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Tydzień misyjny 
w WSD w Pelplinie

21 października bieżącego roku 
obchodziliśmy ŚWIATOWĄ NE-
DZIELĘ MISYJNĄ. Rozpoczęła 
ona tydzień misyjny, który prze-
biegał pod hasłem: „GŁOSIĆ 
WIARĘ Z RADOŚCIĄ”. Temat 
tygodnia misyjnego był nawiąza-
niem do tegorocznych obchodów 
Roku Wiary, który został uroczy-
ście zainaugurowany przez papie-
ża Benedykta XVI.  Jak co roku, 
także i w tym, nasze seminarium 
w szczególny sposób włączyło się 
w modlitwę za misje i misjonarzy 
posługujących na wszystkich kon-
tynentach świata, jak i również 
za dzieci w krajach misyjnych. 

Już w niedzielę 21 października 
Misyjny Dyskusyjny Klub Filmowy 
zapraszał na film pt. „Moja Afry-
ka”. Od poniedziałku w naszych 
codziennych modlitwach poran-
nych modliliśmy się za misje i mi-
sjonarzy kolejno w: Afryce, Azji, 
Europie, Australii i Oceanii i Ame-
ryce. Codziennie o  godzinie 15.00 
zapraszaliśmy na Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia w intencjach 
misji świętych. We Wtorek  miała 
mieć miejsce specjalna konferen-
cja misyjna, pod tytułem „Chiny 

Dzisiaj”. Niestety siostra zakonna, 
która miała mówić nam o Chinach 
rozchorowała się i nie mogła do nas 
przyjechać. Codziennie w ramach 
wieczornej modlitwy różańcowej 
modliliśmy się w intencji misji, 
w różnych językach świata. Tak-
że nasze diecezjalne radio „Głos” 
wpierało wspólną intencję, w po-
staci różańca misyjnego. W piątek 
Kleryckie Koło Misyjne zaprosi-
ło wszystkich kleryków na Drogę 
Krzyżową przygotowaną przez 
członków koła. Jak co roku przez 
cały tydzień zbieraliśmy znaczki 
pocztowe, niepotrzebne okulary 
jak i również stare, nieużywane te-
lefony komórkowe. Środki pienięż-
ne trafiają nie tylko do polskich 
misjonarzy, ale do wszystkich po-
sługujących na terenach misyjnych.

Każdy z nas powinien być zatro-
skany o działalność misyjną Koś-
cioła. Zatem niech wyrazem naszej 
łączności i ciągłej pamięci o misjo-
narzach i dziele misyjnym, będzie 
nasze zaangażowanie i nieustanna 
modlitwa w tej intencji, aby trud 
misjonarzy zaowocował nowymi 
wyznawcami Jezusa Chrystusa.

kl. Dawid Suchomski



„Lato, lato, lato czeka…” Ucznio-
wie, z niecierpliwością wyczeki-
wali tego upragnionego przez nich 
dnia – zakończenia roku szkolne-
go. Gdy więc nadszedł ów dzień, 
wielu z was odebrało świadectwo 
szkolne. Pojawiło się pytanie: 
„Gdzie pojechać, co zwiedzić?”. W 
końcu każdy znalazł coś dla siebie. 
Jedni udali się do babci i dziadka 
na wakacje, inni znów wybrali się 
na wycieczkę. Znaleźli się i tacy, 
którzy postanowili wybrać się na 
Obóz Misyjny w Garczynie i my-
ślę, że nie żałowali.    

Jak co roku, Kleryckie Koło Mi-
syjne z Seminarium pelplińskie-
go zorganizowało Obóz Misyjny 
w Garczynie. Obóz dzielił się na 
trzy turnusy, na które przybywały 
dzieci z parafialnych kół misyjnych 
naszej diecezji. Obóz trwał od 9 do 
28 lipca br.

A co działo się na obozie?  Każ-
dego dnia uczestnicy mieli moż-
liwość uczestniczenia we Mszy 
Świętej sprawowanej przez księży, 
którzy byli, i nadal są związani z 
Kleryckim Kołem Misyjnym. Oczy-
wiście, wśród tych kapłanów na 

szczególną uwagę zasługują księża 
neoprezbiterzy, którzy sprawowali 
dla nas swoje Msze sekundycyjne 
oraz udzielali swojego prymicyj-
nego błogosławieństwa. Byli nimi: 
ks. Tomasz Szcześniak (były szef 
KKM), ks. Robert Ratkowski oraz 
ks. Paweł Skrzyński.

W ciągu dnia uczestniczyliśmy 
w spotkaniach w grupach, w cza-
sie których zajmowaliśmy się kon-
kretnymi tematami, jak np. „Ma-
ryja wzorem ewangelizacji”, „Misja 
Ameryka”, „Filipiny”, itp. W trak-
cie pracy w zespołach przygotowy-
waliśmy różne zadania, które były 
oceniane pod koniec dnia, w trak-
cie „turnieju grup”.

