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Jesteśmy na
Facebooku

Kiedy cztery czy pięć lat temu
w Dyrekcji Krajowej PDM w Warszawie
pojawił się pomysł Misyjnego Synodu
Dzieci, myśl o jego realizacji wydawała się
trochę niepewna i niejasna… Ówczesny
ksiądz dyrektor Tomasz Atłas i ówczesna
pani sekretarz krajowa PDMD Anna Sobiech
mieli pomysł takiego spotkania. Wiele
czasu spędzili na rozmowach, konsultacjach
i zastanawianiu się, jak mogłoby ono wyglądać.
Modlili się, żeby ten pomysł jak najlepiej wprowadzić
w życie, by Misyjny Synod Dzieci przyczynił się
do ożywienia ducha misyjnego w Polsce, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Dwa lata temu pomysł był już skonkretyzowany, mieliśmy plan Synodu, a także
pierwsze osoby gotowe do pomocy i współpracy. Wtedy to, w czerwcu 2020 r.,
po raz pierwszy oficjalnie ogłosiliśmy, że Misyjny Synod Dzieci 2022 się odbędzie,
i rozpoczęliśmy nasze dwuletnie przygotowania do niego. Wydawało się, że dwa
lata to bardzo dużo czasu! A jednak zobaczcie, jak szybko minęły! Już po tych
wakacjach pragniemy spotkać się 17 września w Warszawie z reprezentantami
diecezji, które wyraziły chęć uczestnictwa w Misyjnym Synodzie Dzieci.
Oj, będzie się działo!
Ten numer „Świata Misyjnego”, który trzymacie w ręku, w całości poświęcony
jest temu wyjątkowemu, misyjnemu, kościelnemu i ogólnopolskiemu wydarzeniu.
Na kolejnych stronach przeczytacie wiele ciekawostek o miejscu naszego spotkania,
o tym, kto nas odwiedzi i co się będzie działo. Pragniemy Wam to wszystko
zaprezentować, abyście nawet nie mogąc być z nami w Warszawie fizycznie
i na miejscu, poczuli się, jakbyście tu byli. Przecież Misyjny Synod Dzieci jest dla
wszystkich i wszystkie dzieciaki z ognisk misyjnych w Polsce dzielnie się do niego
przygotowywały. Bądźcie z nami w modlitewnej, duchowej i misyjnej łączności.
Może uda się też zorganizować łączność wirtualną? Śpiewajcie, pokazujcie
i tańczcie z radością HYMN MISYJNEGO SYNODU DZIECI 2022. Niech
całe wakacje będą wielkim świętowaniem jubileuszu PDMD. Przecież Papieskie
Dzieło Misyjne Dzieci to Wy! Macie już 100 lat! Z Ojcem Świętym zmieniacie świat!
Życzę Wam, kochani, bezpiecznych wakacji, pełnych bliskości Pana Boga
w Jego pięknie stworzenia, spotkanych ludziach, modlitwie i odpoczynku.
Do usłyszenia we wrześniu!
Z misyjnym pozdrowieniem!

Zeskanuj
i zobacz
film!

s. Monika Juszka RMI
sekretarz krajowy PDMD w Polsce
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7.30 – przejście drogą przez las i rejestracja
w recepcji przy ul. Dewajtis 5
Wszyscy na nas już czekają i nam drogę otwierają!
A na końcu drogi… serdecznie nas witają!
Od godz. 7.30 uczestnicy i goście mogą przybywać na ul. Dewajtis 5. Już na początku Lasku
Bielańskiego będą czekać wolontariusze, którzy przywitają przyjezdnych i pokażą dalszą drogę. W głównym budynku UKSW w recepcji czekać będzie s. Kasia, która dla każdego ze zgłoszonych uczestników i gości będzie miała coś kolorowego, coś dobrego i coś praktycznego.
9.00 – powitanie uczestników przez władze UKSW
i przemarsz do auli synodalnej na rozpoczęcie spotkania
Tu witają nas profesorowie,
a czym jest ta uczelnia, każdy z nich nam powie.
Gdy do Auli Głównej już razem dotrzemy,
prosto w ramiona siostry Roberty wpadniemy!
Synod rozpocznie się przed wejściem do budynku UKSW, gdzie powitają nas władze
uniwersyteckie. Wszyscy razem przejdziemy do dużej auli, gdzie spotkanie oficjalnie
rozpocznie s. Roberta Tremarelli AMSS, sekretarz generalny PDMD z Watykanu.
9.30 – praca w grupach dyskusyjnych
Czas na synodalną pracę. Każda grupa myśli wiele,
co dziś więcej mogą zrobić dzieciaki w Kościele.
Wraz z wolontariuszami odpowiedzialnymi za grupę rozejdziemy się do sal,
żeby w grupach podzielić się tym, co dla misji już robią dzieci w swoich diecezjach,
i zastanowić się, jak bardziej można ożywić ducha misyjnego w lokalnych wspólnotach Kościoła.
10.30 – wspólna zabawa w Auli Głównej
Pan Błażej i schola doczekać się nie mogą,
kiedy czas będzie pośpiewać i nacieszyć się sobą!
Czas na wspólną zabawę, śpiew i podsumowanie pracy w grupach. Pan Błażej Drab,
kompozytor synodalnego hymnu, oraz pani Agnieszka, pan Jakub i schola z Lublina,
którzy przygotowali aranżację i nagranie hymnu, zatroszczą się o to, żeby było żywo,
radośnie i muzycznie.
4

11.40 – przygotowanie do EUCHARYSTII – kościół w Lasku Bielańskim
Pan Jezus na nas czeka i już nas woła.
Idziemy więc szybko razem do kościoła.

s. Monika Juszka RMI

Czas na przygotowanie się do dobrego przeżycia Mszy Świętej. Przećwiczymy
wspólne śpiewy, wyciszymy się, przygotujemy serca i umysły do największej
i najważniejszej modlitwy świata.
12.00 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem
nuncjusza apostolskiego ks. Salvatore Pennacchio
W centrum synodu, w samo południe,
sam Jezus przychodzi, by przemieniać nas cudnie.

Najważniejszym spotkaniem w czasie Synodu jest Msza Święta, czyli spotkanie z samym
Jezusem. Przychodzimy do niego tacy, jakimi jesteśmy. On pragnie nas przemieniać,
uświęcać i umacniać, byśmy byli dobrymi uczniami-misjonarzami. Mszy Świętej będzie
przewodniczył ks. Salvatore Pennacchio, który jako nuncjusz apostolski w Polsce
jest w naszym kraju bezpośrednim przedstawicielem Ojca Świętego.
13.00 – ciepły posiłek oraz zabawy indywidualne przy różnych stanowiskach
Kto jest głodny, niech się dobrze naje i pełen sił do zabawy staje!
Ciekawi goście na nas czekają i do zabawy zapraszają!
Czas na obiad! Ale nie tylko. Na placu obok budynku Uniwersytetu czekać będą
misyjni wolontariusze, który pokażą wiele atrakcji z całego świata. Będą też saperzy
z prawdziwą „wojskową ścieżką”, strażacy z wozem strażackim, policja
z kolegą „komisarza Alexa” i inni ciekawi goście.
14.30 – flashmob
Hymn już znamy i śpiewamy, pokazywać też umiemy,
teraz razem zatańczymy, bo wyrazić radość chcemy!
Misyjny Synod Dzieci to spotkanie z okazji jubileuszu 100-lecia papieskości
Dzieła Misyjnego Dzieci. To czas wspólnego świętowania. Tańcem będziemy chwalić Pana!
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i uroczyste posłanie
Panie Jezu Miłosierny, Tobie misje zawierzamy!
Niech każdy ochrzczony czuje się przez Ciebie posłany.
Na zakończenie spotkania pomodlimy się wspólnie Koronką do Miłosierdzia Bożego,
którą poprowadzi ks. bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Misyjnej KEP.
Uczestnicy zostaną również posłani do swoich diecezji ze szczególną misją, aby postarali
się ożywić ducha misyjnego i działalność misyjną dzieci oraz aby cała diecezja
modliła się konkretnego dnia miesiąca za misjonarzy i mieszkańców
z przydzielonego im w czasie posłania kontynentu.
16.00 – zakończenie Synodu
Czas do domu, moi drodzy, lecz choć już wyjeżdżać trzeba,
niech nie kończy się w was Synod, Ewangelię nieść potrzeba!
Grafika: Depositphotos
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Kardynała
,
'
go
Stefana Wyszynskie
Cześć,
nazywam się
Wiktoria. Mam 11 lat.
Już 5 lat jestem w ognisku misyjnym.
17 września wraz z innymi dziećmi z PDMD
będę brała udział w Misyjnym Synodzie Dzieci.

