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Mój szkolny kolega z 
Misji 

Wystartowała strona internetowa Fun-
dacji Kasisi, założonej kilka miesięcy 
temu przez Szymona Hołownię na 
rzecz pomocy dla sierocińca w Kasisi 
w Zambii. 
Za pośrednictwem strony interneto-
wej – www.fundacjakasisi.pl – moż-
na uczestniczyć w interaktywnych 
projektach, które niosą realną pomoc 
dla 250 dzieci z sierocińca w Kasisi, 
prowadzonego przez Siostry Służeb-
niczki Maryi Niepokalanej z polskiej 
Starej Wsi.
W najbliższym czasie na stronie 
fundacji pojawi się kolejny projekt - 
„Spiżarnia dla Kasisi”, pozwalający 
zabezpieczyć środki na codzienne 
wyżywienie dzieci. Powstaje także 
program zatytułowany „Coś specjal-
nie dla Ciebie”, w ramach którego 
będą pojawiać się projekty kierowane 
do wybranych grup docelowych m.in. 
uczniów i nauczycieli, pracowników 
różnych instytucji, nowożeńców, 
osób, które pragną zostać wolontariu-
szami fundacji etc.
AdoMiS - nowa inicjaty-
wa Papieskich Dzieł Mi-

syjnych
W dniu 1 października 2013 r. – we 
wspomnienie św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus, patronki misji – rozpoczęła 
się ogólnopolska akcja AdoMiS, czyli 
Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. 
Opieką pragniemy otoczyć wszystkie 
seminaria i nowicjaty na terenach mi-

syjnych, a szczególnie dwa seminaria 
wyższe: św. Jana Marii Vianneya w 
diecezji Moramanga na Madagaska-
rze oraz św. Augustyna w diecezji 
Iquitos w Peru.
W adopcję można włączyć się po-
przez:
1. codzienną modlitwę za adoptowa-
nych seminarzystów;
2. wybór formy pomocy finansowej:
adopcja wspomagająca – dowolna 
suma wpłacona w dowolnym czasie,
adopcja stała – zadeklarowana skład-
ka miesięczna,
adopcja grupowa – zadeklarowana 
składka miesięczna wspólnoty lub  
grupy znajomych; 

Czuwaj!
4 października, w pierwszy piątek 
miesiąca, dzieci ze 140 narodowości 
znów połączyły swoje siły. Tego dnia 
przez 1 godzinę w różnych częściach 
świata dzieci adorowały Najświętszy 
Sakrament. Na znak duchowej łącz-
ności zapaliły świecę. Modliły się o 
pokój w rodzinach i na całym świe-
cie.
Dzieci często adorują Najświętszy Sa-
krament w parafialnych kościołach i 
kaplicach. Chcą „ratować świat” mo-
dlitwą, naśladując Hiacyntę, Francisz-
ka i Łucję, trójkę dzieci z Fatimy, któ-
rym Matka Boża przekazała orędzie 
dla świata. Włożyła w ich ręce róża-
niec i prosiła: „Módlcie się o nawró-
cenie świata, aby ustały wojny. Módl-
cie się o pokój i sprawiedliwość”.

Zebrał: kl. Grzegorz Miotk

Wieści z życia misji
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Chodząc na lekcje religii, większość 
z was słyszała już o czterech księ-
gach z Pisma świętego, które na-
zywa się Ewangeliami. Możemy w 
nich przeczytać, jak wyglądało życie 
Jezusa i Jego słowa, które mówił do 
ludzi przez Niego spotkanych. W 
jednej z tych ksiąg, a dokładnie w 
Ewangelii według św. Łukasza, sam 
Pan Jezus w sposób szczególny sta-
rał się wytłumaczyć faryzeuszom i 
uczonym w Piśmie, czym jest Boże 
Miłosierdzie. Ta lekcja, jaką Pan 
Bóg dał właśnie tym ludziom pomo-
że również nam to 
zrozumieć.
 O t w a r -
cie piętnastego 
rozdziału Ewan-
gelii według św. 
Łukasza pozwa-
la nam zobaczyć 
trzy przypowie-
ści. Pierwszą jest 
przypowieść o za-