 Wszyscy dobrze wiemy, że 
Garczyn słynie z pięknego jeziora, 
więc także w ciągu dnia pływaliśmy 
i bawiliśmy się w wodzie. Naszego 
bezpieczeństwa pilnowali specjal-
nie wyszkoleni ratownicy, którzy 
uczyli nas, jak bezpiecznie zacho-
wywać się w wodzie. Na obozie nie 
zabrakło również części sporto-
wej. Uczestniczyliśmy w turnieju, 
podczas którego mogliśmy zagrać 
w piłkę nożną, piłkę siatkową, w 

Raport KKM ...

 Obóz Misyjny 
   w Garczynie
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muje. Zachęcał nas wszystkich 
do modlitwy w jego intencji, i pa-
rafii, w której posługuje.

Oczywiście błędem byłoby nie 
wspomnieć o wspaniałej kadrze 
opiekunów, która zajmowała się 
dziećmi podczas obozu, na czele 
której stał zawsze niezawodny kle-
ryk Maciej Dzwonkowski – prze-
wodniczący KKM i główny orga-
nizator Obozu Misyjnego. Pomocą 
dla niego byli animatorzy, którzy z 
wielką radością i troską zajmowali 
się dziećmi w dzień i noc. 

Pod koniec obozu w oczach dzie-
ci widać było łzy, gdyż z bólem mu-
siały żegnać się z obozem i wracać 
do domu. Z drugiej strony widać 
było wielką radość dzieci, iż mogły 
przeżyć tak interesująco ten kawa-
łek wakacji. Każdy turnus kończył 
się uroczystą Mszą Świętą, podczas 
której została ogłoszona grupa, 
która zwyciężyła w „turnieju grup”. 
Była to także okazja do podzięko-
wania wszystkim dzieciom oraz 
animatorom. Wręczono pamiątki i 
trzeba było jechać do domu.

Jak wszyscy widzimy, Obóz Mi-
syjny w Garczynie jest bardzo cie-
kawy i wiele się tam dzieje. Zatem 
się nie zastanawiaj i spytaj swojego 
opiekuna koła o możliwość uczest-
nictwa w obozie. Do zobaczenia za 
rok…  

kl. Michał Choszcz

„dwa ognie”, itp. A co działo się 
wieczorem? Każdego dnia coś in-
nego. Jednego wieczoru mogli-
śmy oglądać bajkę, innego znowu 
poszliśmy na podchody, braliśmy 
również udział w biegu patrolo-
wym. Jak widać dużo robiliśmy, 
ale to jeszcze nie wszystko. Mogli-
śmy zagrać w kalambury przy og-
nisku, brać udział w karaoke oraz 
zorganizowaliśmy dyskotekę.

Nie sposób nie wspomnieć o na-
szych szczególnych gościach, któ-
rzy odwiedzili nasz obóz. Podczas 
II turnusu mieliśmy zaszczyt goś-
cić J.E. ks. bpa Wiesława Śmigla 
Administratora Diecezji Pelpliń-
skiej. Podczas wizyty pokazaliśmy 
księdzu biskupowi efekty naszych 
prac i przedstawiliśmy specjalnie 
przygotowaną scenkę. Następnie 
ks. biskup przemówił do nas, a na 
koniec zrobiliśmy sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. Oprócz ks. biskupa, 
podczas III turnusu, gościliśmy 
ks. Kazimierza Wysockiego, któ-
ry pracuje na Ukrainie. Ks. gość 
opowiedział nam o trudach pra-
cy, jakie można spotkać będąc za 
wschodnią granicą. Opowiedział 
również o tym, czym się tam zaj-
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Jak długo pracuje siostra na 
misjach?

Od czasu gdy opuściłam Polskę, 
wyruszając do pięknej Brazylii, 
minęły już 23 lata.

Dlaczego wybrała Siostra 
właśnie Amerykę Południo-

wą, Brazylię, teren tak daleki 
od Polski?

Już błogosławiony Jan Paweł II 
mówił, że nikt wierzący w Chry-
stusa, nie może uchylić się od 
tego najważniejszego obowiązku: 
głoszenia Chrystusa wszystkim 
ludom! Jest to dla mnie zadanie, 
które pragnęłam, i nadal pragnę 
wypełniać. Mówić innym o Panu 
Bogu, o tym, jak bardzo kocha On 
wszystkich ludzi. W sercu mam 
ogromne pragnienie i zapał do 
mówienia o Bogu każdemu czło-
wiekowi, również temu, który jest 
daleko, nawet w tak dalekiej Bra-
zylii. 

Jak wygląda życie dzieci i 
młodzieży w tym kraju?

Gdy nasze siostry przybyły w 1983 

roku do Brazylii, zetknęły się z 
ogromną ludzką biedą. Najbar-
dziej wzruszający był widok dzie-
ci, które pozbawione dzieciństwa i 
nauki szkolnej, same musiały sta-
rać się o środki do życia, żebrząc o 
chleb, przeszukując śmietniki lub 
sprzedając zebrane puszki i maku-
laturę. Siostry z wielkim zapałem 
podjęły pracę misyjną, pragnąc, 
by przez ich serca i ręce, przele-
wała się dobroć i miłość Boga. 
Oprócz katechizacji, siostry zor-
ganizowały kurs szycia dla kobiet, 
wskazując im sposób zarabiania 
na życie.