Jeszcze nigdy nie byłam na prawdziwym uniwersytecie, a Synod Dzieci odbędzie się
właśnie w takim miejscu. Jest to Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, w skrócie UKSW. Nazywa się tak, ponieważ jego patronem
jest bł. kardynał Stefan Wyszyński. Taką nazwę nosi od 1999 r.

UKSW jest uniwersytetem katolickim. Oznacza to, że promuje wartości
chrześcijańskie i naukę Kościoła katolickiego.

Początki tej uczelni sięgają 1954 r. Wtedy nazywała się Akademia Teologii Katolickiej.
Nie było tam wtedy tylu różnych możliwości studiowania co dzisiaj.
Wówczas działały tam tylko trzy wydziały, pracowało 60 nauczycieli akademickich,
a uczyło się 415 studentów. Obecnie jest 12 wydziałów, 43 kierunki studiów
i ponad 10 tysięcy studentów. Wśród tych kierunków jest także misjologia,
która zajmuje się wiedzą o misjach.
PATRON
KARDYNAŁ
STEFAN WYSZYŃSKI

Na Synod
przyjadą dzieci z całej Polski.
Będzie nas tam około 350 osób. Cieszę się,
że wspólnie będziemy obchodzić jubileusze
100 lat tytułu „papieskie” trzech dzieł: PDRW, PDPA i PDMD.
To też okazja do świętowania 400 lat Kongregacji Ewangelizacji Narodów,
która scala wszystkie misyjne Dzieła.

Wiele wybitnych osób jako wyraz najwyższego wyróżnienia akademickiego otrzymuje tytuł honoris causa. Otrzymał go w 2001 r. także św. Jan Paweł II.
UKSW wyraził w ten sposób wdzięczność i duchową bliskość z nim.
Dla św. Jana Pawła II, który sam był wykładowcą na uniwersytecie, nauka była bardzo
ważna. Powiedział, że „wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi
się ku kontemplacji prawdy”. Moja babcia często przypomina mi, że wiedza to potęga.
Tytuł honoris causa otrzymał również kard. Adam Kozłowiecki, misjonarz
z Zambii. W sumie UKSW taki tytuł nadał 36 osobom. Wśród nich byli także
prezydenci różnych krajów.

Adres: is 5
ajt
ul. Dew
wa
a
z
Wars
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Kilka lat temu odbył się zjazd absolwentów misjologii. Babcia mówiła, że wielu osób nie
mogła poznać. Upłynęło jednak trochę lat... Wśród absolwentów krąży anegdota, że misje
i misjologia to jak koń i koniak. Czym innym jest nauka, a czym innym praca na misjach.
Chociaż teoria na pewno bardzo się przydaje.

Ojcie
Siost
ra M
o

c Luca

nika

Prawie wszyscy
pracownicy PDM
studiowali
misjologię
a
iol
Pani Mar
na UKSW,
a niektórzy
właśnie tam
zdobywali kolejne
stopnie naukowe,
tak zwane
doktoraty.

Dzisiaj UKSW prowadzi zajęcia w dwóch głównych kampusach. Jeden znajduje się
na Bielanach. To tutaj odbędzie się nasz Synod. Drugi kampus jest na Młocinach.
Obecnie trwa budowa trzeciego, w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą.
Może kiedyś także będziemy studentami w którymś z nich?
Żeby dojść na tę uczelnię, trzeba przejść przez Las Bielański. Jest on dobrze znany
warszawiakom. Często całe rodziny przychodzą tutaj na spacer. Jego nazwa
wywodzi się stąd, że kiedyś żyli tu kameduli, którzy mieli
białe habity, wyróżniające się na tle lasu.
Dziś pozostałością po nich jest kościół
oraz eremy, czyli domki, gdzie
mieszkali. Nieopodal płynie
również Wisła.
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Przy kościele pokamedulskim znajduje się żywa szopka. Przez kilkanaście lat żył tu osioł
Franek, który trafił w to miejsce przez przypadek. Wiele dzieci przychodziło
tu specjalnie dla niego. Teraz zastąpił go muł Franciszek II,
który dołączył do oślicy Klary.
Dzisiaj Las Bielański to rezerwat przyrody
o powierzchni ponad 130 hektarów. Rośnie
tutaj ponad 400 gatunków roślin. Wśród
34 gatunków drzew najwięcej jest dębów.
Niektóre mają nawet 400 lat.
Są tu również zwierzęta. Wśród około 20 występujących w Lesie Bielańskim gatunków ssaków są sarny, łosie, dziki, lisy oraz co najmniej pięć gatunków nietoperzy.
UKSW to uniwersytet katolicki. Studenci i profesorzy chcieli mieć swój kościół.
Wcześniej, zanim uniwersytet się rozrósł, była to kaplica w części bielańskiej.
Obecnie jest to kościół św. Józefa w kampusie młocińskim.
W 2006 r. kaplica akademicka UKSW zajęła trzecie miejsce w plebiscycie
Ulubieniec Warszawy.
Nasze spotkania podczas Synodu będą się odbywać w Auli Jana Pawła II
i w jej otoczeniu. Będziemy wtedy mieli okazję zwiedzić całą uczelnię,
Audytorium na Młocinach
w wolnym czasie pójść nad Wisłę i pospacerować
po Lesie Bielańskim. Może uda się też
odwiedzić Franciszka II.

Oprac. Elżbieta Polkowska
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Oprac. s. Monika Juszka RMI

Co ważne...

Zaśpiewajmy razem
Z okazji I Ogólnopolskiego
Kongresu Misyjnego Dzieci, który
odbył się w 1995 r., ówczesna
sekretarz krajowa PDMD s. Izabela
Rudnicka OP napisała piosenkę
Otwórzmy serca. Ten utwór został
nie tylko hymnem tamtego Kongresu
na Jasnej Górze, lecz także przez
wiele lat towarzyszył nam
jako hymn PDMD.

W 2021 r.
w ramach przygotowań do
Misyjnego Synodu Dzieci
s. Monika Juszka RMI
i Błażej Drab napisali
i skomponowali synodalny
hymn. Ta żywa i radosna
piosenka w aranżacji Agnieszki
Tomczyk i Jakuba Piotrowskiego od roku
już towarzyszy nam w misyjnych audycjach radiowych
dla dzieci i dorosłych i jest śpiewana przez dzieci
w ogniskach misyjnych w całej Polsce. Umiemy też nowy
hymn pokazać gestami i zatańczyć! Siebie
i innych budzimy do misji!