błąkanej owcy, drugą - o zagubionej 
drachmie, trzecią - o synu marno-
trawnym. Każde z tych opowiadań 
pomaga nam w odkryciu tajemni-
cy, jaką jest Boże Miłosierdzie.
 Pierwsza z przypowieści 
opowiada o pasterzu, który miał 
sto owiec. Kiedy jedna z nich się 
zgubiła, czyli sama odeszła od po-
zostałych, tak bardzo zależało mu 
na niej, że poszedł jej szukać. Po 
znalezieniu jej wziął ją z radością 
na ramiona i wrócił do domu. Na-
stępnie zaprosił swoich sąsiadów 

i przyjaciół, żeby 
cieszyli się razem 
z nim z odnale-
zionej owcy.
 Czytając na-
tomiast drugą z 

przypowieści - o 
kobiecie, która 
zgubiła drachmę 
- na pewno zain-
teresowało was, 

PAN BÓG  
WYCIĄGA DO NAS RĘCE  

I PRZYTULA NAS DO SIEBIE
Niedawno przeżywaliśmy tydzień, który był poświęcony 
Bożemu Miłosierdziu. Chciałbym was zaprosić do wspól-
nego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czym ono jest. 
Na pewno już macie jakieś pierwsze skojarzenia związane 
z tym tematem.
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czym jest owa drach-
ma. Jest ona srebrną 
monetą, za którą w 
czasach Jezusa czło-
wiek niewykształcony 
musiał cały dzień pra-
cować. Kiedy kobieta 
zgubiła tę monetę, jak 
mówi Pan Bóg, szuka-
ła jej tak długo, aż ją 
znalazła. Wtedy też za-
prosiła do siebie przy-
jaciółki i znajome, żeby 
te cieszyły się razem z 
nią z tego, że udało jej 
się znaleźć to, czego 
szukała.
 Trzecie opowiadanie, jak 
już dobrze wiecie, jest o synu mar-
notrawnym. W tej przypowieści 
słyszymy od Pana Jezusa, że pe-
wien człowiek miał dwóch synów. 
Pewnego dnia młodszy syn powie-
dział do swojego ojca, żeby ten dał 
mu część swojego majątku. Kiedy 
ojciec spełnił tę prośbę, młodszy 
syn zostawił swoją rodzinę. Od-
jechał bardzo daleko od swojego 
ojca i starszego brata. Później stra-
cił wszystko, co dostał od swojego 
taty i musiał poszukać sobie pracy, 
bo nie miał już żadnych pieniędzy, 
żeby kupić sobie coś do jedzenia. 
Udało mu się zatrudnić u pewnego 
człowieka, który wysłał go, aby pasł 
świnie. Młodszy syn, będąc bardzo 
głodnym, chciał się najeść chociaż-
by tego, co jadły świnie, ale nawet 
tego nikt nie chciał mu dać. Kiedy 
już był w bardzo ciężkiej sytuacji, 
pomyślał sobie, że wróci do swoje-

go ojca, przeprosi go za 
to, co zrobił i poprosi, 
żeby ten przyjął go z 
powrotem. Kiedy był 
już w drodze powrotnej 
do domu i zobaczył go 
jego ojciec, wówczas 
stało się coś niezwy-
kłego. Ojciec wzruszył 
się, wybiegł do syna, 
rzucił mu się na szyję 
i ucałował go. Następ-
nie od razu każe swoim 
sługom ubrać go w naj-
lepszą szatę, daje mu 
sandały oraz pierścień 
na rękę.

 Drodzy misjonarze! Pan Je-
zus, opowiadając te trzy przypowie-
ści, chciał nam powiedzieć, że Bóg 
bardzo kocha każdego człowieka i 
zawsze chce mieć go przy sobie. 
W tych opowiadaniach to my jeste-
śmy tą zagubioną owcą, drachmą i 
synem marnotrawnym, a Pan Bóg 
jest tym pasterzem, kobietą szu-
kającą swej monety i ojcem, któ-
ry przebacza i przyjmuje do siebie 
swojego syna.
 Czym więc jest Boże Miło-
sierdzie? Najprościej mówiąc, jest 
ono postawą Pana Boga wobec 
człowieka, która polega na tym, że 
wybacza On człowiekowi wszyst-
kie jego grzechy. Pan Bóg czeka na 
człowieka z wyciągniętymi rękami i 
chce, by każda osoba poszła do nie-
ba, dlatego zawsze z wielką radością 
zapomina o złu, które zrobiła, jeśli 
Go o to poprosi podczas spowiedzi.