Pracuje siostra przede 
wszystkim wśród dzieci na 
„favelach”? Co to są favele?

„Favele” są to bardzo biedne dziel-
nice w wielkich miastach, gdzie 
obok nędzy materialnej, czyli ta-
kiej, kiedy ludzie nie mają gdzie 
mieszkać i co jeść, jest również nę-
dza duchowa, czyli życie bez Pana 
Boga, a nawet pewnych zasad 
moralnych, które dla nas wydają 
się oczywiste. Na ulicach spotkać 

Siostra Karola pod 
ostrzałem pytań

Wywiad z siostrą Karolą Adamiec  – Józefitką, od wielu lat 
pracującą w Brazylii.
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można całe gromady dzieci, które 
uczą się przeróżnych rzeczy, czę-
sto złych. My siostry, wychodzimy 
do nich, aby im pomóc stać się do-
brymi ludźmi. Ja mam pod opieką 
jedną „favelę”. Zamieszkuje w niej 
około 160 rodzin. „Favela” posia-
da też Kościółek. Obecnie mamy 
26 grup dzieci, które uczą się reli-
gii. W miesiącu maju organizuje-
my konkurs maryjny. Dzieci robią 
różne rzeczy: różańce z ziarenek 
czy makaronu, malują Matkę 
Bożą, starsze opisują historie ob-
jawień, zbierają ubrania, zabaw-
ki, słodycze dla biednych. Biedne 
dzieci chcą pomagać jeszcze bied-
niejszym od siebie!
Mali mieszkańcy „faveli” nie mają 
dostępu do nauki, mieszkają w 
ubogich domkach i często pracują, 
aby móc kupić coś do zjedzenia.
Dzieci już od najmłodszych lat 
pracują, zajmując się zbieraniem 
różnych rzeczy na śmietnikach, by 
w ten sposób zdobyć „grosik”. Nie 
mają bieżącej wody, światła, są 
często głodne. Misjonowanie nie 
polega na samej katechezie, naj-
pierw trzeba pokazać Miłość Bożą 
jako uczynki miłosierdzia wzglę-
dem ciała; aby od nich wymagać, 
trzeba najpierw pomóc im mate-
rialnie, czyli nakarmić, ubrać, bo 
do pustych żołądków nie trafia się 
tak łatwo. W tym celu zorganizo-
waliśmy bazar rzeczy używanych i 

nowych, które sprzedajemy bied-
nym po bardzo niskiej cenie. Z 
pieniędzy uzyskanych ze sprzeda-
ży kupujemy jedzenie, by nim ob-
darować rodziny najbiedniejsze. 
Organizujemy także spotkania, 
gdzie uczestniczą w katechezach, a 
także uczą się pisać i czytać. Obok 
pomocy materialnej, pomagamy 
także w nauce. Ale to nie wszyst-
ko, bo równie ważne jest to, aby 
wszystkich ludzi, do których jest 
się posłanym otaczać modlitwą i 
dlatego nie tylko my – misjonarze 
tu w Brazylii, ale również wy, da-
leko w Polsce, możecie wspoma-
gać misje poprzez ciągłą modlitwę 
w naszej intencji, a także ludzi, 
którym głosimy Ewangelię.
Tak w wielkim skrócie wygląda ży-
cie młodych ludzi na brazylijskiej 
faveli. Potrzebują oni misjonarzy, 
którzy powiedzą im o kochającym 
ich Bogu, a także pomogą w zdo-
bywaniu wiedzy, aby kiedyś zna-
leźli pracę i mogli żyć w dobrych 
warunkach. 

Bardzo dziękuję siostrze 
za wywiad i zapewniam, że 

wszyscy czytelnicy „Zwiastu-
na Misyjnego” będą pamię-
tać o modlitwie w intencji 

misji.

Wywiad przeprowadził:
kl. Tomasz Szczerba
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Niedawno rozpoczęliśmy w 
Kościele Rok Wiary. Ojciec Święty 
Benedykt XVI ogłosił go, aby każdy 
z nas zastanowił się nad swoją wia-
rą, czy jest ona silna czy też słaba, 
dlaczego wierzymy w Boga i jakie 
są prawdy wiary, które uznajemy. 
Jako chrześcijanie chcemy w tym 
roku jeszcze lepiej poznać Jezusa 
Chrystusa, który pokazał nam jak 
dobry, jak piękny, jak pełen miło-
ści jest Bóg Ojciec. Święty 
Hieronim, który żył 
w IV-V w. i prze-
tłumaczył całą 
Biblię z języka 
h e b r a j s k i e g o 
i greckiego na 
język łaciński, 
powiedział, że 
„nieznajomość 
Pisma Świętego 
jest nieznajomoś-
cią Chrystusa”. W Roku Wiary mo-
żemy trochę przemienić słowa św. 
Hieronima, zachowując ich sens: 
„nieznajomość Pisma Świętego 
jest umieraniem wiary”. 

