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KontaKt z nami:

zwiastun misyjny

Plac mariacKi 7
83-130 PelPlin

zwiastun@kolomisyjne.pl

www.kolomisyjne.pl

redaKcja:
Kl. tomasz BoreK
kl. Michał Budek

Kl. maciej dzwonKowsKi
Kl. maciej Gizela
dK. Piotr GórsKi

Kl. artur Grzenia
Kl. tomasz KonteK

Kl. Piotr Kotras
Kl. GrzeGorz miotK
kl. Paweł OrłOwski

kl. Paweł OstrOwski
kl. andrzej Patrzykąt
Kl. dawid suchomsKi
Kl. tomasz szczerBa

kl. Patryk Świst

asystent kOŚcielny:
ks. dr rafał Barciński

Życzymy Wam, Mali Misjonarze,  
byście otrzymali od Zmartwychwstałego to,  
co każdy z Was potrzebuje: chorym zdrowie,  

smutnym wesele, skłóconym pojednanie.  
Niech wniesie w rozmaite sytuacje,  

które Was spotykają  
radość i pokój oraz pewność,  

że On jest jedyną nadzieją człowieka.  
Niech podtrzymuje Waszą chęć poznawania  

najdalszych zakątków świata,  
gdzie posługują misjonarze.

                                    Redakcja

PisMO dla wewnętrznegO użytku  
kOŚciOła katOlickiegO w POlsce
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Drogie dzieci!
Ostatnie tygodnie były dla nas okresem ciężkiej pracy nad 
„Zwiastunem Misyjnym”.  Przede wszystkim ruszyła nasza 
strona internetowa – www.kolomisyjne.pl, na której może-
cie znaleźć wiadomości z działalności Kleryckiego Koła Mi-
syjnego, ale także poprzednie numery „Zwiastuna” w wersji 
elektronicznej. Są również dostępne zdjęcia z rekolekcji mi-
syjnych i inne ciekawe informacje, których z biegiem czasu 
będzie coraz więcej!

Zdajemy sobie sprawę, że „Zwiastun” piszemy właśnie 
dla Was, drogie dzieci. Dlatego chcielibyśmy zapropono-
wać Wam współpracę. Jeśli myślicie, że macie jakiś po-
mysł na następny numer albo chcielibyście się czymś po-
dzielić z innymi, napiszcie do nas! A może chcielibyście 
opowiedzieć o tym, jak działa Koło Misyjne w Waszej pa-
rafii? Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. Zróbmy 
„Zwiastuna” razem! Możecie do nas pisać poprzez e-mail:  
zwiastun@kolomisyjne.pl

Redakcja
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Kiedy pomyślimy o wydarzeniach 
występujących podczas każdego 
roku, niektóre z nich mają dla nas 
szczególne znaczenie. Są one dla 
nas tak ważne, że nie możemy się 
ich doczekać. Jakie wydarzenia 
mam na myśli? Na pewno więk-
szość z was od razu skojarzyła, że 
mam na myśli Święta Bożego Na-
rodzenia oraz Święta Wielkanoc-
ne. Zachęcam 
was zatem, 
drogie dzieci, 
do tego, by-
ście razem ze 
mną wspólnie 
z a s t a n o w i ł y 
się, dlaczego 
tak naprawdę 
bardzo długo 
czekaliśmy na 
Święta Wielka-
nocne.
Każdy z was, 
zastanawiając 
się, dlaczego 
nie mógł docze-
kać się Świąt, 
pomyślał pew-
nie o prezen-

tach, które otrzyma. Nie jest to 
jednak jedyny powód, dla którego 
czekaliśmy na Wielkanoc. Drugim 
powodem, ważniejszym nawet od 
prezentów, jest nasze oczekiwa-
nie na Zmartwychwstanie Pana 
Jezusa (zmartwychwstanie pole-
ga na tym, że Chrystus po swojej 
śmierci na nowo wraca do życia  
i już nigdy więcej nie umrze). Skąd 

