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Kochane Dzieciaki!

Numer, który trzymacie w ręku, jest ostatnim w tym roku 
kalendarzowym. W naszej tegorocznej podróży przez kontynenty 

pozostały nam do odwiedzenia Australia i Oceania, na 
które właśnie wyruszamy za sprawą tegorocznej akcji Kolędnicy 
Misyjni. Przy okazji ewangelizacyjnego kolędowania mali misjonarze 
opowiedzą Wam o swoich rówieśnikach w Papui-Nowej Gwinei. Na kolejnych 

stronach znajdziecie wiele ciekawostek dotyczących tego kontynentu. Przeczytacie też 
listy napisane do Was przez misjonarzy pracujących w tamtej części świata. Jeśli jeszcze 

nie wiecie, co to jest bilum, poszukajcie w tym numerze informacji na temat 
tego wyjątkowego papuaskiego przedmiotu.

Kolejny już raz zapraszamy i zachęcamy do kolędowania! Wszystkie potrzebne 
materiały są gotowe i tylko czekają, żebyście po nie sięgnęli. Na stronach 30 i 31 

możecie powspominać, jak to było rok temu, a na kanale PDMD na YouTubie 
znajdziecie wiele ciekawych filmików i spotów na temat naszej akcji.

Wraz z poprzednim numerem naszego czasopisma zakończyła pracę w Papieskich 
Dziełach Misyjnych s. Katarzyna Murawska FMM. To siostra, która przez wiele lat 
pisała dla Was ciekawostki i inne artykuły do „Świata Misyjnego”, wysyłała do Was 

nagrody, dyplomy i podziękowania, zajmowała się redakcją materiałów formacyjnych 
i liturgicznych, prowadziła profil na Facebooku i ogarniała wiele innych bieżących spraw. 
Bardzo dziękujemy s. Kasi za lata pracy w PDM i życzymy powodzenia 
w nowych obowiązkach, do których została skierowana przez swoich przełożonych. 

W ekipie PDM i redakcji „Świata Misyjnego” witamy natomiast panią 
Alicję. Pani Ala już kilka miesięcy działa dzielnie w szeregach Dyrekcji Krajowej PDM 
i radzi sobie doskonale! Na dobry początek przygotowała dla Was galerię z zeszłorocznej 
akcji Kolędników Misyjnych. Piszcie do niej, tak jak do tej pory do s. Kasi, i dzielcie się 

tym, co robicie w ogniskach misyjnych, szkołach, parafiach i diecezjach. 
Ten numer obejmuje czas Adwentu i Bożego Narodzenia. „Papuaski” 

kalendarz adwentowy niech pomoże Wam jak najlepiej przygotować się 
do urodzin Pana Jezusa. 

Pragnę życzyć z całego serca Wam i Waszym rodzinom, abyście w święta Bożego 
Narodzenia doświadczyli, że Pan Jezus jest „Słońcem wschodzącym 

z wysoka”. Kiedy świeci słońce, jest nam ciepło, jest jasno, mamy więcej sił i chęci 
do życia. Niech Jezus będzie Waszą siłą! Z Jego mocą i w Jego świetle budźmy siebie 

i innych do misji! Hasło rozpoczynającego się niedługo nowego roku duszpasterskiego 
brzmi: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Pamiętajmy zatem, 

że jeden jest Kościół na całym świecie i wszędzie mamy braci i siostry. 
Z serdecznymi, misyjnymi pozdrowieniami! 

s. Monika Juszka RMI
sekretarz krajowy PDMD w Polsce
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Kościół ze swojej natury jest misyjny, bo realizuje posłanie Pana Jezusa, aby iść i głosić Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu. Tak jak Chrystus został posłany przez swojego Ojca, by pokazać wszystkim ludziom, 

jak bardzo ich kocha, tak też polecił Kościołowi, by tę Jego misję kontynuował aż do skończenia świata. 
W połowie XIX w. francuski biskup Karol de Forbin-Janson włączył w dzieło misyjne Kościoła również dzieci. W 1843 r. 
założył Dzieło Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa (dzisiaj nazywane Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci). Pragnął, aby 
chrześcijańskie dzieci pomogły ratować swoich rówieśników z innych części świata, odmawiając codziennie w ich 
intencji krótką modlitwę i ofiarowując im miesięcznie drobną sumę pochodzącą z ich oszczędności.
Papież Pius XI w 1922 r. podniósł to Dzieło do rangi papieskiej. To oznacza, że Ojciec Święty uznał dzieci 
za swoich współpracowników w ewangelizacji świata. Od tej pory mówimy o Papieskim Dziele 
Misyjnym Dzieci. 

Hasłem przewodnim Dzieła od samego początku były słowa: DZIECI POMAGAJĄ DZIECIOM. 
Biskup Karol uczynił dzieci podmiotami i współpracownikami  

w ewangelizacji świata i w dziele misyjnym. Jest tak aż do dzisiaj.

1. DZIECI POMAGAJĄ DZIECIOM    Jezus, Kościół, bp Karol de Forbin-Janson  

To grupy istniejące w Polsce we wszystkich diece-
zjach. Dzieci formują się w nich w duchu misyjnym, 
w łączności z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Po-
znają Ewangelię i nauczanie Kościoła. Dowiadują się 
o innych kulturach i życiu swoich rówieśników w da-
lekich częściach świata. Poznają również pracę misjonarzy, 
a przede wszystkim modlą się za nich. Uczą się też, jak być na co dzień 

świadkami Pana Jezusa w swoich rodzinach, szkołach, parafiach 
i środowiskach. Dziękują Panu Bogu za to, co mają, i jednocze-środowiskach. Dziękują Panu Bogu za to, co mają, i jednocze-Dziękują Panu Bogu za to, co mają, i jednocze-

śnie pomagają tym, którzy tego potrzebują.

To czas spotkań z misjonarzami i pra-
cownikami Papieskich Dzieł Misyjnych 

w szkołach, parafiach w różnych miej-
scowościach. Rolą animacji jest rozpalanie 

w sercach dzieci miłości do misji, pogłę-
bianie przyjaźni z Jezusem, wychowanie do 

solidarności z rówieśnikami na całym świecie 
i zachęta do codziennej modlitwy za misje i mi-

sjonarzy. Później dzieci same stają się misjonarzami 
poprzez włączanie się w konkretne akcje Papieskich 
Dzieł Misyjnych.

3. Animacje misyjne

2. Ogniska misyjne PDMD 

4. Kolędnicy Misyjni8. Media dla misji

5. Skarbonka misyjna 

W okresie Bożego Narodzenia, łącząc tradycję kolędowania z ewangelizacją, 
dzieci niosą radość z narodzin Zbawiciela. Opowiadają przy 

tym odwiedzanym osobom o życiu najmłodszych 
w różnych zakątkach świata, uwrażliwiając 

na ich potrzeby. Zebrane przy okazji ofiary 
wspierają dzieci na terenach misyjnych.

PDMD jest obecne w mediach: stacjach radiowych, pro-
gramach telewizyjnych i mediach społecznościowych. 

Wydajemy dwumiesięcznik „Świat Misyjny”. Robimy 
wszystko, by animować, formować i budzić do misji. 

Biskup Karol de Forbin-Janson od początku istnienia Dzieła prosił 
dzieci, żeby codziennie odmawiały modlitwę Zdrowaś Maryjo 
w intencji dzieci i misjonarzy, a raz w miesiącu przekazywały 

drobny pieniążek (równowartość 1 zł) na pomoc materialną. 
Wszystkie ofiary materialne składane przez dzieci z ognisk 

misyjnych przeznaczone są na pomoc najbardziej potrzebującym 
dzieciom do 14. roku życia na terenach misyjnych. Dzięki dzieciom i ich 
rodzicom w Polsce udaje się pomóc w wyżywieniu, ubraniu, leczeniu 
i wykształceniu najmłodszych w około 100 placówkach misyjnych na 
wszystkich kontynentach.