dk. Piotr Górski
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Jak wygląda codzienne życie 
w mieście, z którego  kleryk 

pochodzi?  
Codzienne życie w moim kraju 
wygląda inaczej niż tutaj. Trud-
no porównać, ale wydaję mi się, 
że tam, w Ghanie, czas płynie 
wolniej. Na wszystko mamy czas, 
więc nie ma pośpiechu i spokojnie 
żyjemy. Mówi się, że bez pracy nie 
ma kołaczy. Także w mojej ojczyź-
nie trzeba pracować codziennie, a 
niestety tam nie ma pracy tak, jak 
wszędzie. Bardzo wysoki jest po-
ziom analfabetyzmu i bezrobocia, 
więc możecie wyobrazić sobie, jak 
wygląda codzienne życie w moim 
kraju. W Polsce jemy kilka razy 
dziennie, w Ghanie czegoś takiego 
nie ma. Nie je się często, maksy-
malnie dwa razy na dobę. 

Jak to się stało, że znalazł się 
Kleryk w Polskim semina-

rium? 
Hmm... To jest ciekawe pytanie. 
Często pytają mnie Polacy, np.: 
„Jak ty, Izaak, trafiłeś do Polski?” 

Ja często odpowiadam, że trafi-
łem do Polski dlatego, że Polacy są 
mili i gościnni. Tak na poważnie, 
znalazłem się w polskim semi-
narium, bo nasze zgromadzenie, 
Zgromadzenie Ducha Świętego, 
jest typowo misyjne. Gdy skoń-
czyłem w Ghanie pierwszą część 
formacji (postulat, nowicjat i czte-
ry lata filozofii), Ojciec Prowincjał 
polskiej prowincji zaprosił dwóch 
kleryków z Afryki na studia teolo-
giczne w Polsce, i tak wyszło. Na 
razie przyjechaliśmy we dwóch z 
Afryki. Studiujemy w seminarium 
w Bydgoszczy.

Jak wygląda praca księży na 
misjach w twoim kraju?

Praca misjonarzy w moim kra-
ju jest ciężka. Oni robią prawie 
wszystko, np. po Mszy świętej cza-
sami chodzą do szkół, żeby uczyć 
dzieci. Poza  tym, pomagają doro-
słym i dzieciom, budują studnie, 
szkoły, szpitale. Pracują czasami 
w miejscach, gdzie nawet diece-
zjalni księża nie chcą pracować. 

kl. Izaak Atwin - Boasiako 
pod ostrzałem pytań

Wielu z was pewnie pamięta kleryka Izaaka, który odwiedził nas na 
ostatnim obozie misyjnym w Garczynie. Izaak jest klerykiem Zgro-
madzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. Obecnie jest na trzecim 

roku studiów. Pochodzi z Ghany, która leży na zachodzie Afryki.
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Po prostu mają trudną sytuację, 
ale myślę, że ich obecność w moim 
kraju jest bardzo potrzebna.

W jakim momencie poczułeś 
swoje powołanie?

Powołanie? Hmm... Poczułem 
swoje powołanie, gdy byłem w 
czwartej klasie liceum. W Ghanie 
szkoła średnia trwa cztery lata. 
Bałem się w tamtym momencie, 
p o n i e w a ż 
myś la łem, 
że kapłań-
stwo jest 
tylko dla  
tych, którzy 
są lub byli 
ministran-
tami bądź 
lektorami, 
blisko oł-
tarza Jezu-
sa. Ja nigdy nie byłem żadnym z 
nich, ale Pan Bóg powołuje, więc 
wie, co każdy może robić w Jego 
ogrodzie/świątyni. Po maturze w 
Afryce postanowiłem pójść i zo-
baczyć, co robi się w seminarium i 
nie chciałem już wracać, bo podo-
bało mi się tam. 

Jak wygląda niedzielna Msza 
święta w twoim kraju? 

Niedzielna Msza święta w Afryce 
wygląda inaczej niż w Europie. 
U nas w Ghanie Msza niedziel-
na trwa bardzo długo, dlatego że 
jest wiele śpiewów, tańców i dłu-

gie kazanie. Dla Ghańczyków nie-
dziela to Dzień Pański, więc czas 
oddajemy Bogu i nie spieszymy 
się do domu. Msza niedzielna jest 
radosna i żywa. 

Czy łatwo było się zaaklima-
tyzować w Polsce? 