Hymn Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci
1. Otwórzmy serca, otwórzmy dłonie
dla dzieci całego świata.
Bożą miłością serce niech zapłonie
dalekiej siostry i brata.

Słowa i muzyka
s. Izabela Rudnicka OP

Ref. Dzieci wszystkich kontynentów
chwalcie imię Pana!
Niechaj Mu z pełni waszych serc dziecięcych
cześć, chwała będzie śpiewana!

I Kongres M
isyjny
Dzieci, 199
5 r.,
Jasna Góra

2. Z misjonarzami, misjonarkami
na wszystkich dziś kontynentach
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
o dzieciach świata pamięta.
3. Na drogach wiary, misji Kościoła
trzeciego już tysiąclecia
nasz Ojciec Święty, papież Franciszek
pokłada nadzieję w dzieciach.

Słowa s. Monika Ju
szka RMI,
muzyka Błażej Dra
b

Chwyty na gitarę
zwrotki: C F G C F G C F G F C F G
refren: C F C F e F e a F G / F G C

Hymn MSD 2022 nie tylko da się zaśpiewać, lecz także pokazać!
Układ choreograficzny w wykonaniu Ogniska Misyjnego z Ożarowa
Mazowieckiego pod opieką s. Karoliny Krakowskiej FMM

Chwyty na gitarę
zwrotki: C F G7 G7 C
refren: C F C G G C

4. A więc otwórzmy serca i dłonie
i w dzieciach całego świata,
dzieląc się wiarą i Ewangelią,
zobaczmy siostrę i brata.

Hymn
Misyjnego Synodu Dzieci
2022
1. Jezus posłał Apostołów,
by o miłości Bożej mówili,
dzisiaj jest zadaniem ochrzczonych,
byśmy o Jezusie, Jezusie świadczyli.
Ref. Z Ojcem Świętym budzimy do misji,
a Duch Święty prowadzi nas,
żeby iść i głosić Ewangelię,
być misjonarzem w każdy czas.
2. Razem w modlitwie, razem w pracy,
aby pomagać Ojcu Świętemu,
żeby na świecie każdy mógł poznać,
jak jest bliski sercu, sercu Bożemu.

Hymn MSD 2022 w wykonaniu
scholi Chór Aniołów z Lublina

Hymn PDMD

w wykonaniu

zespołu Missi

o z Częstocho

wy
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Czas okupacji

NA TROPIE ŚWIADKÓW WIARY

dana jako pomoc
o
ku obronie narodu polskieg
s. Anna Miśkowiec FMM

Stefan Wyszyński stracił mamę,
gdy miał 9 lat. Jako dziecko pamiętał modlących się rodziców; ojca,
który klęczał przed obrazem Matki
Boskiej Częstochowskiej, i matkę,
która trwała na modlitwie przed
wizerunkiem Maryi z Ostrej Bra-

my w Wilnie. Matkę Bożą zawsze
uważał za najlepszą Matkę, dlatego
z najgłębszym przekonaniem jako
prymas Polski mógł powiedzieć:
„Wszystko postawiłem na Maryję”.
Jak wyglądało życie tego wielkiego
Polaka?

Dom rodzinny, czas nauki i dojrzewania powołania
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli na Podlasiu jako drugie dziecko
w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Julianny. Rodzice Stefana odznaczali się wielką
pobożnością i patriotyzmem. Po przeprowadzce do Andrzejewa Stefan uczęszczał do
rosyjskojęzycznej szkoły. Jednak ojciec dbał o ducha polskości swoich dzieci i jako
lekturę podsuwał im książki w języku ojczystym. W 1920 r. po zdaniu matury Stefan
wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Z powodów zdrowotnych jego
święcenia kapłańskie zostały nieco przesunięte na 3 sierpnia 1924 r. Wyszyński był
bardzo słaby i podobno wiele osób dziwiło się wtedy, po co ten młody człowiek tak
bardzo pragnie zostać księdzem. Martwiono się, czy przeżyje kolejny rok. Ale Pan Bóg
miał wobec niego wielkie zamiary!
Duszpasterstwo i studia
Przez pierwszy rok kapłaństwa pracował jako wikary w katedrze włocławskiej.
W 1925 r. rozpoczął studia na KUL-u, na kierunku prawa, by po czterech latach
zakończyć je doktoratem. Ks. Stefan Wyszyński w tym czasie podejmował wiele
obowiązków: był profesorem nauk społecznych w seminarium duchownym we
Włocławku, a także dyrektorem Dzieł Misyjnych, dużo pisał i działał społecznie.
Nasz bohater od początku miał poważne obowiązki i zadania. Jeszcze nie wiedział
wówczas, z jak trudnymi rzeczami przyjdzie mu się mierzyć.
12

Rys. Wojciech Siwik

Maryja

W czasie wojny ks. Stefan Wyszyński
musiał opuścić seminarium i ukrywać
się przed gestapo. W 1942 r. trafił
do Lasek pod Warszawą, gdzie został
kapelanem ośrodka dla ociemniałych,
prowadzonego przez Matkę Elżbietę
Różę Czacką. Podczas powstania
warszawskiego, widząc walczącą
i ogarniętą ogniem Warszawę, niósł
nie tylko duchową pomoc walczącym,
lecz także opatrywał rannych i był
wsparciem dla lekarzy.
Biskup, kardynał
i prymas Polski
Po zakończeniu wojny wrócił do
Włocławka, by na nowo organizować
życie seminaryjne i wykłady dla
kleryków. Ale już w 1946 r. został
mianowany biskupem lubelskim.
Bał się tej odpowiedzialności.
Wspomina: „Przypomniałem sobie
modlitwę mojej Matki i mojego
Ojca przed obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej, w kościele
parafialnym w Zuzeli. Postanowiłem
iść w ich ślady. Dlatego po konsekrację
biskupią pojechałem na Jasną Górę.
Odtąd już całe życie moje związane
jest z Jasną Górą”.
12 listopada 1948 r. bp Stefan
Wyszyński został mianowany
arcybiskupem gnieźnieńskim
i warszawskim. Otrzymał też tytuł
prymasa Polski, a 29 listopada 1952 r.
został wyniesiony do godności
kardynalskiej.
Więzienie prymasa i Śluby
Jasnogórskie
W Polsce panował komunizm, wiara
i Kościół katolicki były prześladowane.