jednak może-
my być pewni, 
że Pan Jezus 
Z m a r t w y c h -
wstał?
W odpowiedzi 
na to pytanie 
pomaga nam 
Pismo Święte. 
Autor Ewan-
gelii według 
świętego Jana 
napisał nam  
o szczególnych 
wydarzeniach. 
Dzięki nim 
mamy pew-
ność, że Pan 
Jezus na pew-
no zmartwych-

      doczekaliśmy się

Świąt Wielkanocnych
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wstał.
Pierwsze wydarzenie związane 
jest z pójściem Marii Magdaleny 
do grobu Chrystusa. Kiedy przy-
szła do miejsca, gdzie pochowano 
ciało Pana Jezusa zobaczyła, że 
kamień wcześniej został odsunięty 
od grobu. W środku 
zaś nie było Chry-
stusa. Widząc to 
wszystko, od razu 
pobiegła do św. 
Piotra i drugie-
go ucznia, aby 
opowiedzieć im 
o wszystkim, co 
widziała. Sły-
sząc to, ucznio-
wie biegną 
do grobu, by 
sprawdzić, czy 
to, o czym mó-
wiła Maria Mag-
dalena było prawdą. Kiedy są już 
na miejscu, widzą, że Pana Jezusa 
naprawdę nie ma. Wtedy też przy-
pominają sobie słowa Chrystusa, 
w których mówił, że zmartwych-
wstanie (zob. J 20, 1 – 10).
Pusty grób, w którym położono 
ciało Chrystusa, nie jest jedynym 
powodem, dla którego i my wierzy-
my w zmartwychwstanie. Jaki jest 
zatem innym powód? Znów zaj-
rzyjmy wspólnie drogie dzieci do 
Ewangelii według świętego Jana. 
W przedostatnim i ostatnim roz-
dziale tej księgi możemy przeczy-

tać o kilku wydarzeniach. W nich 
to Pan Jezus spotyka się już po 
swojej śmierci i zmartwychwsta-
niu z różnymi osobami. Pierwszą 
osobą, która zobaczyła Chrystu-
sa, była Maria Magdalena (zob.  
J 20, 11 18). Potem Jezus przyszedł 

do swoich uczniów, 
aby i oni mogli Go 

zobaczyć. Kiedy się  
z Nim spotkali, bar-
dzo się ucieszyli, że 
Pan, którego słu-
chali i z którym tak 
długo żyli znowu 
jest z nimi (zob.  
J 20, 19 – 23). Nie 
było to jednak ich 
ostatnie spotka-
nie z Chrystusem. 
Pokazał się swoim 
uczniom również 
wtedy, gdy byli 

nad jeziorem i nic nie złowili. Pan 
Jezus powiedział im wtedy, gdzie 
mają zarzucić sieć, aby złowić wie-
le ryb. Dzięki temu zobaczyli oni 
cud, który sprawił, że nie musieli 
oni być głodni (zob. J 21, 1 – 14).
Drodzy misjonarze, nasza wspól-
na lektura Pisma Świętego pomo-
gła nam zobaczyć, że warto było 
czekać na Święta Wielkanocne nie 
tylko dlatego, że dostaliśmy pre-
zenty, ale również z tego względu, 
iż spotkaliśmy się ze Zmartwych-
wstałym Panem Jezusem.

dk. Piotr Górski    .    
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Jak w czasach apostolskich, tak 
i dzisiaj potrzebni są głosiciele 
Zmartwychwstałego Chrystusa we 
wszystkich krańcach świata. Rów-
nież w Afryce, a dokładnie w Sene-
galu. Oprócz naszego świadectwa, 
reprezentowania Ewangelii Chry-
stusa, istnieje tam wiele innych po-
trzeb na różnych płaszczyznach. Jak 
większość krajów afrykańskich Se-
negal jest wspól-
notą ludzi ubo-
gich. Panuje tam 
duże bezrobocie, 
brakuje pitnej 
wody. To także 
kraj wykorzysty-
wany przez inne 
bogate wspólno-
ty – o czym opo-
wiedział o. dr 
Marek Walkusz 
CSSp - który prze-
bywał w Senega-
lu na misjach - a 18 marca 
2014 mieliśmy radość gościć go  
w progach naszego seminarium.
Misjonarz z Senegalu powiedział 
nam, że misje tam  to wyzwanie dla 
wytrwałych. Mimo wspaniałej przy-
rody, której namiastkę mogliśmy 
podziwiać dzięki przywiezionym 
przez o. Marka zdjęciom - które są 
dostępne na naszej stronie inter-
netowej - widać, że warunki tam są 