To trudne pytanie. Do dziś mam 
problem z waszą pogodą, więc nie 
jest mi łatwo się tu zaaklimatyzo-

wać. Dzięki 
Bogu jest 
teraz lepiej 
niż kiedyś. 
Ponadto, za-
ufałem Panu 
Jezusowi i 
jego Matce 
Maryi, więc 
myślę, że 
dam radę. 
Jednym sło-

wem, Polacy są sympatyczni, ale 
ich pogoda niekoniecznie. 

Czy ma Kleryk jakieś spe-
cjalne przesłanie dla małych 
misjonarzy z naszej diecezji? 
Tak, na pewno mam. Wytrwa-
łości! Mali misjonarze w Waszej 
diecezji muszą wiedzieć, że nie 
jest tak łatwo być misjonarzem 
gdziekolwiek. Potrzebna jest wy-
trwałość, modlitwa, łaska Boża i 
przede wszystkim dar pomagania 
drugiemu człowiekowi w naszym 
życiu. Szczęść Boże!

Wywiad przeprowadził:  
kl. Patryk Świst
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Naszą działalność rozpoczęliśmy 
w lutym 2001 roku. Przez kilka 
miesięcy myślałam o tym, aby 
stworzyć grupę dzieci, które będą 
chciały bardziej zaangażować się w 
życie religijne. Modliłam się o ro-
zeznanie. Natrafiłam na materiały 
misyjne. Po przeanalizowa-
niu zadań i programu 
działalności misyjnej, 
a szczególnie potrzeb 
misyjnych, postano-
wiłam wziąć się do 
pracy.
Jedną z najważniej-
szych spraw było 
poszukanie misjo-
narza, którego obję-
libyśmy opieką. Udało się. 
Została nią s. Lidia Szulc - domi-
nikanka, która służyła na misjach 
w Kamerunie. Siostra w roku 2012 
obchodziła 25. rocznicę swojej 
pracy misyjnej. Przez 11 lat wspie-
raliśmy jej działania. Odwiedzała 
nas regularnie co 2 lata. Zawsze 
znalazła czas na napisanie cho-
ciaż krótkiego listu. Była bardzo 

ciepłą, serdeczną, pełną pokory i 
skromności osobą. Piszę „była”, 
gdyż zginęła 27 sierpnia 2012 r. w 
wypadku samochodowym. Był to 
dla nas wszystkich duży cios, gdyż 
mimo dzielących nas odległości, 

bardzo się zżyliśmy. 
Patronatem misyjnym 

otoczyliśmy także s. 
Ilonę Kaczmarską 

- szarytkę, która po-
sługuje w Kazachsta-
nie. Trwa on już ok. 
5 lat. Siostra stara 
się nas odwiedzać co 

roku, kiedy przyjeż-
dża do Polski.

Współpracujemy z Papie-
skim Dziełem Misyjnym Dzieci w 
Warszawie oraz Kleryckim Kołem 
Misyjnym w Pelplinie.
Obecnie spotykamy się raz w tygo-
dniu. Koło misyjne liczy 34 dzieci. 
Prenumerujemy „Świat Misyjny”,  
przygotowujemy przedstawienia 
misyjne. Największym przedsię-
wzięciem są „Kolędnicy Misyj-
ni”. W tym roku wyruszyliśmy po 

koło MIsyjne w Dzierżążnie
Zostałam poproszona o napisanie kilku informacji o działal-
ności naszego koła. Bardzo mi miło, że mogę podzielić się z 
Wami tym, co się w nim dzieje.

K o ł o  m i s y j n e  p r z y  Z e s p o l e  K s z t a ł c e n i a  i 
W y c h o w a n i a  w  D z i e r z ą ż n i e ,  p a r a f i a  B o r o w o
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cujemy z księdzem proboszczem, z 
którego strony mamy duże wspar-
cie, m. in. poprzez  przygotowy-
wanie nabożeństw misyjnych.
Oprócz ciężkiej pracy nie brakuje 
nam przyjemności. Organizujemy 
rajdy rowerowe, spotkania przy 
ognisku, kuligi, wyjazdy na reko-
lekcje, obozy misyjne itp.
Zachęcamy wszystkich, którzy 
mają zapał misyjny, do działania 
dającego dużo radości i przeświad-
czenia, że pomaga się tym, którzy 
tego najbardziej potrzebują. 