Każda przedostatnia niedziela paździer-
nika to Światowy Dzień Misyjny, który 
zaczyna cały Tydzień Misyjny. W duchu mi-
syjnym dzieci animują w parafiach i szko-

łach te wyjątkowe dni w roku. Przez cały 
październik modlą się też Różańcem 

misyjnym. Znają kolory mi-
syjne i najpilniejsze potrzeby 
swoich rówieśników na całym 
świecie. Organizują kierma-
sze, pikniki i festyny misyjne. 

6. Różaniec misyjny i Tydzień Misyjny

7. Dzieci Komunijne Dzieciom Misji

Przy okazji Pierwszej Komunii Świętej dzieci przy-
gotowują misyjny dzień w Białym Tygodniu, aby 

uświadomić powszechność Kościoła sobie samym, 
swoim rodzicom, dziadkom, rodzeństwu i wszystkim 

gościom, otworzyć im oczy i serca na 
braci i siostry na krańcach świa-

ta oraz przypomnieć o mi-
syjnym powołaniu każdego 
ochrzczonego wyrażającym 
się w trosce modlitewnej 
i materialnej za misje.

Dołącz do nas! Zajrzyj na stronę 
www.missio.org.pl i poznaj lepiej 
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci! Zostań 
misjonarzem, aby razem z Ojcem Świętym 
budzić do misji siebie i innych!
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Cześć! 
Mam na imię Rose. 

Mam 11 lat 
i mieszkam 

w Papui-Nowej 
Gwinei.

Tutaj pracuje 
mój tata.

Mój kraj to drugie pod względem po-
wierzchni państwo w Oceanii. Sąsiaduje 
z nim Ocean Spokojny, Morze Koralowe 
i Morze Nowogwinejskie. 

W większości położone jest na wy-
spie Nowa Gwinea oraz na około 
2800 wyspach. Lądowo graniczy 
jedynie z Indonezją, ale w najbliż-
szym otoczeniu leżą również Australia 
i Wyspy Salomona.

Z tymi licznymi wyspami zwią-

zany jest też język, który jest bardzo 

różno rodny. Mówimy w ponad 
800  językach, ale oficjalnymi są 

angielski (pidgin english) oraz dwa 

 języki kreolskie – tok pisin 

i hiri motu. 
Chociaż nasz obszar jest większy od 

Polski, to zamieszkuje go o wiele mniej 

mieszkańców. Na tych licznych wyspach 

jest nas ponad 8 milionów.

Ja i moja rodzina, czyli moi rodzice 
i moje dwie młodsze siostry, jak więk-
szość mieszkańców naszego kraju jeste-
śmy chrześcijanami. Jesteśmy również 
katolikami. Ja i moja siostra Grace 
byłyśmy już u Pierwszej Komunii 
Świętej, która odbyła się w katedrze w stolicy Port Moresby. Tutaj 
mieszka cała moja rodzina.

Mój tata pracuje w porcie przy roz-
ładunku i załadunku towarów, a mama 
ma sklep z pamiątkami. Dobrze nam 
się powodzi, ale większość mieszkań-
ców żyje bardzo ubogo.

Port Moresby to nasze największe 
miasto położone nad Zatoką Papua. 
Znajduje się tu międzynarodowe lot-
nisko i duży port morski. Jego nazwa 
pochodzi od odkrywcy zatoki, kapitana 
Johna Moresby’ego. W czasie II wojny 
światowej miasto to było ważną bazą 
wojsk alianckich w walce z Japonią.

Tutaj przyjęłam 
Pierwszą Komunię Świętą.

Fot. ks. J. Gancarek

PAPUA-NOWA GWINEA
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W stolicy mamy uniwersytet, na który 
chciałabym kiedyś uczęszczać i potem 
zostać lekarką. 

Dla moich rodziców bardzo ważne 
jest, żebyśmy się dobrze uczyły i w przy-
szłości miały dobrą pracę. Niestety po-
ziom nauki państwowej jest niski, dlatego 
rodzice starają się o dobre wykształcenie 
dla nas.

Edukacja jest u nas bezpłatna od 
niedawna, ale nie jest obowiązkowa. Moja 
siostra Mary, która ma 7 lat, jest w klasie 
wprowadzającej. Druga siostra Grace ma 
9 lat i tak jak ja jest w klasie podstawowej.

Nasz kraj odwiedzają liczni turyści 
z całego świata. Szczególną okazją do 
wizyt u nas jest trwający przez trzy dni 
festiwal kulturowy w Goroce – Goroka 
Show. Zazwyczaj odbywa się on we wrze-
śniu w okolicach naszego Święta Niepod-
ległości. To bardzo ważne dla nas wyda-
rzenie. Można wówczas zobaczyć nawet 
ponad 100 plemion z całej Papui-Nowej 
Gwinei. Występujące grupy śpiewają, tań-
czą i prezentują plemienne zwyczaje. 

Ja jeszcze nigdy nie byłam, ale moi ro-
dzice wybrali się na ten festiwal z okazji 

ich 10. rocznicy ślubu. Przywieźli stamtąd 
filmy i zdjęcia. Jesteśmy dumni z naszej 
kultury i zwyczajów.

Jeśli widzieliście jakieś filmy lub zdję-
cia z Papuasami, to z pewnością zwróci-
liście uwagę na nasze włosy. Są czarne 
lub rude, bardzo gęste i kręcone. Jeden 
z odkrywców nazwał nasz kraj „krainą 
ludzi o puszystych włosach”.

Moi dziadkowie oraz brat taty, tak 
jak znaczna część 
mieszkańców Pa-
pui-Nowej Gwinei, 
zajmują się rol-
nictwem. Hodują 
świnie, które w na-
szym kraju mają 
ogromną wartość, 
oraz uprawiają 
pole. Bardzo ciężko 
pracują. Uprawia-
my tutaj: palmy 
kokosowe, banany, 
taro, pochrzyn, 
bataty, kakaowce 
i trzcinę cukrową. 

Ponieważ nasz kraj opływają wody, 
mieszkańcy przybrzeżnych terenów 
zajmują się rybołówstwem. Jest to źródło 
ich utrzymania.

Miłośnicy przyrody znajdą w dżungli, 
zajmującej 80 procent naszego kraju, 
wiele gatunków roślin i zwierząt. Rośnie 
tu 11 000 gatunków roślin, mieszka 
250 gatunków ssaków i 700 gatunków 
ptaków. Żyją tu kangury, kolczatki i wiele 

gatunków gryzoni. Tutej-
sze lasy zamieszkiwane są 
przez 193 gatunki motyli 
oraz największą ćmę, której 
rozpiętość skrzydeł docho-
dzi do 30 cm.

Wśród ptaków najbar-
dziej znany jest rajski ptak, 

który jest też symbolem Papui-Nowej 
Gwinei. Jego wizerunek został umieszczo-
ny na naszej fladze.

Papua to również raj dla miłośników 
nurkowania. Pod wodą można zaobser-
wować 900 gatunków ryb, w tym pigmej-
skie koniki morskie, oraz 420 gatunków 
koralowców. Są też: żółwie, wieloryby, 
orki, delfiny, diugonie oraz największe 
ssaki na świecie – płetwale błękitne.

Może kiedyś uda wam się odwiedzić 
nasz piękny kraj? Zapraszamy!

Oprac. Elżbieta Polkowska

Udany połów ryb

Przygotowywanie posiłku
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Tajemnice

Adwentu
Czy wiecie, że nowy rok zaczyna się już 27 listopada?

Nie, nie kalendarzowy, tylko LITURGICZNY, to znaczy rok życia Kościoła. Nie 
dzieli się na miesiące, ale na OKRESY LITURGICZNE, a pierwszym z nich jest 
ADWENT, który znany jest już od IV wieku!