trudne, choćby ze względu na groź-
ne - bo roznoszące malarię - koma-
ry, czy gorący klimat. Jednak dla tak 
ważnej sprawy, jaką jest niesienie 
pomocy innym oraz głoszenie Do-
brej Nowiny w imię miłości do Jezu-
sa, można się i do tego przyzwyczaić. 
Istotne jest  wcześniejsze przygoto-
wanie  do wyjazdu na misje: nauka 
języka francuskiego obowiązującego 

w Senegalu, podstawowe przygoto-
wanie medyczne – wszystko w za-
leżności od rodzaju pracy, którą się 
podejmie. 
W Senegalu obchodzi się święto 
Króla. W tamtejszych plemionach 
król pełni funkcję religijną i poli-
tyczną. Na koniec pory deszczowej, 
we wrześniu, król wyznacza datę 
swego święta, podczas którego od-
bywa się turniej walki tradycyjnej. 

Spotkanie z Afryką...

Misje w Senegalu
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Wtedy człowiek staje do walki z róż-
nych powodów; bądź to w obronie 
własnej lub w obronie innych, nie-
kiedy walczy, aby zdobyć nagrodę, 
ale bywa też, że używa swoich mięśni  
w turnieju, 
podczas któ-
rego nie wrę-
cza się nagród. 
Na turniej 
p r z y b y w a j ą 
reprezentanci 
kilku wiosek. 
Walki toczą 
się na prze-
strzeni wiel-
kości boiska 
piłkarskiego, 
w obecności dwóch królów i setek 
widzów. Drugi król tradycyjnie na 
tę okazję przybywa ze swego króle-
stwa znajdującego się przy granicy 
Gwinei Bissau. O. Marek powiedział 
– „Być może rodzi się pytanie: »Po 
co święto króla?«. Jaki sens mo-
cowania się, gdy nie ma żadnych 
konkretnych nagród, nadto można 
zostać zranionym? Warto jednak 
trudzić się nawet dla samej trady-
cji, aby nie zapomnieć zwyczajów 
tych, którzy urodzili się przed nami. 
Sport też wnosi w życie wiele pozy-
tywnych elementów. Święto króla 
także przypomina człowiekowi, że 
nieustannie towarzyszy mu walka, 
nie tylko fizyczna. Zaprawiajmy się 
więc w boju, abyśmy wygrali tę naj-
ważniejszą bitwę naszego życia – bi-
twę o życie wieczne”. 

Nasza misjonowanie często jest tak 
samo trudne, jak praca misjonarzy. 
Dlatego, że trudno być prorokiem 
w swojej ojczyźnie, w swoim domu. 
Z Nazaretu rodacy wyrzucili Jezu-

sa. Tajemnica 
to jest wiel-
ka. Dziś wy-
rażamy Bogu 
w d z i ę c z n o ś ć 
za to, że nale-
żymy do Ko-
ścioła. Pamię-
tajmy jednak, 
że spoczywa 
na nas wielka 
odpowiedzial-
ność za świa-

dectwo autentycznego życia Ewan-
gelią. To świadectwo decyduje 
o rozwoju dzieła ewangelizacji. 
Wiele zależeć będzie od nas, od 
naszej aktywności oraz chęci  
i umiejętności współpracy na rzecz 
dobra wspólnego. Ale ważne jest, 
aby każdy z nas mógł powtórzyć za 
św. Pawłem, Apostołem Narodów: 
„W dobrych zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” 
(2 Tm 4,7) i abyśmy, jak ci walczą-
cy, odebrali kiedyś swoją nagrodę  
w niebie.
 „Życzę Wam wytrwałości i ogromnej 
radości na obranej drodze. Zachę-
cam też tych, którzy mają pragnie-
nie pracy misyjnej, aby nie gasili du-
cha” – takie przesłanie zostawił nam 
o. Marek Walkusz CSSp.