25 września 1953 r. prymas Polski
został aresztowany i przez kolejne 3 lata
przebywał w odosobnieniu w różnych
miejscach, m.in. w Komańczy. Tam
powstała myśl, by na nowo powierzyć
Matce już nie tylko siebie, ale cały naród.
Kardynał Wyszyński napisał tekst Ślubów
Jasnogórskich.
26 sierpnia 1956 r. bp Michał Klepacz pod
nieobecność więzionego prymasa Polski
i w jego imieniu, w obecności miliona
pielgrzymów odczytał na Jasnej Górze rotę
Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.
Działo się to w 300. rocznicę ślubów
złożonych we Lwowie przez króla Jana
Kazimierza.
1000-lecie chrztu Polski
Gdy w październiku 1956 r. prymas został
uwolniony z więzienia, od razu przystąpił
do kolejnego dzieła. Przez 9 lat prowadził
Wielką Nowennę, przygotowującą naród
polski na uroczyste obchody Tysiąclecia
Chrztu Polski 966–1966. 3 maja 1966 r.
na Jasnej Górze dokonał aktu oddania
Polski w macierzyńską niewolę Maryi,
Matce Kościoła, za wolność Kościoła
Chrystusowego. Uroczystość ta
zgromadziła 2 miliony Polaków.
Kardynał Stefan Wyszyński,
prymas Polski, zmarł 28 maja
1981 r. w Warszawie, w uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego.
Od 28 do 31 maja trwała żałoba
narodowa, a pogrzeb prymasa odbył się
31 maja, w święto Nawiedzenia NMP.
Kardynał Stefan Wyszyński został
beatyfikowany w Świątyni Opatrzności
Bożej w Warszawie 12 września 2021 r.
Niech jego wstawiennictwo wyprasza
u Boga pomoc dla narodu polskiego i dla
naszej Ojczyzny, którą bardzo kochał!
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BAJKI I OPOWIADANIA

Papuga

Bajka z Ameryki Południowej

Klementynka

Kiedy poznałam Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, a byłam już wtedy dorosłą osobą i siostrą nowicjuszką, pierwsze, na co się natknęłam i co przeczytałam o tym Dziele, to była bajka
o papudze Klementynce. Na podstawie bajki z Ameryki Południowej opracowała ją wtedy
pani Anna Sobiech. Ta bajka w pełni ukazuje duchowość PDMD. Ilustruje tę najważniejszą
prawdę, że potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy wspólnoty, by móc zaradzić wielu
troskom i potrzebom dzieci świata. W tym wyjątkowym, synodalnym numerze „Świata Misyjnego” chciałabym przypomnieć, kim była i co zrobiła papużka Klementynka. Przeczytajcie!
s. Monika RMI

W

dżungli pełnej różnych dźwięków i kolorów żyła sobie kiedyś mała papużka. Miała
na imię Klementynka. Była niezwykle żywiołowa i wesoła. Każdy, z kim przebywała,
stawał się radosny. Nawet małpy, które podobno nie znoszą papug, darzyły ją sympatią.
Każdego poranka, kiedy tylko słońce wychylało się zza horyzontu, w puszczy rozlegał się
jej dźwięczny głosik:
– Wstawajcie! Mamy taki piękny dzień! Całe niebo należy do nas!
Pewnego dnia w puszczy wydarzyło się coś strasznego. Najpierw na niebie pojawiły
się groźne chmury, a po chwili powiał silny wiatr… Chwycił czupryny najwyższych drzew
i tak zaczął nimi gwałtownie szarpać, że aż pospadały z nich ptasie gniazda. Na koniec
przyszły błyskawice i grzmoty. Ogniste bicze spadały z nieba, bezlitośnie uderzając w stare
pnie. W pewnej chwili ukazał się płomień.
– Ogień! Ratuj się, kto może! – zewsząd było słychać rozpaczliwe krzyki. Zwierzęta
próbowały uciekać, ale żrący dym drapał w gardle, szczypał w oczy, zapierał oddech, tak
że nie mogły się ruszać. Papużka próbowała pomóc najbardziej przerażonym.
– Biegnijcie w stronę rzeki! – wołała.
I wiele zwierząt tak zrobiło, ale niektóre zostały uwięzione w samym środku pożaru.
Papużka nie chciała ich zostawić i dzielnie latała, szukając dla nich innej drogi ucieczki. Za
wszelką cenę pragnęła ich ocalić. W końcu znalazła sposób. Pofrunęła do rzeki, zanurzyła
się w wodzie i nasiąknięta nią wróciła. Trzepocząc piórkami, strząsała krople wody na płomienie. I tak latała od rzeki nad ogień, od rzeki nad ogień... Czynność tę powtarzała wielokrotnie, aż jej piórka całkowicie się osmaliły i nie mogła już otwierać szczypiących ją oczu.
Prawdę mówiąc, te krople wody, które przenosiła, niewiele znaczyły wobec wielkiego
ognia, ale nie rezygnowała. Jej odwaga i upór sprawiły coś niesamowitego.
Kiedy Klementynka latała tak z kropelkami wody bez wytchnienia, nad płonącą dżunglą pojawił się wysoko na niebie ogromny sęp. Zauważył papużkę, która dzielnie walczyła
z ogniem.
– Co za głuptas! – zaśmiał się sęp. – Czy ta mała myśli, że ugasi pożar czterema kroplami wody??!
Ale w końcu odwaga małej papużki poruszyła twarde serce sępa. Sfrunął niżej i rzekł
do niej:
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– Nic tu sama nie poradzisz. Tych kilka kropel niewiele pomoże na to piekło. Uciekaj,
zanim będzie za późno!
– Nie mogę. Muszę coś robić, muszę próbować! – odpowiedziała.
– Dlaczego tak ci na nich zależy? Przecież nawet ich nie znasz! Ratuj siebie!
– Są mieszkańcami dżungli, a więc są moimi przyjaciółmi – odrzekła i znowu pofrunęła
nad rzekę. Była już bardzo zmęczona i ranna, ale ani myślała się poddać.
W tym momencie usłyszała wielki szum. Setki skrzydeł przysłoniły niebo. Papugi, tukany i najróżniejsze ptaki – wszystkie poszły w ślady papużki. Wytrzepywały nad ogniem
piórka z wody znad rzeki. I choć płomienie były ogromne, to jednak ptaków były tysiące.
Nadlatywały falami. Ogień, jakby wystraszony, zaczął słabnąć.
– Dziękuję – wyszeptała papużka i zmęczona, bez sił upadła na ziemię.
A kiedy się obudziła, padał już deszcz. Woda z nieba zakończyła dzieło, które rozpoczęła mała papużka.
– Niech żyje Klementynka! – wiwatowali mieszkańcy dżungli.
Nikt sam nie zaradzi wszystkim potrzebom świata,
ale każdy jest potrzebny, by wspomóc siostrę i brata.
Żyjemy na jednym świecie i w jednej rodzinie Kościoła,
jesteśmy sobie potrzebni, Pan Jezus każdego z nas woła!
Dlatego od stu już lat działa Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci,
które jak Ojciec Święty bardzo by chciało,
żeby żadnemu dziecku niczego nie brakowało.

Opracowała Anna Sobiech
Rys. Wojciech Siwik
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Anna Sobiech

Powołany,
by nieść nadzieję

Oprac. Anna Sobiech

Narada

.
Przezył 120 dni niewoli

STADA

•Wśród zwierząt żyjących w stadzie obok hierarchii ważna jest komunikacja. Najważniejsze są względy bezpieczeństwa i przetrwania stada.
W strukturach bardziej zorganizowanych przywódcy słuchają „specjalistów”, a ci porozumiewają się między sobą, by wybrać najlepszą opcję.
Głos w stadzie może mieć każdy lub tylko pewna grupa najbardziej doświadczonych lub obdarzonych największą siłą, np. dorosłe samce
(jelenie) czy samice matki (słonie).
•Wśród pszczół o wyborze nowego miejsca do zbiorów decydują głosy zwiadowców. Ten, który znalazł dobre miejsce,
opisuje je innym przez taniec. Jeśli zainteresuje i przekona swoim opisem większość – zapadnie decyzja o przeniesieniu.
•Przed zakończeniem żerowania gęsi urządzają „głosowanie”. Decyduje większość, ale zdarza się,
że nienajedzona mniejszość wszczyna „awanturę” i opóźnia odlot.

Opracowane na podstawie www.vaticannews.va

Wniosek z tej bajeczki prosty:
mrówki, pszczoły, słonie, osły
chcą żyć razem, razem działać,
by wzajemnie się ochraniać.
Nie ufają samotnikom,
nieznajomym osobnikom,
więc nie będą opowiadać
o naradach swego stada.