Słowo „adwent” pochodzi z łaciny i oznacza przyjście, przybycie. To czas 
radosnego oczekiwania na narodziny Pana Jezusa, a dokładnie na 
Jego urodziny. Jak dobrze wiecie, Pan Jezus urodził się w Betlejem 
wiele, wiele lat temu, ale to wydarzenie było tak ważne dla całego 
świata, że pragniemy je wspominać co roku. To tak jak urodziny 
wasze czy waszych bliskich. Już raz się urodziliśmy, ale co roku to 
wspominamy i cieszymy się z tego. I tak jak do urodzin bliskiej 
osoby przygotowujemy się już wcześniej, szykując prezenty, 
piekąc tort, piorąc i prasując świąteczne ubranie, tak samo co 
roku przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. To jest 
właśnie ADWENT.

ADWENT to też czas przygotowania naszego serca na spotkanie 
z Panem Jezusem, kiedy przyjdzie na końcu czasów. Nie wiemy, 
kiedy to będzie, zatem chcemy być gotowi.

W Adwencie towarzyszą nam postacie ze Starego i Nowego 
Testamentu, które też czekały na Jezusa. Są to: Matka Boża, prorok 
Izajasz i Jan Chrzciciel. Poznając ich życie, uczymy się, jak czekać na 
Jezusa. 

Adwent kojarzy się z kilkoma symbolami obecnymi tylko w tym czasie. 
To kalendarz adwentowy (nasz znajdziecie w środku numeru!), lampion 
adwentowy, roratka i roraty odprawiane wcześnie rano ku czci Najświętszej 
Maryi Panny. 

Jest też oczywiście WIENIEC ADWENTOWY z CZTEREMA ŚWIECAMI. 
Wieniec jest okrągły, bo tak jak koło nie ma początku i końca, tak i Pan Bóg 
istnieje od zawsze i jest wieczny. Przygotowuje się go z gałązek świerku lub 
jodły, więc jest zielony, a kolor ten oznacza życie wieczne i nadzieję, że na 
świat ma przyjść Mesjasz, który pokona ciemność, zło i śmierć. Czerwone 
wstążki w wieńcu symbolizują miłość Boga, najpełniej objawiającą się 
w narodzeniu Syna Bożego, który stał się człowiekiem. 

Cztery świece ustawiane w środku wieńca to natomiast symbol czasu, przez 
jaki trwa Adwent, czyli cztery niedziele. Zapalamy je kolejno każdej kolejnej 
niedzieli adwentowej. Świece mają swoje nazwy, dzięki czemu przez cały 
adwentowy tydzień kierują nasze myśli i serca na konkretne zagadnienia 

związane z czasem oczekiwania. 

„Świeca Proroka” (Świeca Nadziei) – 
zapalana w I niedzielę Adwentu, 

symbolizuje proroków, którzy 
zapowiedzieli przyjście Mesjasza.

„Świeca Betlejem” (Świeca 
Pokoju) – zapalana w II niedzielę 
Adwentu na pamiątkę miejsca, 
w którym narodził się Zbawiciel.

„Świeca Pasterzy” 
(Świeca Radości) – zapalana 
w III niedzielę Adwentu, 

przypomina pasterzy, którzy 
jako pierwsi ujrzeli Jezusa i ogłosili 

światu „radosną nowinę”. Niedziela 
ta nosi nazwę Gaudete („Radujcie się”), 

dlatego świeca ma radosny, różowy kolor.

„Świeca Aniołów” (Świeca Miłości) – 
zapalana w IV niedzielę Adwentu, symbolizuje 

aniołów, którzy objawili się pasterzom w grocie 
betlejemskiej, ogłaszając im narodziny Dzieciątka Jezus.

To również 
symbol wspólnoty 

Kościoła, która razem 
czeka na Jezusa. 

Wieniec adwentowy 
można zrobić samemu 

i zawiesić w domu.

Adwentu
Czy wiecie, że nowy rok zaczyna się już 27 listopada?

Oprac. s. Monika Juszka RMICO WAŻNE...
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s. Anna Miśkowiec FMM

Bóg postawił każdego z nas w kon-
kretnym czasie i narodzie, wyznacza-
jąc misję do spełnienia. Życie danego 

człowieka, a także losy narodów 
w jakiś sposób łączą się z sytuacją 
społeczno-polityczną świata, która 

wpływa na kierunki działań i wybo-
rów. Zauważamy, że każdy moment 

historyczny naznaczony jest trudnymi 
wyzwaniami, a jednocześnie obecno-
ścią i błogosławieństwem Pana, który 
daje siłę do pokonywania trudności. 

Środowisko życia Piotra To Rota
Piotr urodził się w 1912 r. w Papui-Nowej Gwinei, w miejscowości Rakunai na wyspie 
Nowa Brytania, która jest częścią tego wyspiarskiego kraju na Pacyfiku. Jego rodzice, 
Angel i Maria, jako jedni z pierwszych mieszkańców wyspy przyjęli chrześcijaństwo 
i starali się w duchu wiary wychować całą szóstkę swoich dzieci. Nie było to jednak 
łatwe z powodu silnych wierzeń plemiennych.

Piotr był gorliwym ministrantem, kochał Jezusa i często przystępował do Komunii 
św. Powstała nawet myśl, by wysłać go do seminarium, ale jego ojciec się na to 
nie zgodził. W 1930 r. Piotr podjął  naukę w trzyletniej szkole dla katechistów, by 
w ten sposób zrealizować swoje powołanie życiowe. Po jej zakończeniu z dumą 
nosił na swej piersi krzyż katechisty.  

Życie rodzinne i sytuacja 
polityczna kraju

W 1936 r. Piotr ożenił się z Paolą 
Ia Varpit, która podobnie jak on 
była katoliczką. Doczekali się 
trójki dzieci. Piotr nadal pełnił 
posługę katechisty na wyspie. 
Chrześcijaństwo było stosunkowo 
nową religią, dlatego powszechne 
były poligamia i rozwody. Mężczyźni 
mogli mieć więcej niż jedną 
żonę. Piotr przekazywał prawdę 
o świętości i nierozerwalności 
małżeństwa i z tego powodu miał 
wielu wrogów. Nawet jego rodzony 
brat Tatamai, który miał dwie żony, 
nieraz mu groził. Sytuacja znacznie 
się pogorszyła, gdy w 1942 r. 
Japończycy zaczęli okupację wyspy. 
Ograniczono wówczas praktyki 
religijne, misjonarzy i personel 
medyczny wydalono z wyspy, 
a wiele osób zamknięto w obozie 
koncentracyjnym. Niszczono też 
kościoły i kaplice oraz nie pozwalano 
ludziom gromadzić się na Mszach św.

Nowe wyzwania 
w misji Piotra

Jak się domyślacie, katechista 
Piotr nie mógł pozostać obojętny, 
gdy jego kraj był pod okupacją 
japońską, a wiara była zagrożona. 
Dalej katechizował, udzielał chrztu 
dzieciom i dorosłym, ukrywał 
w swoim domu prześladowanych. 
Odwiedzał w obozie uwięzionych 
księży, nosząc im posiłki, a zabierając 
ze sobą konsekrowane hostie, które 
potem rozdawał w Komunii Świętej 
chorym i wiernym zgromadzonym 
na nabożeństwach. Nie było to 
legalne i w każdej chwili groziło 

mu aresztowanie przez władze 
okupacyjne. Wkrótce, jak się okazało, 
jego własny brat Tatamai doniósł 
na niego i Piotr został aresztowany. 
Upomniano go i wypuszczono, a gdy 
nadal katechizował, japońskie władze 
okupacyjne ponownie osadziły go 
w obozie koncentracyjnym, gdzie został 
poddany torturom i skazany na śmierć. 
Około 7 lipca 1945 r. podano mu 
śmiertelny zastrzyk. Gdy umierał, miał 
tylko 33 lata.