Nasza wiara karmi się Pismem 
Świętym. Każdego dnia potrzebu-
jemy pokarmu, przede wszystkim 
chleba, aby nasz organizm mógł 

dobrze pracować. Chodzi o to, aby 
mieć niezbędną energię, tzw. kalo-
rie, do wykonywania różnych za-
jęć. „Aby żyć, trzeba jeść!” – takie 
słowa możemy usłyszeć czasami 
od mamy, gdy nie chcemy zjeść 
śniadania lub „męczymy się” przy 
obiedzie. Ciało człowieka potrze-
buje jedzenia i picia. Podobnie jest 
z naszą wiarą. Ona także potrzebu-

je pokarmu, a szczególnie dobrą 
potrawą dla naszej 

wary jest Pismo 
Święte. Dla naszej 
wiary jest to praw-

dziwy przysmak! 
Pycha! Oczywi-
ście nie chodzi 
teraz o to, aby-

śmy brali kartki 
Pisma Świętego, 

przyprawiali je i 
na przykład piekli na 

p a t e l - ni. Pismem Świętym 
n a s z a wiara karmi się nie po-
przez jedzenie, ale poprzez uważne 
słuchanie i wypełnianie jego słów 
w życiu. Nie poprzez jamę ustną, 
przełyk i żołądek, ale poprzez uszy,  
umysł i serce.

Dlaczego lektura Pisma Świę-
tego jest taka pożywna dla naszej 

Biblia 
Pokarmem wiary
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wiary? Po pierwsze Pismo Święte 
oświeca nasz rozum, nasze pozna-
nie Pana Boga. Pan Bóg opowiada 
w Piśmie Świętym o sobie. Jaki na-
prawdę jest, niezależnie od tego, co 
mogą o Nim mówić inni. Jest prze-
de wszystkim kochającym  wszyst-
kich ludzi Tatą. Pan Bóg napisał do 
nas list, piękny list - Pismo Święte. 
Prawda, że dość obszerny. Jest to 
list miłosny. Przez czytanie tego 
listu możemy poznać Pana Boga i 
poczuć Jego miłość.

Pismo Święte karmi naszą wiarę 
jednak nie tylko poprzez poznanie 
Pana Boga i budzenie zachwytu 
nad Jego pięknem. Wiara to bo-
wiem nie tylko jakieś wiadomo-
ści o Bogu i uczucia. Wiara daje 
nam także konkretne drogowska-
zy na naszej drodze życia, znaki 
jak mamy postępować. W Księdze 
Psalmów czytamy, że Słowo Pana 
Boga jest lampą dla naszych stóp i 
światłem na naszej ścieżce (por. Ps 
119,105 ). Ono ma oświecać każdy 

dk. Marek Szynkowski

nasz wybór, nasz czyn, życiową de-
cyzję.

Pismo Święte jest także wiel-
ką szkołą modlitwy. Wystarczy 
otworzyć Księgę Psalmów, która 
jest zapisem rozmowy człowieka 
z Bogiem w różnych sytuacjach. 
W psalmach człowiek zwraca się 
do Boga w błaganiu, z dziękczy-
nieniem, przepraszając za swoje 
grzechy, w chwilach radosnych i 
smutnych. Czytając psalmy uczy-
my się szczerej modlitwy. Pismo 
Święte dostarcza nam pięknych 
słów, w których możemy modlić 
się do Boga. Pan Jezus, kiedy uczył 
swoich uczniów modlitwy „Ojcze 
nasz”, powiedział: „Wy zatem tak 
się módlcie” (por. Mt 6,9). Podał 
nam zatem nie „sztywną formu-
łę”, „wierszyk do nauczenia na pa-
mięć”, „gotowca”, ale pewien wzór 
modlitwy. Przez naukę modlitwy 
Pismo Święte karmi naszą wiarę.

„Aby żyć, trzeba jeść!” – „Aby 
wierzyć prawdziwie, szczerze, 
trzeba karmić się słowami Pisma 
Świętego!” Wielu ludzi, zwłasz-
cza w krajach misyjnych umiera z 
głodu, ponieważ nie mają co jeść. 
Niestety dzisiaj jest także tak, że 
wiara wielu ludzi, zwłaszcza w kra-
jach bogatych, umiera, ponieważ 
nie karmi się Słowem Bożym. 
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O kasztanach,
wierze i  misjach

Mały misjonarzu, na pierwszej 
stronie naszego biuletynu mogłeś 
zobaczyć część jesiennego krajo-
brazu: kasztana leniwie wygrzewa-
jącego się na słońcu. To prawda, że 
głównym powodem wyboru tego 
zdjęcia była trwająca pora roku. 
Jednak jest jeszcze coś, co kierowa-
ło redakcją przy tworzeniu okładki, 
a mianowicie tematyka rozpoczy-
nającego się Roku Wiary. Jak pew-
nie wiesz, 11 października na całym 
świecie, a 20 października w naszej 
diecezji, rozpoczął się Rok Wiary i to 
nie mogło ujść naszej uwadze. Mógł-
byś teraz zapytać co mają wspólne-
go jesienne kasztany z wiarą… Za-
tem szybko spieszę z odpowiedzią.