Grafika: Depositphotos

I mu tak odpowiedziały,
że go srogo pokąsały.

Czy wiesz, że...
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Zostałem porwany
O. Jean De Dieu Bukuru Mafr działa w stowarzyszeniu Haart
Kenya, które zajmuje się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. On sam doświadczył niewoli na własnej skórze. Gdy miał
16 lat, został porwany wraz z innymi chłopcami ze szkolnego
internatu. Okradzeni z osobistych rzeczy, byli zmuszani do
ciężkiej pracy i maltretowani. Wielu z nich nigdy nie wróciło do swoich rodzin. Oto historia, jaką o. Jean opowiedział
dziennikarzom z Radia Watykańskiego.

ww
.go
sc.p
l

Są takie rany na sercu i duszy, które
trudno uleczyć. To rany, jakie człowiek
przemocą i niesprawiedliwością może
zadać drugiemu człowiekowi. Do nich
właśnie Bóg posyła misjonarzy i misjonarki
z uzdrawiającą mocą Ewangelii.

Młody niedźwiedź gdzieś w Bieszczadach
pojąć chciał fenomen stada.
Jak się dzielą słonie władzą
Poszedł zatem miś do pszczół:
i nad wspólnym dobrem radzą?
– Czy możliwe jest, by rój
Komu wierzą, w którą stronę
sprawiedliwie dzielił znój?
iść, by znaleźć czystą wodę?
Jak kreślicie w nim reguły?
Ten chce w jedną, inny w drugą…
Głosowaniem czy „od góry”?
Czy rozważać muszą długo?
Lecz na widok nieboraka
I czy osąd rady stada
pszczoły przypuściły atak:
zawsze prawdzie odpowiada?
– Chcesz doświadczyć na swym nosie,
jak działamy razem? Proszę!
Z taką myślą wszedł w mrowisko
Nie możemy się rozczulać,
i zobaczył… kłębowisko!
jeśli chcemy bronić ula!
Zadrżał na ten widok miś,
bo nim owładnęła myśl,
że nie sposób żyć w mrowisku
bez niewoli i wyzysku!
Na te myśli niedźwiedziowe
rzecznik mrówek miał odpowiedź:
– To jest sprawa oczywista:
Nie ma mrówki bez mrowiska!
I mrowiska bez zwiadowców,
wojowników, niań, hodowców.
Każdy głos podyktowany
dobrem stada – jest słuchany.
Nie możemy się obijać,
jeśli chcemy się rozwijać!

D Z I E C I Ś W I ATA
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ZWIERZĘTA I ROŚLINY ŚWIATA
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Myślę, że moim powwanołieannadziei
jako księdza jest dali przedmiotem
ludziom, którzy byszę im w odnajhandlu. Towarzy w przywracaniu
dywaniu siebie, e. Jako ksiądz
szacunku do siebiz podobnymi
i jako człowiek rzę, że z Bożą
doświadczeniami wtoiemożliwe.
pomocą jest

Przeżyłem koszmar niewoli
„Obudziłem się, gdy ktoś zaczął mnie bić. Kazali nam się spakować, ustawić i iść nocą
przez las. Powiedzieli, że jeżeli ktoś się wychyli z szeregu, zostanie zastrzelony. Sytuacja była nie do zniesienia. Jedliśmy bardzo mało, tylko tyle, by móc przeżyć. Niektórzy
próbowali uciec, ale w lesie byli strażnicy kontrolujący teren. Za każdym razem kiedy
wydawało się, że już udaje ci się wydostać, wpadałeś w ręce członków tej grupy. Tego
poranka, gdy złapano uciekinierów, strażnicy przyszli do nas, by nam o tym powiedzieć
w bardzo cyniczny i szyderczy sposób: «Widzicie, teraz, gdy już znacie trochę miejsce,
kilku z was uciekło». Mówili tak, jakby to było zabawne. Potem zwołali nas wszystkich
i powiedzieli, że będą ich bić aż do śmierci, aby dać nam przykład, żeby nikt nie próbował
więcej uciekać”.
Uciekłem i odzyskałem wolność
Pewnego dnia Jean został wybrany do grupy, która miała przenieść obóz w inne miejsce.
Obejmowało to przekroczenie granicy państwa. Bandyci obrabowali jedną z napotkanych
na drodze wiosek, a nie chcąc się dzielić z „niewolnikami” jedzeniem, pozwolili im wrócić do wioski w poszukiwaniu pożywienia. Tę okazję wykorzystał młody Jean, aby uciec.
O. Jean należy do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki i pomaga dzieciom żołnierzom.
Misjonarze Afryki (Ojcowie Biali) i Misjonarki Królowej Afryki
(Siostry Białe) prowadzą w Afryce ośrodki pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy przeżyli koszmar niewoli i przemocy.
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Gesty opisujące to, co śpiewamy,
przygotowała pani Karolina Fromont.

Dziękujemy!
Przygotowanie dzieci
do nagrania z gestami
– s. Karolina Krakowska FMM,
zaśpiewały i pokazały dziewczynki ze
scholi z Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Ożarowie Mazowieckim:
Ola, Helena, Elena, Maria, Tosia,
Karolinka, Weronika, Marta,
Karola i Lena.

Logo Misyjnego Synodu Dzieci zaprojektowała pani Magdalena Starzec.

Aranżację, przygotowanie dzieci
do nagrania i nagranie, mix
i mastering zrealizowali pani
Agnieszka Tomczyk (Natural Voice)
i pan Jakub Piotrowski
(Studio J’Sound).

Muzykę do synodalnego hymnu
skomponował pan Błażej Drab.

Zaśpiewały dzieciaki ze scholii
Chór Aniołów Parafii pw.
św. Jana Pawła II w Lublinie:
Aleksandra P., Julia O., Gabriela D.,
Michalina B., Nikola A., Helena B.,
Milena S., Aleksandra W., Liliana G.,
Julia P., Gabriela S., Jan D.,
Wojciech D., Michał D.
Opiekun scholi – ks. Tadeusz Fac.

Nagranie teledysku do hymnu,
montaż, opracowanie – panowie
Jan i Julian Sobierajscy
(Studio filmowe MINDFRAME).
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Realizacja nagrania
pan Piotr Eyoum
i pani Monika Łoboda.

Zobacz!

Układ taneczny opracowały panie
Agnieszka Kosztyła i Dominika
Kotowicz. Zatańczyły dziewczyny ze
Szkoły Podstawowej św. Ignacego
Loyoli w Łodzi: Basia, Nadia,
Karolina, Ania, Basia, Maria,
Dominika, Karolina, Helena i Zosia.