Błogosławiony
Zamieszki i prześladowania II wojny 
światowej, które dotarły aż na odległe 
wyspy Papui-Nowej Gwinei, wyzwoliły 
w Piotrze To Rocie wielką odwagę 
i pragnienie niesienia wiary i pomocy 
innym ludziom. Zdawał sobie sprawę, 
co może mu grozić, a jednak nie ustawał 
w niesieniu dobra. Wybaczył zdradę 
bratu, który po wojnie w ramach 
zadośćuczynienia odbudował miejscowy 
kościół. Pogrzeb Piotra był wielkim 
wydarzeniem i manifestacją, która 
zgromadziła niemal całą miejscową 
społeczność. Rodacy widzieli w nim 
„męczennika za wiarę” i taki właśnie 
napis umieścili na krzyżu zatkniętym 
na jego grobie. 
Jan Paweł II beatyfikował Piotra To Rota 
17 stycznia 1995 r. w Port Moresby, 
w Papui-Nowej Gwinei.
P.S. Niedługo będziecie podejmować 
kolędowanie misyjne. To bardzo ważna 
misja, dzięki której wspomożecie dzieci 
w Papui-Nowej Gwinei. Niech nie 
zabraknie wam odwagi i wiary św. Piotra 
To Rota, a także radości i młodzieńczego 
entuzjazmu, którym przyciągniecie 
innych do Chrystusa!

Piotr To Rot

z Papui-Nowej Gwinei

Święty

odważny katechista

NA TROPIE ŚWIADKÓW WIARY
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Rys. Wojciech Siwik

Dawno, dawno temu, w cza-
sach, kiedy wszystkie zwie-

rzęta żyły ze sobą w wielkiej przy-
jaźni i mówiły ludzkim głosem, 
w samym środku dzikiego buszu 
mieszkała sobie malutka świnka. 

Pongi, bo tak się nazywała, mia-
ła delikatną, różową skórkę. Wyglądała 
niczym zabawka. Wszystkie inne zwie-
rzęta bardzo ją lubiły i chętnie się 
nią opiekowały. Jedno przez drugie 
prześcigało się w okazywaniu jej sym-
patii. Codziennie znosiły jej ulubione 
przysmaki. 

– Pongi, mam dla ciebie orzeszki. 
Przyniosłem je z dalekich stron – mówił 
rajski ptak, majestatycznie rozkładając 
długi ogon. 

– A ja mam dla ciebie dzikie banany. 
Lubisz je, prawda? – puszył się kazuar.

 – Bardzo wam dziękuję, kochani 
przyjaciele. Jest mi przykro, że nie mam 
nic, co mogłabym wam ofiarować – od-
powiadała zakłopotana świnka.

 – Ale my niczego od ciebie nie ocze-
kujemy. Jesteś przecież taka malutka, 
a my bardzo cię kochamy. Chcemy się 
tobą opiekować. A jeśli chcesz, to mo-
żesz się z nami pobawić – odpowiadały. 

Świnka chętnie na to przystawała. 
Do zabawy przyłączały się dziobaki, 
kolorowe papugi i wszelkie inne leśne 
stworzenia. I tak wspólnie spędzali czas. 
Płynęły dni i miesiące. Z czasem mała 
Pongi wyrosła na całkiem sporą świnię. 

Jej dotąd delikatna i różowa skórka stała 
się teraz szorstka i przybrała brudnoszary 
kolor. Nie była już tak piękna jak kiedyś. 
A co gorsza, z każdym dniem ubywało jej 
przyjaciół. 

Aż w końcu została sama. Nikt już nie 
miał dla niej czasu, nikt jej nic nie przyno-
sił, nawet gdy była głodna. Świnka poczu-

ła się odrzucona i samotna. Tęskniła za 
prawdziwym przyjacielem, dla które-
go jej wygląd nie będzie miał znacze-
nia. Niestety nikogo takiego nie mia-

ła. Postanowiła więc wyruszyć w dro-
gę i w poszukiwaniu przyjaciela dotrzeć 
do najdalszych zakątków lasu. Z trudem 
przedzierała się przez bujne zarośla. Ra-
niła boki, opadała z sił, ale wciąż szła do 
przodu. Wierzyła, że gdzieś daleko cze-
ka na nią prawdziwy przyjaciel... 

I w końcu jej marzenie się spełniło. 
Po wielu dniach trudnej wędrówki zu-
pełnie wyczerpana znalazła się na po-
lanie, na której stała chatka. Po chwili 
wyszedł z niej człowiek. 

– A cóż to za stworzenie? Jeszcze 
nigdy w życiu nie widziałem czegoś 
równie pięknego! – zachwycił się na jej 
widok. – Jesteś trochę zaniedbana, ale 
jeśli ze mną zostaniesz, to się tobą za-
opiekuję. 

Mężczyzna ostrożnie wziął Pongi na 
ręce. Zaniósł do chaty, nakarmił i opa-
trzył jej rany. Świnka spojrzała na nie-
go z wdzięcznością i pomyślała: „Tak, 
to on, mój prawdziwy przyjaciel”. Od 
tamtej pory minęło bardzo dużo cza-
su, ale dla Papuasów świnie wciąż są 
największym skarbem. Ludzie troszczą 
się o nie jak o członków swojej rodzi-
ny. Nawet najmniejsza świnka ma imię 
i choć wszystkie biegają razem, każdy 
doskonale wie, która do kogo należy.

Oprac. s. Monika Juszka RMI

Rys. Wojciech Siwik
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sił, nawet gdy była głodna. Świnka poczu-
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prawdziwym przyjacielem, dla które-
go jej wygląd nie będzie miał znacze-
nia. Niestety nikogo takiego nie mia-
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gę i w poszukiwaniu przyjaciela dotrzeć 
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niła boki, opadała z sił, ale wciąż szła do 
przodu. Wierzyła, że gdzieś daleko cze-
ka na nią prawdziwy przyjaciel... 

I w końcu jej marzenie się spełniło. 
Po wielu dniach trudnej wędrówki zu-
pełnie wyczerpana znalazła się na po-
lanie, na której stała chatka. Po chwili 
wyszedł z niej człowiek. 

– A cóż to za stworzenie? Jeszcze 
nigdy w życiu nie widziałem czegoś 
równie pięknego! – zachwycił się na jej 
widok. – Jesteś trochę zaniedbana, ale 
jeśli ze mną zostaniesz, to się tobą za-
opiekuję. 

Mężczyzna ostrożnie wziął Pongi na 
ręce. Zaniósł do chaty, nakarmił i opa-
trzył jej rany. Świnka spojrzała na nie-
go z wdzięcznością i pomyślała: „Tak, 
to on, mój prawdziwy przyjaciel”. Od 
tamtej pory minęło bardzo dużo cza-
su, ale dla Papuasów świnie wciąż są 
największym skarbem. Ludzie troszczą 
się o nie jak o członków swojej rodzi-
ny. Nawet najmniejsza świnka ma imię 
i choć wszystkie biegają razem, każdy 
doskonale wie, która do kogo należy.

Spełnione 
      marzenie 

Bajka z Papui-Nowej Gwinei 
BAJKI I OPOWIADANIA
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2022
Kalendarz adwentowy

I niedziela
Adwentu

27 listopada 2022

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Zarówno to na końcu 
czasów, które nosi nazwę PARUZJA, jak i na Jego „urodziny” obchodzone od wieków 
25 grudnia.

Kiedy idziemy do kogoś na urodziny, pięknie się ubieramy i zanosimy prezent. Naj-
lepszym podarunkiem dla Jezusa są nasze serca pełne miłości do Niego i do ludzi 
na całym świecie. Najbardziej świątecznym „ubraniem” jest natomiast serce bez 
grzechu i złości.

Do przygotowania się na te wyjątkowe urodziny mamy ponad miesiąc! Będzie 
nam w tym pomagać, jak już od wielu lat, kalendarz adwentowy PDMD. 