Elżbieta Serkowska
Opiekun Koła 

raz jedenasty, aby głosić radosną 
wieść o Narodzeniu Pana Jezusa 
i prosić o wsparcie krajów misyj-
nych. Akcja jest szeroko zakrojo-
na. W ciągu dwóch dni cztery gru-
py kolędników docierają do około 
250 rodzin naszej parafii. Przed 
świętami przygotowujemy kartki 
świąteczne i sprzedajemy je przed 
wejściem do kościoła, a przed Nie-
dzielą Palmową to samo robimy  
z gałązkami palmowymi. Piszemy 
listy do misjonarzy, prowadzimy 
kronikę koła misyjnego i, co naj-
ważniejsze, staramy się każdego 
dnia otaczyć misjonarzy naszą 
modlitwą. Na tym polu współpra-

na skróty. . .

PDPA
Papieskie Dzieło św. Piotra Apo-
stoła – jedno z czterech Papie-
skich Dzieł Misyjnych – w cen-
trum stawia troskę o powołanych 
do kapłaństwa i życia konsekro-
wanego w młodych Kościołach na 
terenach misyjnych. Bez obecno-
ści lokalnych kapłanów nie moż-
na bowiem mówić o prawdziwym 
wzroście miejscowego Kościoła. 
PDPA od ponad 120 lat duchowo 
i materialnie wspiera kształcenie 
i formację seminarzystów oraz 

kandydatów 
do zgroma-
dzeń zakon-

nych w krajach 
m i s y j - nych, a także pomaga w 
budowie i wyposażaniu semina-
riów oraz domów formacyjnych 
na misjach. Otacza opieką 800 
seminariów (73 000 seminarzy-
stów) oraz 6550 nowicjuszy i no-
wicjuszek. 

kl. Maciej Gizela
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Tydzień misyjny w WSD w Pelplinie...

S p o t k a n i e  z  b r a t e m  
A n d r z e j e m  b a r a n o w s k i m

W ramach tegorocznego Tygodnia 
Misyjnego gościliśmy w naszej 
wspólnocie seminaryjnej gościa z 
Korei Południowej. Nie był to jed-
nak całkowicie obcy przybysz, bo-
wiem pochodził z niedalekiej Łeby. 
Był nim brat Andrzej Baranowski, 
Pallotyn. Odwiedził nasze Semina-
rium 9 października i podzielił się 
swoimi przeżyciami związanymi z 
Koreą. Wyjechał tam na misje we 
wrześniu 2001 roku. Zadziwia-
jącym może się wydawać fakt, że 
obecnie w Azji jest mnóstwo powo-
łań kapłańskich i zakonnych. Jest 
ich tyle, że księża z Korei bywają 
wysyłani na misje do innych kra-
jów. Mimo to, Korea Południowa 
pozostaje ciągle krajem misyjnym. 
Mieszkający tam ludzie szczególnie 

ukochali kult Bożego Miłosierdzia. 
Ogromnym świętem dla tamtejszej 
społeczności jest Niedziela Miło-
sierdzia Bożego. Jest ona zawsze 
poprzedzona specjalną Nowenną. 
Na ten dzień wierni często pielgrzy-
mują do kościoła. Dlatego też trwa 
obecnie budowa wielkiego Centrum 
Miłosierdzia Bożego. W kościołach 
jest codziennie Msza święta o godz. 
6:00 oraz o godz. 10:00. Na każdej 
jest ok. 150 osób. Można to porów-
nać z realiami polskimi, gdzie ko-
ściół jest zazwyczaj kilkaset metrów 
od domu, a w ciągu tygodnia świeci 
pustkami. Takiej gorliwości i żywej 
wiary możemy się uczyć od naszych 
sióstr i braci z Korei Południowej.

kl. Stanisław Mejer

Modlitwa
Boże, Ojcze miłosierny, Ciebie chcemy prosić o Twoją miłość 
dla nas i wszystkich ludzi mieszkających na Ziemi. Prosimy, 
daj ją tym, którzy są smutni, aby byli radośni. Tym, którzy 
czują się opuszczeni, aby wiedzieli, że jesteś zawsze z Nimi. 
Cierpiącym na różne choroby, aby była dla nich siłą w tych 

trudnych doświadczeniach. Daj ją i nam, abyśmy nieśli ją do 
naszych rodzin, szkół, przyjaciół i znajomych, aby na całym 

świecie był pokój. Amen.
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U r o d z i ł a 
się w roku 
1905 we 
wsi Głogo-
wiec. Od 
najmłod-
szych lat 