kl. Andrzej Patrzykąt   .
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poznajemy      kraje misyjne

Senegal

Język urzędowy:  f
rancuski

Stolica: Dakar

Ustrój polityczny
: republika

Głowa państwa:  

prezydent Macky Sall

Szef rządu: pre
mier Aminata Touré

Powierzchnia: 196 19
0 km2

Liczba ludności: 12
 521 851

Gęstość zaludnien
ia: 64 osób/km2

Waluta: frank

Domena internetow
a: .sn

Senegal jest to  

państwo położone na  

samym skrawku  

wschodniej części Afryki

Pokoloruj flagę!!!

Przygotował:  
kl. Patryk Świst
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Pokoloruj flagę!!!

Domy, w których 
mieszkają Senegal-
czycy są zbudowa-
ne z pozlepianych 
„cegieł”, które na-
stępnie są wypala-
ne na słońcu. Dach 
takiego mieszkania 

obłożony jest trzciną, którą sami 
wiążą i układają. Największą 
ciekawostką, a dla nas chyba 
najbardziej niepojętą, jest 
fakt, że tylko kobiety chodzą 
po wodę, natomiast męż-
czyźni nie mają prawa im 
pomagać. Oni, jako panowie 
domu, są odpowiedzialni za 
zdobywanie pożywienia dla 
rodziny.

Każda senegalska rodzina jest dość liczna. Panują  
w niej określone zasady, również w trakcie posiłków. 
Najpierw jedzą starsi członkowie rodziny, następnie 
najstarsze rodzeństwo, a na końcu najmłodsi.  Cieka-
wym zwyczajem  Senegalu jest tzw. „inicjacja”, czyli 
wprowadzenie w życie dorosłe. Dzieci uczą się tylko 
w szkole podstawowej. Daje im to podstawy czytania  
i pisania. Aby kontynuować dalszą naukę, muszą 
udać się do internatu. Interesujące są także tańce 
rytualne, które odbywają się z różnych okazji, rów-
nież z okazji „inicjacji”.  Zdobywanie jakichkolwiek 
środków na drobne zakupy odbywa się poprzez zbiór  
plonów ziemi, tj. różnego rodzaju zboża, owoce itp.
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na skróty...

PUM
PAPIESKA UNIA MISYJNA - 
jej założycielem jest o. Paweł 
Manna. Urodził się on w 1872 
roku w Avellino. W wieku 19 
lat wstąpił do Instytutu Misji 
Zagranicznych w Mediolanie. 
Jako kapłan przez 12 lat praco-
wał na misjach, ale z powodu 
słabego zdrowia został zmuszo-
ny do powrotu do kraju. Posta-
nowił rozbudzać zainteresowa-
nie misjami wśród kapłanów, 
aby dzięki nim rodził się i roz-
wijał misyjny zapał wiernych.
Wkrótce po śmierci o. Manny 
(1956 r.) papież Pius XII wy-
niósł Unię Misyjną do godno-
ści dzieła „papieskiego”, dlate-
go odtąd jest to Papieska Unia 
Misyjna.  W 1980 r. zaangażo-
wani do działania zostali rów-
nież  świeccy.
Celem PUM-u jest formacja 
kapłanów w duchu misyjnej 
i ekumenicznej otwartości 
na problemy współczesnego 
świata, aby przez nich otwie-
rać wszystkich wierzących na 
niezmierzone horyzonty misji 
wśród narodów.

kl. Maciej Gizela

Antylopy – jest to nazwa potoczna 
grupy kilkudziesięciu gatunków ssa-
ków. Małe antylopy nazywa się po-
tocznie gazelami. W warunkach na-
turalnych zamieszkują Afrykę, Azję  
i Amerykę Północną. Często spotyka-
ne są w ogrodach zoologicznych. Żyją 
w buszu, gęstych zaroślach, lasach  
i na sawannach w pobliżu zbiorników 
wodnych. Wysokość antylopy wynosi 
około 130-150 cm, długość ciała 220-
265 cm. Masa ciała wynosi 200-250 
kg. Antylopy żywią się głównie roślin-
nością. Żyją pojedynczo lub parami, 
czasami tworzą stada. Antylopy są 
płochliwe, ale potrafią okazać agresję 
np., gdy się bronią.
          kl. Dawid Suchomski
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Czerskie koło