W tym roku wraz z kolędnikami misyjnymi spo-
glądamy w kierunku Papui-Nowej Gwinei. Dlate-
go też w naszym kalendarzu będziemy „płynąć” 
od wyspy do wyspy wprost do Dzieciątka Jezus. 

Każdego dnia przypominamy jeden element 
przyrody lub kultury Papui i proponujemy podjęcie konkret-

nego wyzwania.

Czasem krótkie wierszyki w kalendarzu mogą wydawać 
się nieco tajemnicze, ale nie martwcie się! Od pierwszej 
niedzieli Adwentu, czyli od 27 listopada, na naszym profilu 

FB codziennie pojawi się post z wyjaśnieniem.

Kalendarz, który widzicie na następnych dwóch 
stronach, można też kupić w sklepiku Missio, 
w większym formacie, lepszym do powieszenia 

na ścianie. 

Bądźcie z nami! Poczujmy się misyjnie, niczym 
wśród Papuasów, i przygotujmy się razem do 
świąt Bożego Narodzenia! 

 

  s. Monika Juszka RMI

Konkurować z kangurami?
One w skokach są mistrzami!
Tym twardzielom nie podskoczysz.
Nokaut szybko cię zamroczy.

Lecz i tu są niespodzianki!
Są kangury z innej bajki. 
Oto jest kangurzy krewny
– endemiczny KANGUR DRZEWNY.
Nie pociąga go nizina.
On na drzewa wciąż się wspina.
Nie ma w sobie nic z boksera.

Woli rolę… kaskadera.
Spójrz! Z trzydziestu stóp do wody
skacze – chlup! – bez szkody.

Wstyd! – zżymają się torbacze.
– Kangur przecież tak nie skacze! 
Ściągnąć trzeba go na ziemię,
choćby zapadł na anemię.
Taki w górze akrobata, 
a na ziemi – w tarapatach…

Fakt. Na ziemi te drzewiaki
w zaradności mają braki.

Kangur drzewny

Anna Sobiech

ZWIERZĘTA I ROŚLINY ŚWIATA
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Papuę otacza ocean,
wyspy się w nim zanurzają.
Ty zanurz się w sercu Jezusa,

Jego miłość poznając.

W Papui osiemset języków,
trudno je wszystkie umieć.
Otwórz dziś uszy i serce,

postaraj się innych 
zrozumieć.

Na fladze Papui są trzy kolory:
czarny, żółty, czerwony. 

Rozejrzyj się dzisiaj wokoło,
jak pięknie jest świat stworzony. 

Rajski ptak to symbol Papui,
ogon ma długi niezmiernie.

Uważaj dzisiaj na słowa,
byś języka nie strzępił daremnie. 

Ptak rajski śpiewa przepięknie,
swe trele w niebo zanosi.
Podnieś dziś oczy ku Bogu,

myśl niech ku Niemu się wznosi. 

Druga niedziela Adwentu
to niedziela pokoju.

Pomódl się dzisiaj gorąco,
by wojny ustały i boje. 

Rolnictwo to na Papui
bardzo powszechne zajęcie.

Zadbaj dziś o swe myśli,
zanoś w nich dobre intencje.

Do szkoły jest często daleko,
iść trzeba długo piechotą.

Nie marudź dziś w drodze od szkoły,
pobiegnĳ do niej z ochotą. 

Wulkany, co są w Papui,
dość często tu wybuchają.
Zapanuj dzisiaj nad złością,

emocje niech tobą nie władają. 

Rafy koralowe – cuda natury, 
one są nie do ukrycia.

Podziękuj dziś Bogu serdecznie
za każdy cud twego życia.

Wiele kangurów w Papui,
są zręczne bardzo i skoczne.

Bądź zręczny dziś w pomaganiu,
niech dobro będzie widoczne.

Orchidea jest kwiatem Papui,
rozkwita pięknem i blaskiem.

Uśmiechaj się dzisiaj promiennie,
napełniaj świat Bożą łaską.

Gorący jest klimat Papui,
wiele jest ciepła i słońca.  

Modlitwą dziś rozgrzej 
swe serce,

niech wiara będzie gorąca.

Prosiaczki – 
zwierzęta to ważne, 

cenione przez Papuasów.
Zatroszcz się dziś 

o przyrodę, 
nie niszcz ni zwierząt, ni lasów. 

W Papui szkół wciąż brakuje,
ubogie są bardzo i proste.

Bądź pilnym uczniem na lekcjach,
chwile z kolegami niech będą 

dziś radosne! 

Czwarta niedziela Adwentu 
to niedziela miłości. 

Podziękuj rodzinie za życie,
za wszelkie oznaki bliskości. 

Ocean falami otacza
cały obszar Papui.

Czy łaska Boża 
w twym sercu

w grzechu się czasem 
nie gubi?

Papuasi nie są zachłanni,
umieją się dzielić z wszystkimi.
Zrób komuś dziś mały prezent,

nie trać już ani chwili! 

Rajski ptak lubi owoce,
zwykle nimi się żywi.

Nie marudź dziś przy jedzeniu,
rodzice będą szczęśliwi!

Zabawek w Papui nie kupisz,
zrobić je trzeba samemu.

Przygotuj dziś mały drobiazg,
by podarować bliskiemu.  

W bilum nieść można by książki,
niestety ich tutaj brakuje.

Szanuj swe szkolne przybory,
specjalnie niech nic się nie psuje. 

Dzieci są skarbem Papui,
wszędzie ich pełno dokoła.

Pomóż młodszemu rodzeństwu,
niech mama daremnie nie woła. 
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START

Pierwsza niedziela Adwentu 
to niedziela nadziei.

Wybierz postanowienie, 
które ten czas odmieni. 

27 listopada 2022
NIEDZIELA

Wiele jest wysp w Papui,
ogromna ich różnorodność. 

Doceń dzisiaj każdego,
zobacz, jak wielką ma 

godność. 

29 / 11 / 2022

Trzecia niedziela Adwentu 
to niedziela radości. 

Zrób coś miłego w rodzinie, 
niech radość w twym domu zagości.

11 grudnia 2022
NIEDZIELA

W bilum śpią 
niemowlęta,

jest dla nich wspaniałą 
kołyską.

Przygotuj dziś żłóbek 
Dzieciątka, 

podziękuj Mu z serca za wszystko. 

24 / 12 / 2022

Bilum wyplata się ręcznie,
jest znakiem tradycji plemienia.

Naucz się nowej kolędy,
tradycje polskie doceniaj. 

Yumi amamas 
Maria i karim Jisas! 

(Cieszmy się, 
bo Maryja 

porodziła Jezusa!)

META

25 grudnia 2022 
BOŻE NARODZENIE

KALENDARZ  ADWENTOWY  2022

8 / 12 / 2022 
NIEPOKALANA

Gwiazdy i Krzyż Południa 
nad każdym Papui są krańcem.

Naszą gwiazdą – Maryja,    
Różańcem.pomódl się dzisiaj



Kiedy tylko mają chwilę wolnego, oczywiście uwielbiają się ba-
wić. A bawią się wszystkim, co tylko wpadnie im w ręce. Mogą to 
być: kamyczki, patyki, owoce, sznurki, gumki itp. Nie mają innych 
zabawek, ale świetnie potrafią razem spędzać czas. Z gier zespoło-
wych najważniejszą jest rugby. To niemal sport narodowy przeka-
zany im przez Australijczyków. Bardzo lubią grać w siatkówkę i ko-

szykówkę, ale to są już gry białych.
Tutaj nie ma obowiązku chodzenia do szkoły, dlatego wiele 

dzieci się nie uczy. Szkoły zwykle znajdują się bardzo daleko 
od ich domów, bo nie ma ich wiele. Te dzieci, które mają moż-
liwość kształcenia się, wychodzą więc wcześnie rano i wraca-

ją późno. Bardzo chcą się uczyć. Od kilku lat nauczanie jest 
bezpłatne, ale tylko w teorii. Rządowe dotacje na szkoły 
„giną w drodze” i szkoły żądają opłat od uczniów. Wielu 
rodziców nie stać na nie. 