Dobrą radą, modlitwą
i przeróżną inną pomocą
wspierało nas jeszcze
wiele, wiele innych osób.
Wszystkim bardzo
DZIĘKUJEMY!
s. Monika Juszka RMI

O C Z A M I M I S J ONA R Z A

radością, entuzjazmem i odwagą. Powiedział mi,
że nie chce wracać do Włoch i pragnie być pochowany na terenach misji. Ten kraj i
ta ziemia stały się jego domem, jego
ojczyzną i jego rodziną.
Znam misjonarzy, którzy oddali swoje życie, aby
głosić Ewangelię, nieustraszenie
i odważnie stawiając czoła wielu napotkanym trudn
ościom i przeciwnościom.
W Goa, w Indiach uczestniczyłem w 10. rocznicy
wystawienia doczesnych szczątków św. Franciszka Ksawerego, wielkiego misjo
narza Wschodu. Swoich przyjaciół
z Sorbony, Uniwersytetu Paryskiego, zaprosił, aby
się do niego przyłączyli i przyjechali
do Indii głosić Ewangelię.
Drodzy młodzi przyjaciele, Wy również możecie
być małymi misjonarzami w swoim środowisku, jak święta Teresa z Lisieux. Nigdy
nie wyjechała na misje, ale poświęciła im całe swoje życie, wszystkie swoje cierpienie
i umartwienia ofiarowała Panu Bogu
z miłości do misji i za misje. Dlatego jest ich patro
nką!
Niech Najświętsza Dziewica Maryja, Gwiazda Ewan
gelizacji, oświeca Was i prowadzi do naśladowania Jej Syna z miłością i radością,
a jeśli zapali się w Was iskra powołania do życia misyjnego, miejcie odwagę odpowied
zieć z radością: „Tak, bądź wola
Twoja, Panie!”.
W imieniu Jego Świątobliwości papieża Franciszk
a przekazuję Wam apostolskie błogosławieństwo i z całego serca życzę wszy
stkiego najlepszego z okazji jubileuszu 100-lecia PDMD. Do zobaczenia we wrześniu
na Misyjnym Synodzie Dzieci!
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papieża
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 Salvatore Pennacchio,

nuncjusz apostolski w Polsce

Papieski „ambasador”
w Polsce

Fot. z archiwum Autora

Drogie dzieci,

od
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Elżbieta Polkowska
Projekt: K. Kopania

PA P I E S K IE IN TENC JE MODL IT EWNE

N

iedawno były urodziny mojego dziadka. Właśnie skończył
73 lata. To wspaniale mieć dziadka. Moja mama mówi, że nie jest jeszcze
stary. Dla mnie dziadek ma już bardzo
dużo lat. Mama mówiła, że jak ona miała tyle lat, co ja teraz, czyli 14, to dla niej
ktoś, kto miał 20 lat, był już stary.
Mama opowiadała o swojej przyjaciółce,
która szykowała urodziny dla swojej prababci Leokadii. Świętowała 102. urodziny. Jej historia jest bardzo ciekawa. Tata

tej pani Leokadii walczył w obronie ojczyzny podczas I wojny światowej. Niedługo
potem była kolejna okrutna wojna, w której zginął zaraz po jej wybuchu. Została sama ze swoją mamą, która niedługo
potem również zmarła z powodu ciężkiej
choroby zakaźnej. Pani Leokadia, pseudonim „Zefirek ”, brała udział w powstaniu
warszawskim.
Na jej urodzinach było 4 wnuków i 10 prawnuków. Bardzo chciałem ją poznać.
I udało się. Słuchałem, jak trzeba było
walczyć z Niemcami, a potem z komunizmem. Pani Leokadia walczyła o wolną
Polskę jeszcze długo. Jest bardzo dzielna
i radosna. Wcale nie czułem, że ma już
ponad 100 lat. Wręcz przeciwnie. Pomyślałem, że wielu moich kolegów nie ma
w sobie tyle zapału i radości co ona.
Mama mówiła, że było takie małżeństwo,
Lilianny i Leszka Sobotków, które wyjechało jako wolontariusze do Afryki. Oboje mieli wtedy po 60 lat. W Afryce mieszkali przez 6 lat. Nigdy nie jest za późno,
aby realizować swoje pragnienia.

W lipcu módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie
i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.
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iedaleko pracy mojej mamy był
fajny bar połączony z kawiarnią.
Czasami razem z mamą chodziłem tam na obiad. W kawiarni sprzedawano też pyszną czekoladę i wspaniałe

Etiopska kawiarnia. Fot. ks. S. Pindera

pączki. Jakiś czas temu byłem zapisany
na wizytę u dentysty w pobliżu mamy
pracy. Chciałem wcześniej coś zjeść, bo
tego dnia nie byłem na obiedzie, i pomyślałem, że mogę pójść do tego baru.
Mama poinformowała mnie wtedy, że
niestety baru i kawiarni już nie ma. Jak
była pandemia, właściciel musiał je zamknąć i już nie udało mu się wznowić
działalności.
Wczoraj jednak dowiedziałem się od
mamy, że jednak właścicielowi udało
się zgromadzić środki i znów go otworzyć. Bardzo się ucieszyłem, szczególnie
na myśl o pierogach z mięsem i pysznej
czekoladzie. Już nie mogę się doczekać,
kiedy znowu pójdę do dentysty.

W sierpniu módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy,
mocno doświadczeni kryzysem ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz
wspólnot, w których żyją.
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ŚLADAMI SŁOWA BOŻEGO

PSALM
RAD O Ś C I
Psalm 95

Drogie dzieci! Jak zapewne już zapamiętałyście z poprzednich komentarzy,
które dla was piszę, psalmy są poetyckimi modlitwami, często używanymi
w specjalnych okolicznościach. Co roku na Paschę wierni z całej Ziemi Świętej
przychodzili do Jeruzalem, gdzie znajdowała się świątynia uznawana za dom
Boga. W tym świętym miejscu każdy mógł zanosić swoją modlitwę do Pana Boga
z okazji najważniejszych świąt paschalnych. Na widok świątyni z ust wiernych
płynęły właśnie słowa Psalmu 95, 1–3: „Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia: przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśni! Albowiem Pan jest
wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami”. Ten psalm
wyraża radość wiernego na widok domu Boga, czyli świątyni, gdzie
Bóg mieszka i zaprasza wszystkich, by poznali i doświadczyli Jego
dobroci.
Także każdy z nas ma swoją świątynię, w której mieszka Pan
Bóg – są to nasze parafie! Zastanówmy się, czy na Mszę św. do
kościoła my także chodzimy radośnie, jak chodzili do Świątyni Jerozolimskiej wierni ze Starego Testamentu? Msza św.
jest najpiękniejszym czasem, ponieważ spotkamy się
wówczas z Bogiem i ludźmi, którzy tak jak
my Go kochają. To spotkanie
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Kiedy ktoś się do nas uśmiechnie, smutek i wszelka złość przechodzi.
My, dziękując, też się uśmiechamy i szczęście w nas się rodzi.
To tak jakby słońce wyjrzało zza chmury – nagle świat przestaje być ponury.
Więc tak jak to promieniste słonko na niebie
nasze gorące serca otwierajmy i uśmiechajmy się często do siebie!
Wierszyk Paulinki Walczyk

Fot. ks. M. Mroczek

Ps 95, 1–3
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!
Albowiem Pan jest wielkim Bogiem
i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami.

możemy przeżyć bardzo radośnie. Kiedy sprawuję Mszę św. w kaplicy w niedzielę,
dzieci takie jak wy uwielbiają razem ze swoimi rodzicami Jezusa śpiewem. Wszyscy
się do siebie uśmiechają i są radośni. Radość jest ważnym elementem, który nas
łączy. Zapamiętacie: tam, gdzie jest Bóg, tam jest radość. Tej Bożej radości doświadczamy w kościele, ale nie tylko. Możemy być radośni na przykład podczas spotkania
z kolegami i koleżankami, z przyjaciółmi z koła misyjnego czy podczas wielkich
kongresów misyjnych lub synodalnych, takich jak nasz Misyjny Synod Dzieci,
który odbędzie się tuż po wakacjach.
Św. Teresa z Kalkuty była wielką misjonarką i pomagała najbiedniejszym. Odwiedzając kraje bogate w Europie i w Amerykach, często powtarzała, że człowiek biedny
to nie tylko ten, który nie ma co jeść, ale też ten, który może jest bogaty, ale żyje
samotnie, daleko od ludzi i nie zna Boga.
Pamiętajcie, że wasza radość może być wielkim lekarstwem dla wielu osób.
Pokażcie to wszystkim i czerpcie ją od samego Boga, który jest źródłem prawdziwej
radości.