Koło Misyjne  
w Czersku ist-
nieje już 22 rok. 
Od trzech lat 
opiekunami koła 

są ks. Wiesław 
Szuca i p. Ewa Milke, 

a wspomaga ich p. Karoli-
na Bloch. Do koła należy około 20 
osób.
Jako mali misjonarze chcemy wspie-
rać innych misjonarzy, a szczegól-
nie pochodzącego z naszej parafii  
o. Zygmunta Szmidta SVD, oraz 
dzieci z krajów misyjnych. Spoty-
kamy się w każdy piątek. Modli-
my się, animujemy Msze święte 
i inne nabożeństwa. Na każdym 
spotkaniu losujemy serduszka w 
kolorach misyjnych i codziennie 
modlimy się za misje na wyloso-
wanym kontynencie. Bierzemy 
udział w  akcjach charytatywnych, 
zbieramy pieniądze na misje,  
a nasze drobne „ofiarki” wrzucamy 
do skarbonki ,,świnki", by później 
przeznaczyć je dla ojca Zygmunta. 
Nasz misjonarz głosi Ewangelię w 
Papui-Nowej Gwinei, a tam, jak 
mówi, świnie są bardzo ważne.
W czasie spotkań bawimy się, śmie-
jemy, rozmawiamy, robimy prace 
plastyczne, śpiewamy piosenki, 
oglądamy filmy, piszemy listy do  
o. Zygmunta i życzenia dla misjo-

narzy, gramy w gry, mamy różne 
konkursy. Czytamy „Zwiastuna Mi-
syjnego” i rozwiązujemy zadania - 
w tym najlepszy jest ks. Wiesiu. Na 
każdym kółku jemy słodycze.
Oprócz tego kilka razy w roku przy-
gotowujemy przedstawienia, które 
wystawiamy w kościele, kolęduje-
my, jeździmy na wycieczki. Mamy 
bal karnawałowy i bal Wszystkich 
Świętych. Pieczemy ciasteczka w 
kolorach misyjnych.
Głosimy innym informacje o krajach 
misyjnych. Animujemy Tydzień Mi-
syjny w naszej parafii. W tym czasie 
przygotowujemy wystawę misyjną  
w naszym kościele.
Raz w roku mamy spotkanie, na któ-
re zapraszamy Księdza Proboszcza  
i naszych rodziców. Na zakończenie 
roku szkolnego chodzimy ,,posza-
leć" na piłeczki (w basenach z pi-
łeczkami). W ciągu roku szkolnego 
jeździmy na rekolekcje do Pelplina, 
a latem na Obóz Misyjny w Garczynie.
Zachęcamy też do poznawania nas 
i kontaktowania się z nami za po-
średnictwem portalu Nasza Klasa. 
Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać 
Kółko Misyjne Czersk.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy,
członkowie Koła Misyjnego,

z ks. Wiesławem i p. Ewą
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opowiadanie...

Cud wielkanocy

Mała Agnieszka bardzo bała się 
przechodzić koło domu pana Na-
grobnego, bo za niskim płotem 
biegały, szczerząc kły, trzy rot-
tweilery – wielkie, okrutne bestie. 
Już kiedyś jeden ją pogryzł, więc 
bała się tym bardziej. 
Ciekawe tylko, 
czego albo kogo 
bał się pan Na-
grobny, spuszcza-
jąc takie groźne psy  
i nie wychodząc prawie  
z domu ponurego 
jak... grób?
Był poranek wiel-
kanocny. Agniesz-
ka biegła do domu 
z kościoła po rannej Mszy – taka 
szczęśliwa, jakby nie tylko Komu-
nię przyjęła, ale i połowę wiosny... 
Nagle na chodniku, obok domu 
pana Nagrobnego, zobaczyła ma-
łego, białego, żywego baranka, 