Misjonarze uczą dzieci czytać, pisać, a także dobrego 
zachowania, modlitwy i zabaw. Brakuje tutaj wszyst-
kiego: zabawek, ubrań, książek, obrazków, różańców, 

filmów, krzyżyków itp. Staramy się jednak jakoś sobie 
radzić.   

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i proszę o mo d  -
litwę za mnie i mieszkańców Papui-Nowej Gwinei.

Życie dzieci jednak nie jest tutaj łatwe. 
Już od najmłodszych lat muszą same 

o siebie dbać. Starsze rodzeństwo 
zwykle zajmuje się młodszym.

Dzieci często muszą pracować. 
Razem z matkami od najmłodszych 

lat uczą się pracy w polu, 
zdobywają wiedzę, jak sadzić 

i pielęgnować słodkie ziemniaki 
(kao kao, bataty) i inne rośliny. 

W tym kraju, w którym mieszkam od ponad 30 lat, jest bardzo dużo dzieci. Są wszędzie! 
Maluchy siedzą, grają, biegają, bawią się – jak wszystkie dzieci na świecie. Różne są ich 

reakcje, kiedy widzą „waitmana” (białego). Jedne 
płaczą ze strachu i uciekają, inne zaciekawione 
i uśmiechnięte przychodzą bliżej. Zdarza się, że do-
rośli Papuasi straszą dzieci „białymi ludźmi”. Ogólnie 
jednak dzieci w Papui-Nowej Gwinei są bardzo rado-
sne i żywiołowe, choć często nagie i umorusane.

Kiedy jadę przez znajome okolice i dzieci rozpo-
znają już mój samochód, wybiegają naprzeciw, ma-
chając rękami i wołając mnie po imieniu. Często je 
przekręcają. Ja jestem „Pater Valentine”, a dzieci wo-
łają: „Pater Wanemtaim” albo: „Pater Wanemkain!”. 
Dla nich to brzmi podobnie.

Rodzice w tym czasie zajęci są innymi sprawami: 
pracą na plantacjach, handlem, wojnami, problema-
mi klanowymi, przesiadywaniem na targowiskach, 
pogawędkami itp. 

ks. biskup Walenty Gryk SVD
Goroka, Papua-Nowa Gwinea

Kochane Dzieciaki!
     Piszę do Was z dalekiej 
            Papui-Nowej Gwinei.

OCZAMI MISJONARZA
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Na zdjęciu chłopiec z obozu dla uchodźców 
w Bidi Bidi, Uganda. Fot. K. Błażyca 

Na zdjęciu wolontariusze z Młodzieżowego 
Wolontariatu Misyjnego Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary. Fot. W. Brendel

Elżbieta Polkowska
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Mama powiedziała, że dzisiaj 
PDM odwiedzili młodzi wolon-
tariusze, którzy pomagali przy 

organizacji Misyjnego Synodu Dzieci. 
Niektórzy z nich są uczniami szkół śred-
nich, a niektórzy już studiują. Ja też by-
łem wolontariuszem – w Domu Powstań-
ca. To było niesamowite doświadczenie 
przebywania z osobami, które tyle prze-
żyły i znają wiele ciekawych historii wo-
jennych, ale także mają wiele doświad-
czeń życiowych. 

Pamiętam, jak jeszcze w przedszkolu 
chodziliśmy do osób starszych z okazji 
świąt Bożego Narodzenia, dawaliśmy im 
zrobione przez nas świąteczne kartki 
i śpiewaliśmy kolędy. Do dziś wspomi-
nam ich ogromną radość i wdzięczność.

Mama 
opowiadała 
mi, że wielu mło-
dych ludzi poświęca czas, 
aby pomagać w krajach misyjnych. Wo-
lontariusze wyjeżdżają, by przez kilka 
miesięcy albo nawet kilka lat brać udział 
w różnych pracach. Czasami jest to zwią-
zane z pomocą medyczną, czasami z or-
ganizacją świetlic, przedszkoli czy szkół. 
Każdy wolontariusz chce zrobić coś do-
browolnie i za darmo. Wyjeżdżają rów-
nież dorośli, a także osoby starsze. Tak 
było w przypadku państwa Lilii i Leszka 
Sobótków, którzy wyjechali do Zambii. 
Siostra mojej mamy też była wolonta-
riuszką – w hospicjum. Dużo dobra dzie-
je się wokół nas dzięki wolontariuszom.

Mojemu koledze bardzo podoba 
się model butów, w których bie-
gał Forrest Gump. Chciałby je 

kupić, ale nie są dostępne w sprzedaży. 
Kiedy byliśmy na wakacjach, odwiedzi-
liśmy muzeum figur woskowych. Postać 
Forresta Gumpa miała właśnie te buty. 

Przypomniało mi się to zmartwienie 
kolegi, gdy mama opowiadała o misjona-
rzu w Bidi Bidi w Ugandzie, który utwo-
rzył centrum edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży. Znajduje się ono w największym 
w Afryce obozie dla uchodźców z Sudanu 
Południowego, gdzie wciąż trwa wojna. 
Przebywa tu 300 tysięcy osób. Większość 
z nich to dzieci. Dotarły tu z najbliższymi, 
ale wiele z nich to sieroty. Ich opiekuno-
wie zginęli w trakcie ucieczki. 

Najmłodsi chodzą do szkoły podstawo-
wej. Klasy są przepełnione. W jednej uczy 
się nawet 300 dzieci. Centrum edukacyj-
ne pomaga im w nauce i udziela wszel-
kiej potrzebnej pomocy.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITEWNE

W listopadzie módlmy się, 
aby dzieci, które cierpią 

– żyjące na ulicach, ofiary 
wojen, osierocone – miały 
dostęp do edukacji i mogły 

na nowo doświadczyć 
bliskości rodziny.

W grudniu módlmy się, aby 
organizacje wolontariackie 

znalazły osoby pragnące 
zaangażować się w działanie 

dla wspólnego dobra 
i szukały nowych sposobów 

międzynarodowej współpracy.
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Drogie dzieci! 
Chciałbym powiązać ten fragment psalmu z uroczystością Bożego Narodzenia, którą 

niebawem będziemy przeżywać. Wiecie, że 25 grudnia to dzień urodzin naszego Zba-
wiciela, Jezusa Chrystusa. Jest to również najkrótszy dzień roku. Zimą noce są bardzo 
długie z powodu braku słońca (przynajmniej w tej części świata, gdzie mieszkamy, bo na 
półkuli południowej jest odwrotnie). Na naszej półkuli od 25 grudnia słońca zaczyna być 
coraz więcej i każdy kolejny dzień jest dłuższy. W tym kontekście pięknie brzmią słowa 
Psalmu 84,12: „Pan Bóg jest słońcem i tarczą”. W dniu, w którym obchodzimy urodziny 
Jezusa, Słońce zaczyna coraz dłużej oświetlać Ziemię. To wydarzenie astronomiczne 
świetnie tłumaczy, kim jest Jezus Chrystus. On jest prawdziwym słońcem dla całej ludz-
kości. Pan Bóg dał nam najpiękniejszy i najcenniejszy dar, swojego pierworodnego Syna, 
a wraz z Nim Jego Najświętszą Matkę, Maryję Dziewicę. 

o. Luca Bovio IMC

I NAJCENNIEJSZYDAR
W okresie Bożego Narodzenia śpiewamy kolędy i aż do 2 lutego głosimy światu naro-

dzenie Jezusa. Jako mali misjonarze bądźcie szczególnie odważni i radośni w tym czasie. 
Nieście radość tam, gdzie będziecie. A kiedy zobaczycie w tych dniach świecące słońce, 
przypomnijcie sobie słowa psalmu, które dzisiaj rozważamy, i cieszcie się bliskością 
Prawdziwego Słońca, które sam Bóg Ojciec dał nam dla naszego zbawienia. Świat potrze-
buje waszego świadectwa. Kiedy niesiecie innym Dobrą Nowinę, stajecie się promienia-
mi Słońca.    