Głównym bohaterem tego artyku-
łu jest… kasztan. To on pomógł mi 
znaleźć sposób na to, jak opowie-
dzieć Tobie o wierze, a właściwie o 
radości płynącej z wiary. Dlaczego 
o radości? Ponieważ tegoroczny ty-
dzień misyjny trwał pod hasłem: 
„Głosić wiarę z radością”. To bardzo 
ważny element pracy misyjnej oraz 
odpowiedzialne zadanie dla ciebie. 
Jeżeli chodzi o misjonarzy to bar-

dzo ważne, jak się oni zachowują, 

ponieważ początkowo są tylko ob-

serwowani przez ludzi, do których 

idą. Jeszcze przed wypowiedzeniem 

pierwszego słowa, przez swoje za-

chowanie mówią o Panu Jezusie. Na 

wywieszonym w twoim kościele pla-

kacie o tygodniu misyjnym, mogłeś 

zobaczyć zakonnika w szarym habi-

cie i z kolorową misyjną stułą, który 

do małego chłopca wyciąga rękę na 

przywitanie. Właściwie nic szcze-

gólnego…, gdyby nie jego twarz. Był 

szczerze uśmiechnięty, z jego twarzy 

biła radość. W przekazywaniu wiary, 

w mówieniu o Panu Jezusie jest bar-

dzo ważne to, żebyś przez uśmiech 

pokazywał, że jesteś szczęśliwy. Je-

steś szczęśliwy, ponieważ przyjaź-

nisz się z Panem Bogiem. Wierzysz w 

to, że zawsze jest Ktoś, kto wysłucha 

i pomoże, że jest Ktoś kto cię bardzo 

kocha. Hasło tygodnia misyjnego nie 

każe Ci recytować wszystkim głów-

nych prawd wiary z uśmiechem, bo 

nie o to chodzi. Chodzi o to żeby wia-

rą żyć i z wiarą patrzeć na świat. Z 

pomocą w wyjaśnieniu tego ostatnie-

go zdania przychodzi nam kasztan.
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Widziałeś już niejednego kasztana 

i z pewnością wiesz jak on wygląda. 

Jest brązowy, z zieloną łupinką. Waż-

ne jest jednak to, że kasztan pęka… 

Najczęściej po upadku na ziemię. 

Piszę to w nawiązaniu do życia wia-

rą. Każdy mały misjonarz powinien 

żyć wiarą. Jednak czasami jest to 

trudne, bo koledzy mogą się z ciebie 

śmiać, wytykać Cię palcami 

za to, że idziesz do koś-

cioła na różaniec, że 

uważasz 

na lekcji 

religii, a 

m o ż e n a -

wet za t o , 

że na szyi nosisz 

mały krzyżyk albo medalik. Wte-

dy trudno jest może powiedzieć, że 

wiara w Pana Jezusa jest dla ciebie 

ważna, a szczególnie, zrobić to z 

radością. Ale no właśnie… NIE PĘ-

KAJ JAK STARY KASZTAN! Bądź 

odważny w pokazywaniu, że jesteś 

wierzący, że wierzysz w Pana Jezu-

sa. Bądź odważny jak misjonarze 

wyruszający na misje, bądź takim 

misjonarzem w swojej klasie, szko-

le, czy na podwórku. Kiedy będzie 

trzeba - „nie pękaj”, przyznaj się do 

Pana Jezusa i mów o swojej wierze z 

radością, bo masz się czym cieszyć.

Jak już wspomniałem kasztan jest 
osłonięty łupiną i dopiero po ude-
rzeniu o ziemię wyskakuje z niej. Łu-
pina jest niezbyt ładna, chropowata, 
sucha i do tego ma kolce. Ziarenko 
natomiast wygląda pięknie: ma in-
tensywny kolor, błyszczy i jest przy-
jemne w dotyku. Nie bez powodu o 
tym piszę, bo przez to chcę pokazać, 
że piękne jest to co jest w środku, we-
wnątrz , to co niewidoczne na 

pierwszy rzut 
oka. Po-
dobnie jest 
z patrze-
niem na in-
nych ludzi. 

Na pierwszy 
rzut oka ktoś 

wygląda źle, ma 
kiepskie ubranie lub coś nie tak jest 
z jego urodą. Możesz odsunąć się od 
takiej osoby, jednak wtedy, nigdy 
nie dowiesz się jakie piękno się w 
nim znajduje. To wiara podpowiada 
nam, że każdy człowiek jest piękny, 
bo ma w sobie cząstkę Boga. Kiedy 
potrafisz patrzeć na świat z wiarą, 
to widzisz więcej, bo widzisz to, co 
jest piękne w spotkanym człowie-
ku i w Tobie. Taka wiara budzi ra-
dość…, a jest się z czego cieszyć. 

kl. Paweł Orłowski



      
święty do odpowiedzi...

  Ostatnie miejsce -
najgorsze, a może najlepsze...
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Mały misjonarzu! Czy w swoim życiu czujesz się czasem 
zapomniany, niewyróżniony wśród innych? Czy masz 
za złe Panu Bogu, że nie zawsze zajmujesz pierwsze 
miejsce?