Ktoś, patrząc na wielkanocnego baranka, może się zdziwić, 
gdy usłyszy, że to „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”. Wia-
domo, że chodzi o Pana Jezusa, ale dlaczego nie przypomina 
Go jakiś lew, ale baranek? Baranka zwycięży pierwszy lep-
szy pies, nie mówiąc już o jakichś drapieżnikach. Czy może 
być ktoś zarazem mały i wielki, łagodny i potężny, bezbronny  
i zwycięski. Jak to jest? Kto nam coś o tym opowie, ale nie 
jakąś bajkę, tylko coś, co się zdarza tu i teraz!

który nie wiadomo skąd się tam 
wziął. Psy rozwścieczone skakały 
na ogrodzenie, żeby się na niego 
rzucić. Agnieszka nie chciała na-
wet myśleć, co zostałoby z baran-

ka, gdyby go dopadły. 
Podeszła do niego  
i wzięła go na ręce. 
Poczuła, jak jego 

maleńkie serce stu-
ka szybciutko ze stra-

chu. Przytuliła go 
do siebie bardzo 

czule. I wtedy ze 
swojego ponu-
rego domu wy-

szedł pan Nagrobny, brudny 
i ponury, jakby nic nie wiedział 

o świętach Wielkanocy. Zobaczył 
Agnieszkę i krzyknął:
– Ty, mała, oddawaj to jagnię, bo 
psy spuszczę i was oboje rozszar-
pią!
Agnieszka zadrżała ze strachu, ale 
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przycisnęła baranka jeszcze moc-
niej i zawołała odważ-
nie:
– Oddam go, jeśli pan 
obieca, że mu nic 
złego nie zro-
bi!
P a n 
N a -
grob -
ny wy-
szedł ze 
s w o i m i 
psami zza ogrodzenia. Agnieszka 
drżała teraz tak samo jak bara-
nek. Psy warczały groźnie, a pan 
Nagrobny wyciągnął po baranka 
brudną rękę... Wtedy Agnieszka 
powiedziała:
– Niech pan dotknie go tutaj i po-
czuje, jak mu trwożliwie bije ser-
ce – i odsłoniła baranka.
Brudna ręka dotknęła bielutkiej 
wełny... Nagle zadrżała i opadła. 
Psy przestały warczeć, a w oczach 
pana Nagrobnego zaświeciły łzy, 
jakby gdzieś w nim lód zaczął 
topnieć.
– Dlaczego chciałem ci zrobić 
krzywdę, maleńki? – powiedział 
cichutko, głaszcząc czule baran-
ka. – Widzisz, mała, myślałem, 
że mi serce umarło na amen...  
A teraz się poruszyło i puka... To 
bezbronne maleństwo je obudzi-
ło
– Czyli zmartwychwstało! – do-

dała Agnieszka. A wie pan dla-
czego? Bo dziś Wielkanoc!
Nagle baranek zeskoczył jej z rąk 

i pobiegł gdzieś, a żaden z psów 
nie ruszył za nim...

– Może pan się umy-
je i pójdzie do ko-
ścioła? – powiedzia-
ła Agnieszka. – To 
Pan Jezus pomógł 
panu zmartwych-
wstać... A potem do 

nas, na śniadanie…

Autor: Tadeusz Ruciński
Opowiadanie dobrał:  

kl. Artur Grzenia

Siostra Ezechiela  
z Burundi dziękuje  

za ambulans 
Ośrodek Zdrowia w Buraniro  
w Burundi (Afryka Wschodnia), 
prowadzony przez polskie Sio-
stry ze Zgromadzenia Kanoniczek 
Ducha Świętego, dzięki pomocy 
MIVA Polska ma już nowy terenowy 
ambulans. Ambulans już służy cho-
rym, których jest bardzo wielu, bo 
mamy epidemię malarii. Dziennie 
w naszym Szpitalu mamy do 250 
pacjentów, a do 400 w Przychod-
ni. – informuje s. Ezechiela Pyszka. 
Wśród pacjentów są też i poszko-
dowani w wypadkach drogowych.

Wieści z życia misji
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Perpetua i Felicyta żyły w II w.  
w Kartaginie. Perpetua w tajemni-
cy przed ojcem poganinem przyjęła 
wiarę chrześcijańską i zaczęła do niej 
przekonywać swych bliskich: bra-
ta Saturusa oraz niewolników. Obie  
z Felicytą były młodymi mężatkami. 