Grafika: P. V. Fano

o. Luca Bovio IMC

epublice
Radość na Mszy św. w R skiej
ń
Środkowoafryka
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Kto nas wspiera
na

Misyjnym Synodzie
Dzieci
Nie byłoby żadnego, zwłaszcza tak ważnego i wielkiego wydarzenia jak kongres
czy synod, gdyby nie zaangażowanie i współpraca naprawdę wielu ludzi!
Poznaliście już cały sztab osób pracujących nad tym, by powstał
synodalny hymn: słowa, muzyka, teledysk, flashmob, układ
taneczny i gesty.
Teraz przedstawiamy tych, którzy będą
wspierać nas na zapleczu,
aby delegatom z Polski i gościom
z różnych stron świata zapewnić
bezpieczeństwo, komfort i dobrą
atmosferę!
Zaprzyjaźnieni dziennikarze, operatorzy filmowi i specjaliści od mediów społecznościowych będą relacjonować wszystko, co będzie się działo na Synodzie.
Dzięki nim z każdego miejsca w Polsce i na świecie będziemy
mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu i kibicować diecezjaln
ym
delegatom.

Zespół PRESS

Maryi to specjalistki od trudnych
Siostry franciszkanki misjonarki
że na Synodzie Dzieci! Siostry
misji, dlatego nie zabraknie ich tak
w recepcji.
stworzą piękną dekorację i pomogą

M W M P DR W
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Grafika: Depositphotos

Wolontariusze
i wolontariuszki z Młodzieżowego
Wolontariatu Misyjnego PDRW ze Zdzieszowic.
To zgrana brygada i pionierzy tego wolontariatu pod wodzą
s. Gizeli Tatoj SDNP. Choć są to bardzo młode osoby, mają już spore doświadczenie przy organizacji lokalnych i ogólnopolskich wydarzeń, takich jak Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej czy Pielgrzymka Żywego Różańca. Papieskim Dziełom
Misyjnym służą dzielnie od 2016 r.! Na Misyjnym Synodzie Dzieci pomogą w organizacji i utrzymaniu porządku.

Wolontariusze i wolontariuszki Fundacji „Dzieło na misji”
Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia i Pallotyńskiej
Fundacji Salvatti.pl oraz Międzynarodowego Wolontariatu Don
Bosco przygotują misyjne gry i zabawy.

czni,
policjanci i ratownicy medy
y,
ac
aż
str
o,
ieg
lsk
Po
a
jsk
Wo
Żołnierze
rowiem
będą czuwać nad naszym zd
czyli służby mundurowe, ! Przygotują też
tylko
i bezpieczeństwem, ale nie
zianek!
kilka niesamowitych niespod
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Oprac. s. Katarzyna Murawska FMM

CIEKAWOSTKI

W jaki sposób

Współcześnie w synodach uczestniczy papież, biskupi
i świeccy z całego świata. Pierwszy Synod Biskupów
zwołał Paweł VI w 1967 r. Jego zadaniem jest nie tyle wydawać
dekrety, ile rozpatrywać i wnioskować, i w ten sposób
służyć radą papieżowi.

mówi
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6 lutego
2021 r.

Kościoła?

Papież Franciszek, rozpoczynając nowy etap drogi synodalnej
10 października 2021 r., zaprosił Kościół:
– żebyśmy byli „ekspertami w sztuce spotkania”: nie żałowali czasu na
spotkanie z Bogiem (modlitwa) i między sobą;
– żebyśmy posłuchali się nawzajem;
– żebyśmy uczciwie pytali, co Bóg chce
nam powiedzieć i w jakim
kierunku chce nas
poprowadzić.

Pan Bóg szuka kontaktu z człowiekiem, jak każdy tata…
– zapewnia, że jest z nami;
– pokazuje nam ścieżki życia;
– podpowiada, co jest dobre.
Dobry Bóg mówi nie tylko do mnie, lecz także do całej naszej
WSPÓLNOTY (Kościoła). I to właśnie daje nam życie!
Jego słowa pomaga nam zrozumieć Duch Święty.

Grafika synodalnego logo przedstawia
postacie z różnych kontynentów:
ludzi starszych i młodych, dzieci,
kobiety, mężczyzn, chorych,
ludzi różnych powołań.
Wszyscy tworzą
wspólnotę, idą razem.
Na początku idą dzieci,
bo Bóg we wspólnocie
czasem chce przemówić
przez najmniejszego.

W jaki sposób Bóg mówi do Kościoła?
– w Słowie Bożym czytanym i słuchanym;
– przez osoby i wydarzenia;
– we wspólnocie Kościoła;
– przez piękno stworzenia.

W Kościele dyskutuje się
o sprawach wspólnoty na specjalnych
SYNODACH BISKUPÓW.
Słowo „synod” oznacza
„chodzenie razem, zgromadzenie”.

Synod
20 21
20 23
Ku Kościołowi synodalnemu
komunia

uczestnictwo

misja

Drodzy bracia i siostry, życzę nam dobrej
wspólnej drogi! Obyśmy byli pielgrzymami
zakochanymi w Ewangelii, otwartymi na
niespodzianki Ducha Świętego.

Tematami ostatnich synodów były:
– powołanie i misja RODZINY;
– MŁODZI, wiara, rozeznanie powołania;
– ewangelizacja obszaru Amazonii (sesja specjalna);
– dla Kościoła synodalnego: komunia,
uczestnictwo, misja (aktualnie trwa).

papież Franciszek
Rys. P. V. Fano
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DZIECI DZIECIOM MISJI
6. elbląska: Julia P., Martyna S.
z panią Martą

Misyjny Synod Dzieci to wydarzenie nas wszystkich.
Jak to jednak na prawdziwych synodach bywa,
na główne synodalne obrady nie przyjeżdżają wszyscy,
ale reprezentanci diecezji. Zobaczcie, skąd przybędą
uczestnicy naszego wrześniowego spotkania!
3. bydgoska: Cecylia B. i Teresa B.
oraz panie Hanna i Liliana;
Natalia P. i Danuta R. oraz panie
Anna i Maria

Diecezje od A do O.

9. gnieźnieńska: Jakub W. i Antonina J.
z panią Justyną; Maja P. i Zofia N. z panią Marią;
Weronika P. i Zofia P. z panią Emilią

6.

1.
14.

9.

część 1

10. katowicka: Maria G.
i Amelia S. z panią Gizelą;
Antonina M., Emilia B.,
Emilia G. i Anna G. oraz
panie Małgorzata i Anna
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2. bielsko-żywiecka:
Milena K., Marta M.
z panem Pawłem;
Paulina K. i Agnieszka K.
z panią Joanną

14. łomżyńska:
Anastazja D. i Laura M.
z panią Bożeną

5.
5. drohiczyńska:
Weronika Z.
i Szymon D.
z panią Joanną

15.
13.

4.

4. częstochowska: Zuzanna M., Maja D.
i Jan W. z panią Jolantą

8. gliwicka: Małgorzata O.,
Kornelia R., Daria L. i Paulina Z.
z siostrą M. Karoliną

1. białostocka:
Cyprian G. i Katarzyna D.
z panem Ryszardem

7.

3.