W żłóbku na sianie leży Jezus malusieńki,
słodko się uśmiecha do świętego Józefa, do Najświętszej Panienki.

Słucha, jak aniołki na skrzypeczkach grają,
i patrzy, jak Trzej Królowie i zwierzęta klękają.

W tej stajence, w której tak ubogo,
śpi Boże Dziecię owinięte w pieluszki.

Na pewno ma zmarznięte rączki i nóżki.
On jest najkrótszą do nieba drogą.

W tym małym Dzieciątku kryje się Bóg wielki.
Jego chwali i chwalić będzie lud wszelki.

On przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich ludzi,
uzdrowić ciała i duszy kalectwo,

dać o Bożej prawdzie świadectwo.
On miłość w sercach wszystkich obudzi,
więc idź do żłóbka, przywitaj Jezusa,

zaśpiewaj kolędę dla małego Chrystusa.
Paulinka Walczyk

Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą: 
Pan hojnie darzy łaską i chwałą, 

nie odmawia dobrodziejstw 
postępującym nienagannie.

PSALM 84,12

NAJPIĘKNIEJSZY

Rys. P. FanoRys. P. Fano

W żłóbku na sianie leży Jezus malusieńki,
słodko się uśmiecha do świętego Józefa, do Najświętszej Panienki.

Słucha, jak aniołki na skrzypeczkach grają,
i patrzy, jak Trzej Królowie i zwierzęta klękają.

W tej stajence, w której tak ubogo,
śpi Boże Dziecię owinięte w pieluszki.

Na pewno ma zmarznięte rączki i nóżki.

W tym małym Dzieciątku kryje się Bóg wielki.
Jego chwali i chwalić będzie lud wszelki.

On przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich ludzi,

On miłość w sercach wszystkich obudzi,

ŚLADAMI SŁOWA BOŻEGO
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Księże Mirosławie, jest ksiądz teraz 
dyrektorem diecezjalnym Papieskich 
Dzieł Misyjnych diecezji drohiczyńskiej 
i proboszczem Parafii św. Jerzego 
w Sawicach, ale nieobca jest księdzu 
Papua-Nowa Gwinea, prawda?
To prawda. Posługiwałem tam w latach 
2005–2011 jako proboszcz w Parafii 
Matki Bożej w Kamakul. 

Jaka to była parafia?
Była to górska parafia położona na 
wysokości ponad 2000 m n.p.m. Na 
jej terenie mieszka ponad 5,5 tysiąca 

 przychodziły na misję i mnie uczyły, 
opowiadały o ich zwyczajach i kulturze.
 
Jakie są dzieciaki w Papui-Nowej Gwinei?   
Papuaskie dzieci są bardzo pracowite, 
radzą sobie z podstawowymi zajęciami 
przy domu i w ogrodzie, przygotowy-
waniem prostych posiłków, potrafią 
przynieść drzewo na opał i łowić ryby. 
Bardzo lubią śpiewać i tańczyć. Modlą 
się na różańcu, odmawiają Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia. Bardzo chętnie 
uczestniczą we Mszy Świętej, śpiewa-
jąc, grając na tamburynach i tańcząc 
w procesjach. Chłopcy garną się, żeby 
być ministrantami. Dzieci papuaskie 
potrafią pokonywać długie dystanse, 
by uczestniczyć w Eucharystii i uczyć 
się w szkołach.

Jak wygląda nauka i szkoła w Papui?
Niestety ciągle brakuje tam szkół, 
wyposażenia i oddanej kadry nauczy-
cielskiej. Ich szkoły są bardzo proste, 
zbudowane z prostych materiałów 

katolików w 18 miejscowościach, 
w których znajdują się kaplice dojaz-
dowe i dochodzące, czyli takie, do 
których da się dotrzeć tylko pieszo, 
bo drogi  są nieprzejezdne, a mosty 
często zniszczone.

W jakim języku porozumiewał się 
ksiądz z parafianami?
Najczęściej w języku pigin. Na szczę-
ście jest on dość łatwy. Muszę przy-
znać, że najlepszymi nauczycielami 
języka były dla mnie dzieci, które 
po zakończonych zajęciach w szkole 

i pokryte trawą lub liśćmi z palmy ko-
kosowej. Bardzo często nie ma ławek 
i dzieci siedzą na podłodze wyłożonej 
matą bambusową. Brakuje podręczni-
ków i książek. Charakterystyczne jest 
to, że każda szkoła ma swój własny 
kolor koszulek, które uczniowie noszą. 
I tak, w mojej stacji głównej dzieci były 
ubrane na niebiesko ku czci Matki 
Bożej, patronki naszej parafii. Przed 
lekcjami uczniowie gromadzą się na 
apelu, śpiewają hymn papuaski.  

Jakie zabawki mają dzieci w Papui?
W sklepach nie można kupić zabawek. 
Dzieciaki robią je same z kawałków 
drewna, używają też do tego starych 
opon samochodowych – to przeważnie 
chłopcy, a dziewczynki grają kolorowy-
mi gumkami i kulkami. Gdy tylko mają 
wolny czas, kąpią się i pływają w miej-
scowych rzekach i w morzu. 

Co najbardziej wspomina ksiądz z po-
sługi w Papui?
Przede wszystkim spotkane tam osoby. 
Oglądając po latach zdjęcia i filmy 
z Papui-Nowej Gwinei, dziękuję Panu 
Bogu, że dał mi możliwość doświad-
czenia Kościoła żywego, radosnego 
i pełnego nadziei.

Rozmawiała s. Monika Juszka RMI

Misja w Kamakul
Ksiądz Mirosław Puchacz pochodzi z diecezji drohiczyńskiej. Obec-
nie troszczy się tam o rozwój Papieskich Dzieł Misyjnych. Dobrze 
zna potrzeby Kościoła misyjnego, ponieważ przez 5 lat pracował 
w Papui-Nowej Gwinei. Dziś dzieli się tym doświadczeniem z czytel-
nikami „Świata Misyjnego”.

Zdjęcia z archiwum Autora

WYWIAD
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s. Monika Juszka RMI
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CIEKAWOSTKI

Bilum to słowo w języku tok pisin, które 
oznacza miejsce, z którego wypływa życie. 
Określa się nim również tradycyjne piękne 

sznurkowe papuaskie torby.

Słowo „torba” to jednak zbyt mało na określenie 
bilum, ponieważ w jego znaczeniu kryje się 
i historia, i kultura, i tradycja. Bilum ma też 
głębokie znaczenie emocjonalne.  

Pewnie jesteście 
przyzwyczajeni, że inny 

plecak nosicie do szkoły, 
inną macie torbę 

na zakupy, jeszcze inna 
jest torebka mamy czy teczka 

taty. Torby, torebki, teczki, 
plecaki i walizki zmieniamy 

w zależności 
od potrzeby. Gdybyście 

jednak mieszkali 
w Papui-Nowej Gwinei, 

 na wszystko wystarczyłoby 
BILUM!

Bilum jest wykonane ręcznie i tylko przez kobiety. Technika 
polega na skręcaniu i zapętlaniu sznurka za pomocą 
specjalnych ruchów. Sposób wykonania przekazywany 
jest z pokolenia na pokolenie od stuleci. 

Tradycyjnie bilum wytwarzane jest z lokalnych materiałów 
roślinnych, takich jak trzcina, włókno z kory drzew, sizal, 
winorośl, tulipanowiec czy palma pandanus. Naturalne 
są również barwniki. Jednym z nich jest kurkuma. 