Oskarżone o bycie chrześcijankami, 
zostały pojmane. Perpetua miała ma-
lutkiego synka, w wieku niemow-
lęcym, którego przynoszono jej do 
karmienia. W tym samym czasie, 
będąca w ósmym miesiącu ciąży 
Felicyta, po ciężkim porodzie, przy 
wtórze grubiańskich uwag więzien-
nego strażnika, powiła dziewczynkę, 
którą zaadoptował jeden z chrze-

święty do odpowiedzi...

święte perpetua  
i felicyta

ścijan. Zgodnie bowiem z prawem 
rzymskim, matka, mająca w swoim 
łonie dziecię, nie mogła być stracona 
przed jego urodzeniem. Zachowały 
się autentyczne dokumenty, opisują-
ce powyższe wydarzenia - pamiętnik 
pisany w więzieniu przez św. Perpe-

tuę oraz relacja naocznego 
świadka. Mimo próśb ojca, 
który odwiedzał Perpetuę  
w więzieniu, kobieta nie wy-
rzekła się swojej wiary.
Po krótkim procesie wszyst-
kich więźniów, skazano je na 
rozszarpanie przez zwierzę-
ta. Tuż przed męczeństwem 
Perpetua i Felicyta otrzyma-
ły chrzest, bowiem w czasie 
aresztowania były jeszcze 
katechumenkami. Męczenni-

cy wymienili między sobą pocałunek 
pokoju. Dla Perpetuy i Felicyty orga-
nizatorzy igrzysk przygotowali spe-
cjalny rodzaj śmierci, obie niewia-
sty miały zmierzyć się ze wściekłą 
krową. Ta jedynie dotkliwie poraniła 
kobiety. Gladiatorzy dobili je więc 
mieczami.
Męczeństwo to stało się sławne w ca-
łym Kościele. 

kl. Piotr Kotras
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MODLITWA
Gdy jest zimno i gorąco, kiedy jest ulewa i wieje silny wiatr,  

misjonarze są wśród nas, uczą o Tobie – Panie Jezu. Wszędzie tam, 
gdzie nie poznali Ciebie. Gdzie nie dotarł jeszcze nikt i samochód 

nie dojedzie, uczą, niosąc Dobrą Nowinę do dzieci z krajów  
misyjnych i wielu innych zakątków świata, których sami dobrze nie 
znamy. Ty wiesz, Panie, jak trudna jest praca misjonarza, chodzić 
po drogach i być gotowym na Twoje wezwanie. Wiesz, jak trudno 

uczyć, kiedy mocno świeci słońce i jest się zmęczonym. Panie Boże,  
dopomagaj misjonarzom w głoszeniu Twojego Królestwa na ziemi. 

Niech wszystkie narody przyjmują ich i pomagają w głoszeniu  
Twojej chwały. Spraw, aby nigdy nie zabrakło misjonarzy.

Duchu Święty, udziel mocy słowom misjonarzy, aby przemieniali 
ludzkie serca, żeby zwróciły się do Ciebie. Prosimy Ciebie, niech 

każdy człowiek na świecie pozna Twoje miłosierne oblicze. Amen.

Modlitwę ułożył: kl. Michał Budek

Bilet dla Brata
XXXI Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, w dniach 
26-31 lipca 2016 r. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” włączy się w ak-
cję prowadzoną przez Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży 
(ŚDM), mając na celu zebranie funduszy na bilety dla najuboższej 
młodzieży. Misjonarze z Afryki, Azji i Ameryki Południowej chcą, by 
w ŚDM mogli wziąć udział przedstawiciele młodzieży z ich krajów. 
Niestety wiąże się to z dużymi kosztami podróży. Dlatego trzeba 
mobilizacji z naszej strony, by pomóc misjonarzom w ufundowaniu 
biletów dla młodych. Informacje o akcji „Bilet dla Brata” znajdują 

się na  stronie www.sdm.org.pl.