Karol de Foucauld (nazwisko czytamy fuko) pochodził z bogatego, francuskiego 
rodu i jak na rodzinną tradycję przystało, wstąpił do wojska. Niestety jego cha-
rakter sprawiał, że bardzo szybko się nudził, dlatego sprawy wojskowe zastąpiła 
mu zabawa i ucztowanie z przyjaciółmi, życie zaś duchowe było ubogie. Właści-
wie był niewierzącym.
Los sprawił, że Karol wyjechał do Maroko w Afryce, gdzie między innymi po-
znał muzułmanów. Zachwyt Islamem sprawił, że rozpoczął swoje własne poszu-
kiwanie Boga. Po wielu dniach spędzonych na modlitwie jego życie całkowicie 
się odmieniło, stał się głęboko wierzącym, wstąpił do zakonu, aby później zostać 
księdzem.
Karol zapragnął być najmniejszym spośród ludzi i zawsze zajmować ostatnie 
miejsce. Postanowił, że będzie głosić Ewangelię poprzez dawanie świadectwa 
swoim ubogim i cichym życiem. Zamieszkał wśród koczowniczego plemienia 
afrykańskiego – Tuaregów. Mimo, iż miał bogatą rodzinę we Francji, jadał tylko 
trzy daktyle dziennie, które popijał mlekiem, mieszkał w prymitywnych szała-
sach. Jego plany ewangelizacyjne zaczęły spełniać się. Miejscowi bardzo pokochali 
Karola, przychodzili prosić go o pomoc, a czasami porozmawiać. Błogosławiony 
Karol często podkreślał, że misjonowanie nie polega na podboju i walce, ale na 
tym, aby swoim życiem pokazywać miłość, wzorując się na Panu Jezusie. 

Wracając do naszego pytania o to, czy ostatnie miejsce jest najgorsze, my-
ślę, że warto spojrzeć właśnie na postać Karola de Faucauld, który często 
powtarzał: „umiłowane ostatnie miejsce”. Karol nie tylko nie chciał się 
wyróżniać spośród innych, on pokochał cichość i zajmowanie ostatniego 
miejsca wśród ludzi. Aby dokonać wielkich rzeczy niekoniecznie trzeba 
być zawsze zauważanym i zajmować pierwsze miejsca. Czasem będąc 
małym, cichym i niezauważonym można dokonać ogromnych dzieł. 
Pamiętaj mały misjonarzu, że miejsca pierwsze i ostat-
nie tu na ziemi, to podziały ludzkie, bo w oczach Boga spra-
wy mają się inaczej. Każdy jest równy i każdy jest zauważony. 

kl. Tomasz Szczerba
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„Na skróty”  - PDRW 
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania 

Wiary, bo o nim mowa, powstało 
w  1822 roku z inicjatywy młodej 
świeckiej dziewczyny Pauliny Ja-
ricot dla pomocy misjom na całym 
świecie. Dzięki bratu Fileasowi, 
który w seminarium przygotowy-
wał się do pracy w Chinach, żywo 
zaangażowała się w sprawy misji 
i coraz bardziej zastanawiała się 
nad formą pomocy. Znalazła spo-
sób - grupy złożone z 10 osób, z 
których każda będzie  się starała 
zachęcić do wspomagania misji 

kolejne 10 osób. Następnie dzie-
siątki organizowały się w setki, a 
setki w tysiące. Każdy członek miał 
obowiązek codziennej modlitwy 
i niewielkiej cotygodniowej ofia-
ry. Sto lat później papież Pius XI 
uczynił to dzieło papieskim i pole-
cił wprowadzić je w całym Koście-
le powszechnym. Paulina Jaricot 
przyczyniła się do powstania dziłe 
nazywanego Żywym Różańcem.

(opracowane na podstawie materiałów 
liturgicznych na Tydzień Misyjny 2012)

Modlitwa 
za wstawiennictwem  Pauliny Jaricot

Panie Jezu Chryste, Ty po Zmartwychwstaniu 
powiedziałeś do Apostołów „Idźcie na cały świat i 

głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Ty poprzez 
wieki duchem głoszenia Dobrej Nowiny napełniasz 

swoich wyznawców, a spośród nich wybrałeś Paulinę 
Jaricot i natchnąłeś ją, by całkowicie poświęciła się 

współpracy misyjnej, zakładając Dzieło Rozkrzewiania 
Wiary i Żywy Różaniec. Spraw, by za jej przykładem 
jak najwięcej chrześcijan płonęło duchem głoszenia 

Ewangelii, objawiając Twą nieskończoną miłość

Za wstawiennictwem Czcigodnej sługi Bożej Pauliny 
udziel mi łaski .........., o którą szczególnie Cię proszę. 

Zechciej ją wsławić cudownym znakiem, aby Kościół, 
który uznał heroiczność jej cnót, mógł rychło zaliczyć 
ją w poczet błogosławionych. Który żyjesz i królujesz 

na wieki wieków. Amen(Z
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„Mądrość wodza”
opowiadanie:

Zrozpaczona młoda mama kil-
korga dzieci, z plemienia Aczoli, 
przyszła do Wodza po radę, a nawet 
ewentualne lekarstwo. Co ma ro-
bić? Mąż jej nie kocha, ma również 
kłopoty z dziećmi. Wódz po namy-
śle obiecał pomoc, ale najpierw 
zażądał od niej, aby postarała się 
o kilka kropel mleka karmiącej ty-
grysicy. Kobieta wróciła do domu 
zasmucona, bo jak zdobyć choćby 
kilka kropel mleka tak groźnego 
zwierzęcia. Zaczęła wypytywać lu-

dzi zaznajomionych z dżunglą, o 
miejscu pobytu tych zwierząt. Ktoś 
powiedział jej, że daleko w dżun-
gli znajduje się legowisko tygrysi-
cy wraz z młodymi. Powstał więc 
problem: jak się do niej zbliżyć, by 
otrzymać mleko? Przecież matka 
– tygrysica – będzie ze wszystkich 
sił ochraniać swoje młode. Kobieta 
wzięła ze sobą kozę i poszła do lasu. 
Rzeczywiście, po długiej i męczą-
cej drodze usłyszała szmery i zoba-

czyła legowisko tygrysicy. Zwierzę 
podniosło łeb, nie zdradzając na-
wet najmniejszych uczuć przyjaźni. 
Kobieta ze strachu zostawiła kozę 
i uciekła. Za trzy dni powtórzyła 
eksperyment, ale reakcja tygrysi-
cy była taka sama. Powtarzało się 
to, przez kolejne dni. Gdy zabrakło 
kóz, kobieta ograniczyła się do kur 
i kaczek, ale nadal mimo trudności 
i strachu kontynuowała wycieczki 
do dżungli. W końcu, po jakimś 
czasie zauważyła, że tygrysica nie 
patrzy na nią już tak drapieżnie i 
nie zrywa się na jej widok. Raz na-
wet wstała i poszła sobie w inną 
stronę. Kobieta postanowiła za-
działać. Pewnego dnia, trzymając 
kurę przed sobą, zbliżyła się do sa-
mego legowiska. Tygrysica nie re-
agowała, zajęła się kurą i pozwoliła 
nawet pogłaskać małe tygrysiątko. 
Po około trzech miesiącach, tych 
trudnych i niebezpiecznych wy-
praw, udało się jej obłaskawić dra-
pieżną matkę, na tyle, żeby zdobyć 
odrobinę jej mleka, którego żądał 
wódz. Uradowana ze swojego wiel-
kiego sukcesu wyobrażała sobie, 
jak to, otrzymawszy dobre rady 
i lekarstwo od wodza plemienia, 
odzyska miłość męża i dzieci, a 
szczęście znów powróci do ogni-
ska domowego. Poszła do Wodza, 
wręczyła mu zdobyte mleko tygry-
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sicy i w szczegółach opowiedzia-
ła, z jakim wysiłkiem to zrobiła, 
prosząc o skuteczne lekarstwo dla 
męża i dzieci. Mądry Wódz kazał 
jej usiąść, milczał przez chwilę, 
jakby chciał się głęboko zastano-
wić, a potem powiedział: „Kobieto! 
Chciałaś za wszelką cenę zdobyć 
flakonik mleka i mimo ogromnych 
trudów, udało Ci się to! A pomyśl 
sobie teraz o Twoich trudnościach 
z mężem i dziećmi, co zrobiłaś, by 
temu zapobiec? Owszem, przy-
szłaś do wodza po radę, spełniłaś 
moje polecenie, zdobyłaś to, co 

było wręcz niemożliwe, praktycz-
nie nieosiągalne! Zastanów się, co 
by było, gdybyś, choć połowę tego 
czasu i trudów poświęciła mężowi 
i rodzinie...? Wróć do domu i za-
cznij z tą samą wytrwałością pra-
cę na nowo: nie myśl nad tym, jak 
zbliżyć się do zwierzęcia, ale do 
męża i dzieci; nie, jak zdobyć mle-
ko tygrysicy, ale jak pozyskać męża 
i dzieci, zaś radość i szczęście same 
zagoszczą w Twoim domu”.

Opowiadanie przysłała 
s. Karola z Brazylii

Misja specjalna
Poniżej jest specjalnie zaszyfrowane zadanie dla ciebie na 
najbliższy czas. Aby je odczytać, wejdź na stronę internetwą
www.kolomisyjne.pl. Tam, w zakładce „Misjaspecjalna”, znajdziesz in-
strukcję, jak rozkodować wiadomość.
 Powodzenia!!!
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R u s z  g ł o w ą
Zagadka matematyczna

Każdy rząd i kolumna muszą 
mieć tę samą sumę cyfr.

2 5 5

3 2 4

3 1

5 1 4

3 3

2 5 2

2 1 6

5 1

1 3 4

3 6 1

4 3

7 3 3

QUIZ dla wybitnych

1. Rok Wiary rozpoczęliśmy:
1.11.2012
10.11.2012
1.10.2012
11.10.2012

2. Ile jest ksiąg Starego Testamen-
tu?

90
102
46
27

3. Patronem misji jest:
św. Jan Nepomucen
św. Maria Magdalena
św. Franciszek Ksawery
św. Klara

4. Nasz letni obóz misyjny odby-
wa się w:

Pelplinie
Garczynie
Berlinie
Brazylii

5. Gdzie leży Brazylia?
w województwie 

     mazowieckim
w Azji
w Ameryce Południowej
na Kaszubach

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

a.

b.
c.
d.