Bilum występuje w różnych kolorach 
i stylach, w zależności 
 od miejsca pochodzenia. 
Te z regionu Highlands 
są zwykle wykonane 
z wełny i jaskrawo 
zabarwione, podczas 

gdy bilum z Zatoki 
Perskiej wytwarzane 
są z futra zwierzęcego 

lub winorośli, a ich szary 
kolor pochodzi z naturalnych 
barwników roślinnych. Niektóre 
mają wzory geometryczne, 
które oznaczają przynależność 
ich właściciela do określonego 
plemienia lub klanu.  

Bilum nosi się zawiązane 
wokół czoła, aby 
zmaksymalizować 

siłę i uzyskać lepszą 
równowagę podczas 

transportu ciężkiego ładunku. Kobiety noszą w nim 
noworodki, niemowlęta i małe 

dzieci, które śpią tam spokojnie. 
Uważa się, że dziecko w bilum 

jest otoczone tradycją przodków i ich opieką 
oraz miłością mamy. 

Dzieci noszą też bilum do szkoły zamiast plecaka 
zawieszone paskiem na czole. 

W dzisiejszych czasach małe torby bilum służą nawet 
do noszenia telefonów komórkowych.

A może sami spróbujecie zrobić bilum? Zajrzyjcie na strony 
32 i 33. Znajdziecie tam instrukcje!

BILUM
Wyjątkowa tor

ba

NA WSZYSTKO

28 29



Wybór zdjęć Alicja 

DZIECI DZIECIOM MISJI

TAK KOLĘDOWALIŚMY W UBIEGŁYM 
ROKU (2021/2022) DLA DZIECI 
Z AZJI ŚRODKOWEJ

Jak zawsze można na Was liczyć! Dla mnie osobiście 
to piękne świadectwo Waszej odwagi, pomysłowości 
i oddania sprawie głoszenia Ewangelii. 
Z całego serca błogosławię Wam i Waszym rodzinom.

 ks. Maciej Będziński, 
dyrektor krajowy PDM w Polsce 

S i e m i a t y c z e ,  d i e c e z j a  d r o h i c z y ń s k a C h m i e l n i k ,  d i e c e z j a  k i e l e c k a K a t o w i c e ,  a r c h i d i e c e z j a  k a t o w i c k a

B o n i e w o ,  d i e c e z j a  w ł o c ł a w s k a 

K r a k ó w,  a r c h i d i e c e z j a  k r a k o w s k a

C h o m ę t o w o ,  d i e c e z j a  b y d g o s k a H u s z l e w ,  d i e c e z j a  s i e d l e c k a

K r a k ó w  P r o k o c i m ,  a r c h i d i e c e z j a  k r a k o w s k a 

J e r k a ,  a r c h i d i e c e z j a  p o z n a ń s k a 

G ł u s z y c a ,  d i e c e z j a  ś w i d n i c k a
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Papuaskie torby 
bilum są plecione 

ręcznie według 
tradycji i techniki 
przekazywanej 

z pokolenia 
na pokolenie 

przez miejscowe 
kobiety. Chociaż 

nie jesteśmy 
Papuasami i nie 

upleciemy takiego 
samego jak oni 
bilum, to jednak 
możemy zrobić 

jego polską wersję 
szydełkową! Tak, 
tak, każdy z was 
może wykonać 
własne bilum. 
Jak? Wyjaśni 

wam to najlepiej 
s. Leonia Pyrek, 
która specjalnie 

dla was takie bilum 
już zrobiła i opisała 
kolejne kroki jego 
przygotowania. 

A zatem do 
pracy! Prosimy, 
podzielcie się 

z nami zdjęciami 
swoich prac!

Pracę 
s. Leonii 

prezentuje 
z dumą Hania, 
wychowanka 

Ochronki sióstr 
służebniczek 
w Bytomiu. 

Bardzo 
dziękujemy 

naszej 
modelce! 

bilum

Jak
zrobić

własne

2
2.1.

3.

4.

5.

1. Potrzebujesz: włóczkę – ok. 150 g 
(250 m) w różnych kolorach, najlepsza 
jest bawełniana (ang. cotton) 
oraz szydełko nr 4.

2. Na szydełku zrób łańcuszek 
o długości 20 cm.

3. Następnie wykonaj rząd słupków, 
zaczynając od drugiego oczka 
łańcuszka. W ostatnim oczku 
zrób trzy słupki i rząd słupków po 
drugiej stronie łańcuszka. Zakończ 
trzema słupkami w ostatnim oczku. 
Dzięki temu będziesz robić bilum 
„na okrągło”, bez konieczności 
zszywania robótki. 

4. Kontynuuj szydełkowanie 
słupków, dowolnie zmieniając kolory 
włóczki. Zrób ok. 25 rzędów słupków. 
Końcówki włóczki ukryj, wszywając 
je na lewej stronie robótki. Zakończ 
rzędem półsłupków i przejdź do 
wykonania paska. Zrób 8 półsłupków 
w każdym rzędzie, odwróć robótkę, 
dodaj jedno oczko łańcuszka 
i kontynuuj pracę tak długo, aż pasek 
będzie odpowiednio długi.

Drugą końcówkę przyszyj. Ozdób 
swoje bilum pomponami, koralikami 
i wisiorkami. 

Gotowe! 
s. Leonia Pyrek

TWÓRCZOŚĆ DLA MISJI
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Z rozsypanych sylab 
ułóż 5 wyrazów. KO NA DA SYJ MILĘ

Wpisz hasło

Wpisz litery z oznaczonych pól, 
które utworzą hasło. 

Odgadnij hasła i wpisz je do diagramu w takiej kolejności, 
aby wypełniły wszystkie pola. Uwaga: ostatnia litera 
jest równocześnie pierwszą następnego. Rozpocznij hasłem 
zaczynającym się na literę „B”. Litery z ponumerowanych 
pól utworzą rozwiązanie.

– Zwana Błękitną Planetą.
–  Wyzwoliciel Izraela zapowiadany przez 

proroków w Starym Testamencie.
– Miasto narodzenia Jezusa.
–  Imię rzymskiego Cezara, który zarządził spis 

ludności w I w.n.e.
– Drogowy lub interpunkcyjny.
–  Imię wielkorządcy Syrii, o którym wspomina 

św. Łukasz w Ewangelii.
– Powiedział pasterzom o narodzeniu Mesjasza.
–  Inaczej stado, gromada zwierząt (zwykle 

domowych).
Wszystkie odpowiedzi 
znajdziesz w Ewangelii 
św. Łukasza (Łk 2,1–14).
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Rozwiązania z numeru 4/2022
KRZYŻÓWKA Z HASŁEM: 
Misyjny Synod Dzieci
REBUS: Papieskie od stu lat
ZAGADKA: Duch Święty
Misyjne niespodzianki wylosowali: 
Alicja K., Jelcz-Laskowice
Maria K., Chełmiec
Grzegorz P., Fastiv-Ukraina 

Gratulujemy!
Rozwiązania można przysyłać
pocztą do 5 stycznia na adres 
redakcji lub mailem: 
swiatmisyjny@missio.org.pl   
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1. Papua-Nowa Gwinea dzieli wspólny ląd z: 
NO  Gwineą Bissau
ZB  Indonezją 
RO  Australią

2. Goroka Show to: 
DZI  noworoczny pokaz sztucznych ogni
WI  popularny papuaski program telewizyjny
AW   festiwal, na którym około 100 różnych grup etnicznych 

prezentuje tradycyjne stroje i tańce 

3. Kamakul jest:
ICI  nazwą miejscowości w górach
DZIE  nazwą tradycyjnej potrawy
NA  nazwą tradycyjnego stroju

4. Tradycyjna torba pleciona ręcznie przez papuaskie kobiety to:
CIĘ  pilum
EL  bilum
AT  bilim 

Jeśli uważnie czytałeś/aś 
„Świat Misyjny”, 

będziesz to wiedział/a!

Z PDMD posłuchaj, jak bije misyjne serce Kościoła!
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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