życia odczuwała wezwanie do służ-
by Bożej, ale rodzice nie wyrażali 
zgody na wstąpienie przez nią do 
klasztoru. W roku 1925 dołączy-
ła do Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia w Warszawie. 
W tym Zgromadzeniu mieszka-
ła w wielu domach, pełniąc obo-
wiązki kucharki, sprzedawczyni w 
sklepie z pieczywem, ogrodniczki 
i furtianki. Chorowała na gruźlicę  
płuc i przewodu  pokarmowego, 
dlatego  wiele miesięcy  spędziła w 
szpitalu. 
 Głównym zadaniem Siostry  
Faustyny  było przekazanie Ko-
ściołowi i światu orędzia Miłosier-
dzia, które jest przypomnieniem 
biblijnej prawdy o miłości miło-
siernej Boga do każdego człowie-
ka, wezwaniem do zawierzenia Mu 
swego życia i czynnej miłości wo-
bec bliźnich. Jezus nie tylko ukazał 
jej głębię swego miłosierdzia, ale 
także przekazał nowe formy kultu: 
obraz z podpisem „Jezu, ufam To-

bie”, Święto Miłosierdzia, Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego i modlitwę 
w chwili Jego konania na krzyżu, 
zwaną Godziną Miłosierdzia. Do 
każdej z nich, a także do głoszenia 
orędzia Miłosierdzia przywiązał 
Jezus wielkie obietnice pod wa-
runkiem troski o postawę zaufania 
Bogu, czyli pełnienia Jego woli, 
oraz świadczenia miłosierdzia bliź-
nim. 
        Siostra Faustyna zmarła 5 paź-
dziernika 1938 roku w klasztorze 
w Krakowie-Łagiewnikach, mając 
dopiero 33 lata. 
W Święto Miłosierdzia Bożego, w 
roku 2000 po zbadaniu  przez Sto-
licę  Apostolską  kolejnego cudu 
– uzdrowienia z nieuleczalnej cho-
roby serca ks. Ronalda Pytla z Bal-
timore – Jan Paweł II zaliczył Sio-
strę Faustynę do grona świętych 
Kościoła katolickiego.
Dzisiaj chyba nie ma kraju, w któ-
rym nie byłoby obrazu Jezusa Mi-
łosiernego, zaś Koronka do Miło-
sierdzia Bożego odmawiana jest 
nawet w narzeczach afrykańskich, 
a coraz większą popularność zdo-
bywa sobie modlitwa w chwili ko-
nania Jezusa na krzyżu, zwana Go-
dziną Miłosierdzia.

kl. Andrzej Patrzykąt

Święty do odpowiedzi...

św. siostra  
f a u s t y n a  
k o w a l s k a
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 Jesień jest czasem, kiedy 
ludzie częściej niż zwykle wspo-
minają. Sęgają myślami zwłaszcza 
do wakacji, urlopów, wolnego cza-
su spędzonego wspólnie z gronem 
rodziny i przyjaciół, chwil radości 
i odpoczynku. My również teraz 
sięgniemy pamięcią do naszego 
Obozu Misyjnego, który tradycyj-
nie odbył się na początku lipca w 
małym, uroczym Garczynie.
 Na początku trochę liczb. 
Podczas trzech turnusów, przez 
ośrodek przy parafii świętego An-
drzeja w Garczynie, przewinęło 
się w sumie 166 Małych Misjona-
rzy, którzy przebywali pod opieką 
animatorów. Na drugim i trzecim 
turnusie był z nami ks. Marcin 
Woelke, którego ksiądz Biskup 
Diecezjalny Ryszard Kasyna usta-
nowił tegorocznym opiekunem 
duszpasterskim Obozu. Swoją 
pracą wspomagał go diakon Piotr. 
W sumie na wszystkich trzech tur-
nusach było: 11 kleryków, 8 pań 
animatorek, 2 panów animatorów 
i 6 pomocników, co daje nam 29 
osób zaangażowanych w animację 
misyjną tegorocznego Obozu. 