Wieści z życia misji
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Misja specjalna
Aby rozszyfrować wiadomość, wejdź na naszą odnowioną stronę inter-
netową (www.kolomisyjne.pl). Po prawej stronie znajdziesz odnośnik 
do zakodowanych liter.

d l a c z e g o s z u k a c i

e ż y j ż c e g o w ż r ó d

u m a r ż y c h ? n i e m a

?

g o t u ! z m a r t w y c h

!

w s t a ż !

!
Hasło przygotował:  
kl. Paweł Ostrowski

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności  
z Misjonarzami  

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 
w II Niedzielę Wielkiego Postu (16.03.2014) wsparli modlitwą, 
postem i gestem solidarności naszych misjonarzy. Mimo że ostat-
nio na świecie wiele się dzieje, informacja o „Dniu Modlitwy, Postu  
i Solidarności z Misjonarzami”, obchodzona w Polsce od 2006 
roku, dotarła do szerokich rzesz wiernych Kościoła w Polsce. Tego 
dnia w każdym kościele w Polsce były zbierane ofiary do puszek 
na wsparcie 2015 polskich misjonarzy, którzy głoszą Ewangelię  

w 97 krajach świata.

Wieści z życia misji przygotował: kl. grzegorz miotk





UWAGA NAGRODY!!!
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RUSZ GŁOWĄ    
Krzyżówka
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UWAGA NAGRODY!!!
Osoby, które prawidłowo rozwiążą „Misję specjalną” oraz 

zadania w dziale „Rusz głową” i prześlą do nas rozwiązania 
mają szansę otrzymać nagrodę.  

Na odpowiedzi czekamy do 4 maja 2014 r.
Odpowiedzi należy wpisać na formularzu, znajdującym na odwrocie  

i wraz z wyciętą „Misją specjalną” przesłać na adres:  
Kleryckie Koło Misyjne Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin

Odpowiedzi można przesłyłać e-mailem: zwiastun@kolomisyjne.pl,  
podając rozwiązanie „Misji specjalnej” oraz zadań działu „Rusz Głową”,  

a także swoje dane (tak jak w formularzu na odwrocie).  
W konkursie mogą brać udział również osoby czytające elektronicze  

wydanie Zwiastuna Misyjnego dostępnego na stronie: www.kolomisyjne.pl
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G A Z E L A Z M

E L Ż B I E T A

A K O N G O R D

R T W I A Y A A

D O M T P A N M

C H Y K A W S T

K A S A Z Ę B Y

A I Z B A N I E

Wykreślanka kurczaki
Wykreśl podane wyrazy,  
a z pozostałych liter odczytaj 
hasło.

ADAM, DOM,  
ELŻBIETA, GAZELA,  

KASA, IZBA, 
KONGO, MYSZ,  

TRAN, ZĘBY, PAN, 
NITKA, GAPA

Dopasuj kurczaka do skorupki.





Dane osobowe 

imię i nazwisko

adres

e-mail

wiek

Rozwiązania

Krzyżówka:

...........................................................
Wykreślanka:

...........................................................
Kurczaki:

Kurczak A B C D E

Skorupka
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Pisanki misyjne
Przygotuj:
surowe jajka
farby 
kolorowy papier
muszelki
kawałki tkaniny
klej 
nożyczki 
pędzelek

1. Aby zrobić wydmuszkę w surowym 
jajku, ostrożnie zrób dwie dziurki. 

2. Wydmuchaj jajko ze skorupki. 
Zrób podstawki z pasków papieru, 
aby się nie przewracały.

3.Wydmuszki pomaluj farbami  
i poczekaj aż wyschną. 4 . A frykańska 

pisanka to palma. 
Liście wykonaj  
z papieru.

5. Ameryka koja-
rzy się z meksy-
kańskim poncho  
i sombrero.

6. Oceania to nie-
bieska wydmusz-
ka oklejona mu-
szelkami.

UŻYJ SWOJEJ WYOBRAŹNI 
I WYKONAJ PISANKI MISYJNE  

WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU!
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Miejsce  
na Twoją reklamę!!!

Cennik:
Cała stona - 450 zł
1/2 strony - 300 zł
1/4 strony - 150 zł
1/6 strony - 100 zł
1/8 strony - 70 zł