15. łódzka: Maja S. i Urszula M.
z panią Aleksandrą

16. opolska: Halina T., Łucja T.,
Julia M., Hanna U., Anita W.
i Sonia B. z s. Nikolą i s. Leonią

7. ełcka: Nikola P. i Nikola B.
z panią Wiolettą

16. 8.
10.
2.

11.

12.

12. krakowska: Adam B., Łukasz M.,
Mateusz M. i Mateusz P. z s. Marią;
Magdalena P. i Kinga Ś. z s. Natanaelą

13. lubelska:
Antonina B., Michał S.
z panią Elżbietą;
Szymon S.
i Aleksandra M.
z s. Urszulą;
Michalina B. i Helena S.
z s. Elżbietą

11. kielecka:
Alicja F. i Gabriela B.
z panią Joanną;
Paulina K., Filip G.,
Maja S. i Anna M.
z panem
Krzysztofem
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DZIECI DZIECIOM MISJI

17. pelplińska:
Kalina P. i Aleksandra M.
z panią Elżbietą

25.

19. poznańska:
Szymon H., Iwo H.
i Maja D.
z paniami Honoratą
i Justyną
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29.

30.
33.

30. włocławska:
Adrianna G.
i Aleksander G.
z ks. Adamem

24. sosnowiecka:
Gabriela P.
i Oliwia K.
z s. Borgiaszą

18.

31. wrocławska:
Jadwiga M. i Julia Z.
z panią Anną

21. rzeszowska:
Zuzanna S.
i Dagmara B.
z panią Katarzyną

32. zamojsko-lubaczowska:
Amelia G. i Julia W.
z panią Barbarą;
Lena G. i Oliwia Ż.
z ks. Andrzejem

28.

23.

20.

31.

28. warszawska:
Wojciech F.,
Marek F.,
Aleksandra Ł.,
Julia K.
z panią Martą

ariat WP:
33. Ordyn
ip Ł.
Zofia J. i Fil
ntą
z panią Jola

Obejmuje teren
całej Polski!

18. płocka:
Emilia S. i Jan B.
z panią Agnieszką;
Anna T. i Krzysztof Z.
z panią Edytą

27.
19.

specJalNA

29. warszawsko-praska:
Zofia H., Łucja R., Dorota W.
i Zofia Z. z s. Gabrielą

17.

25. szczecińsko-kamieńska:
Krzysztof K. i Igor I. z panią Krystyną;
Kornelia M. i Zuzanna F. z s. Teresą

część 2

Diecezje od P do Z.

Zobaczcie,
skąd przybędą
uczestnicy naszego
wrześniowego
spotkania!

27. toruńska:
Marta Ch. i Marta M. z panią Urszulą;
Zuzanna S. i Zuzanna W. z panem Pawłem;
Nikola R. i Julia D. z panią Moniką

22.

24.
26.

21.

32.

23. siedlecka:
Martyna Ch. i Hubert B.
z panią Marzeną i ks. Andrzejem;
Wojciech K. i Maksymilian K.
z ks. Stanisławem
26. tarnowska:
Agnieszka Z., Nikola P.
z panią Anetą;
Dominika P., Emilia S.
z panią Bożeną
i Milena L., Justyna W.
z panią Magdaleną
20. radomska:
Natalia Z. i Zuzanna Z.
z panią Wiesławą;
Zuzanna K. i Dominik G.
z panią Teresą

22. sandomierska: Hanna R., Amy Ph.,
Nikola K. i Julia D. z panią Beatą
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Audycje misyjne dla dzieci emitowane są w Radiu Maryja
w roku jubileuszowym PDM w każdy piątek o godz. 19.30
(powtórki w soboty o godz. 10.05). Polecamy!
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Z PDMD posłuchaj, jak bije misyjne serce Kościoła!
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Co widzisz na obrazku? W oznaczone pole wpisz pierwszą literę zwierzaka i odczytaj hasło.
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Poziomo
1. Zero.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
2. Prezenty, podarunki.
3. Miesiąc poświęcony Maryi.
4. Nazwa kraju lub imię męskie 13 14 15 16 17 2
oznaczające „Zbawiciel”.
Pionowo
12. Inaczej wysłannik, reprezentant.
5. Łączy dwa przeciwległe brzegi.
8. Rzeka w Afryce.
13. Prowadzi do celu.
6. Ważne zadanie, posłannictwo.
9. Uroczysta pieśń.
14. Długi dystans.
7. Jednostka masy równa 1000 kg.
10. Liczony w sekundach i latach. 15. Rodzimy, ukochany kraj.
11. Owad z żądłem.

1. Od ilu lat Misyjne Dzieło Dzieci jest „papieskie”?
DOŚĆ . od pontyfikatu św. Jana Pawła II
BA. od 179 lat
Jeśli uważnie cz
NO. od 100 lat
ytałeś
ODPOWIEDŹ WPISZ W POLE
„Świat Misyjny /aś
2. Jak mieli na imię rodzice bł. Stefana Wyszyńskiego?
będziesz to wie ”,
dział/a!
ROK. Barbara i Stefan
SY. Julianna i Stanisław
ŁOŚĆ. Monika i Augustyn
ODPOWIEDŹ WPISZ W POLE
3. Jakie czasopismo prenumerował ks. arcybiskup Salvatore Pennacchio,
nuncjusz apostolski w Polsce?
SYN. „Świat Misyjny”
TY. „Echo z Afryki”
NOŚĆ. „Mały Misjonarz”
ODPOWIEDŹ WPISZ W POLE
4. Jakie były tematy ostatnich synodów?
ŚWIĘ. Rodzina. Misje na Antarktydzie. Ekologia.
TY. Młodzi. Ewangelizacja w Afryce. Katechizacja dzieci i młodzieży.
DAL. Rodzina. Młodzi. Ewangelizacja Amazonii.
ODPOWIEDŹ WPISZ W POLE

Litery z pól, wpisane do dolnego
diagramu, utworzą hasło.
Rozwiązania z nru 2/2022
ZAGADKA: Peru, Meksyk, Grenlandia,
Ekwador, Kuba, Brazylia
ZASZYFROWANA WIADOMOŚĆ:
Chrystus Zmartwychwstał
ZAGADKA /10 szczegółów/:
żyrafa, korona, rybka, siatka
na motyle, kolory kontynentów,
kolor żagla, krab, woda w łodzi,
brakuje Ducha Świętego i chłopca.
QUIZ: I Cristo Resucito!
Misyjne niespodzianki wylosowali:
Oliwia O. z Norwegii, Maria A. ze
Spytkowic oraz Paulina C. z Płouszowic Kolonii.
Gratulujemy!
Rozwiązania można przysyłać
pocztą na adres redakcji lub
mailem: swiatmisyjny@missio.org.pl

Rozwiązanie powie ci, co skutecznie
buduje jedność Kościoła.

Dwumiesięcznik
Papieskiego
Dzieła Misyjnego Dzieci
REDAKCJA: s. dr Monika Juszka RMI
(red. prowadzący), ks. dr Maciej Będziński,
Ewa Mościcka, s. Katarzyna Murawska FMM,
Elżbieta Polkowska, Anna Sobiech
Wydawca: Wydawnictwo PDM
Missio Polonia

Adres:
Skwer Kard.
S. Wyszyńskiego 9; 01-015
Warszawa, tel. 22 838 29 44,
22 536 90 27
e-mail: pdmd@missio.org.pl
swiatmisyjny@missio.org.pl
www.pdmd.missio.org.pl
Konto PDM PKO BP SA I/O W-wa
72 1020 1013 0000 0102 0002 7169

Nakład 13,5 tys.
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