Znajdź 
RóżnicE
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WYKREŚLANKA
Wykreśl z diagramu (pionowo, poziomo, na ukos i wspak) nazwy 
krajów misyjnych: Brazylia, Ukraina, Rosja, Chiny, Czad, 
Kenia, Zambia, Etiopia, Sudan.

B A S K C V B N M L K

J R D X E T I O P I A

K L A Z A N C M R H J

O P I Z I W I B O G S

C H I N Y P D A S F U

Z Y U T R L S R J D D

A E U K R A I N A S A

D W Z A M B I A Q A N

Łamigłówki przygotował: 

kl. Stanisław Mejer
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Wieści z życia misji
Formacja ruszyła

W Centrum Formacji Misyjnej w War-
szawie przygotowanie do pracy misyj-
nej rozpoczęło 31 kandydatów. Wśród 
nich jest 15 księży diecezjalnych, 5 
kapłanów zakonnych, jeden zakonnik 
i 8 sióstr zakonnych, oraz dwie osoby 
świeckie.Przez najbliższe dziewięć 
miesięcy studiować będą misjologię, 
podstawy medycyny tropikalnej, ję-
zyki obce, tradycję i kulturę krajów, 
do których wyjadą. Dla przyszłych 
misjonarzy Mszę Świętą 3 września 
2012 roku odprawił przewodniczący 
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
- bp Jerzy Mazur. Przypomniał, że 
ich podstawowym zadaniem będzie 
ukazać Chrystusa innym. W tym roku 
największą popularnością wśród przy-
szłych misjonarzy cieszy się Ameryka 
Południowa, na ten kontynent wybie-
ra się bowiem aż 15 osób.

GODZINA ŚWIĘTA 
dzieci proszą o pokój 

w rodzinach i na świecie

5 października - w kilkudziesięciu 
krajach świata - przez jedną godzinę 
dzieci zgromadzone w kaplicach i 
katedrach adorowały Pana Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie. Czyniły 
tak włączając się w inicjatywę „Świa-
towej Eucharystycznej Dziecięcej 
Godziny Świętej”. Do tej inicjatywy 

od lat przyłączają się dzieci z Papie-
skiego Dzieła Misyjnego w Polsce. 
Trwając na adoracji Pana Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie prosiły 
Go o pokój w rodzinach i na całym 
świecie. Za przykładem trójki pastusz-
ków z Fatimy – Hiacynty, Franciszka 
i Łucji, wzięły do ręki różaniec i mod-
liły się za dzieci krajów misyjnych.

NOWA SZKOŁA 
w Port-au-Prince

8 października br. 1288 uczniów z 
La Saline, najbiedniejszej dzielnicy 
stolicy Port-au-Prince, rozpoczęło 
naukę w nowej szkole podstawowej 
prowadzonej przez siostry salezjanki. 
Dzieci otrzymują w szkole również 
posiłek. Do 9-klasowej szkoły podsta-
wowej uczęszcza 1288 uczniów - od 
5 do 15 roku życia. Szkoła zawodowa 
rusza już 15 października. Uczęszcza 
do niej wielu uczniów, np. w zakresie 
hotelarstwa kształci w ciągu tygodnia 
90 uczniów, a w soboty ok. 700 chęt-
nych. Kompleks edukacyjny został 
odbudowany po całkowitym zniszcze-
niu 12 stycznia 2010 roku, gdy Haiti 
zostało dotknięte trzęsieniem ziemi 
na niespotykaną skalę, które zmiotło 
z powierzchni ziemi większość za-
budowań w najgęściej zaludnionym 
regionie kraju, w tym stolicy Port-au-
Prince.

Zebrał: kl. Grzegorz Miotk



Więcej na:
www.warsztatmisyjny.blogspot.com

Przybornik szkolny
potrzebne materiały i narzędzia:

tekturowe rurki oraz tekturka na 
podstawę
mocny klej, taśma samoprzylepna 
dwustronna
stare gazety
farby kolorowe naklejki, wycinanki, 
obrazki

nożyczki, pędzelek do malowania

•

•

•
•

•

Krok 1. Wybierz tekturowe rur-
ki i zaprojektuj swój przybornik

Krok 2. połącz rurki ze sobą, a 
następnie umocuj je na tekturze Gotowe! Powodzenia w szkole!

Krok 4. Pomaluj przybornik na 
ulubiony kolor i wykończ swoją 

pracę ozdabiając przybornik

Krok 3. Oklej przybornik gaze-
tami, poczekaj aż klej wyschnie



Ksiądz Jan Twardowski

Naucz się dziwić

Naucz się dziwić w Kościele,
że Hostia Najświętsza tak mała,
że w dłoni by ją schowała
najniższa dziewczynka w bieli,

a rzesza przed nią upada,
rozpłacze się, spowiada -

że chłopcy z językami czarnymi od jagód -
na złość babciom wlatują półnago -
w kościoła drzwiach uchylonych
milkną jak gawrony,
bo ich kościół zadziwia powagą

I pomyśl - jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem

Tyle tajemnic, dogmatów,
Judaszów, męczennic, kwiatów
i nowe wciąż nawrócenia

Że można nie mówiąc pacierzy
po prostu w Niego uwierzyć
z tego wielkiego zdziwienia