 Nie można zapomnieć o 
licznych gościach, którzy odwie-
dzali naszą Obozową wspólnotę. 
We wtorek, 16 lipca przybył do nas 
po raz pierwszy z wizytą ksiądz Bi-
skup Diecezjalny Ryszard Kasyna. 
Odwiedził nas też kleryk Izaak, 
który pochodzi z Ghany, a obec-
nie studiuje w Seminarium Zgro-
madzenia Ducha Świętego w Byd-
goszczy. Z błogosławieństwem 
prymicyjnym przybyli księża neo-
prezbiterzy: Karol Pobłocki i Ma-
rek Szynkowski, którzy w czasach 
seminaryjnych działali w Kleryc-
kim Kole Misyjnym. Cieszyliśmy 
się także z obecności wielu innych 
kapłanów, którzy nas odwiedza-
li, służyli pomocą duszpasterską 
i wnosili do naszego Obozu wiele 
radości. 
 Czas Obozu to nie tylko 
czas codziennej modlitwy, wspól-
nej Eucharystii i pracy w grupach, 
ale to również czas zabawy, skaka-
nia na dmuchanych zabawkach, 
podchodów i biegu patrolowego 
oraz – o ile pozwala na to pogoda 
– kąpieli nad Garczyńskim jezio-
rem. Jest to czas rywalizacji pod-

RAport kkm...

          OBÓZ MISYJNY  
     W GARCZYNIE
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czas Turnieju Grup oraz zawodów 
sportowych, ale także wspólnych 
tańców, nie tylko podczas obozo-
wej dyskoteki. Czas, dzięki które-
mu poznajemy Papieskie Dzieło 
Misyjne Dzieci, zadania i trudno-
ści na misjach oraz pracę misjo-
narzy. Czas aktywnie spędzonych 
wakacji, w miłym gronie rówie-
śników, a przede wszystkim bli-
sko Pana Boga. 

 Dziękujemy za Waszą 
obecność podczas tegorocznego 
Obozu. Mamy nadzieję, że były 
to dla Was wspaniałe wakacje, z 
których przywieźliście masę pięk-
nych wspomnień, do których te-
raz, podczas jesieni, wracacie tak 
samo jak i my. Dziękujemy i za-
praszamy za rok, a jeszcze szybciej 
do Pelplina na nasze rekolekcje.

kl. Maciej Dzwonkowski

Misja specjalna
Poniżej jest specjalnie zaszyfrowane zadanie dla ciebie na naj-
bliższy czas. Aby je odczytać, wejdź na stronę internetwą
www.kolomisyjne.pl. Tam, w zakładce „Misjaspecjalna”, znajdziesz 
instrukcję, jak rozkodować wiadomość.
Powodzenia!!!

m i ł o s i e r d z i e B o

ł e n i e m a g r a n i

c i p r z e b a c z a

n a m w s z y s t k i e

w i n y . Hasło przygotował:  
kl. Bartosz Nowak
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Pewna kobieta podlewała rośliny w 
swoim ogrodzie. W pewnym momen-
cie zobaczyła trzech staruszków, stoją-
cych naprzeciw jej ogrodu. 
Nie znała ich, ale powiedziała: 
- Nie wydaje mi się, abym was znała, 
ale wyglądacie na głodnych. Wejdźcie, 
proszę, do domu i zjedzcie coś. 
Lecz jeden z nich odpowiedział: 
- Czy mąż jest w domu? 
- Nie, jest jeszcze w pracy. 
- W takim razie nie możemy wejść - 
odpowiedzieli. 
Przed zmierzchem, kiedy mąż wrócił 
do domu, kobieta opowiedziała mu to, 
co się zdarzyło. 
- W takim razie, niech wejdą - zapro-
ponował.  
Kobieta wyszła, aby zaprosić trzech 
mężczyzn do domu. 
- Nie możemy wejść wszyscy do 
domu - wyjaśnili starusz-
kowie. 
- Dlaczego? - zapytała 
kobieta. 
Jeden z mężczyzn 
wskazał na pierw-
szego ze swoich 
przyjaciół i wyja-
śnił: 
- On ma na imię 
Dostatek. 
Następnie wskazał 
drugiego: 
- On nazywa się Suk-
ces, a ja Miłość. Musisz zdecydować 
razem z Twoim mężem, którego z nas 
zaprosicie do waszego domu. 
Kobieta wróciła do domu i opowie-

działa swoje-
mu mężowi 
wszystko, co 
powiedzieli 
jej trzej mężczyźni. Ten się ucieszył: 
- Jak pięknie! Zaprosimy Dostatek, 
aby wszedł i wypełnił nasz dom!
Jego żona nie zgadzała się i spytała: 
- Mój drogi, dlaczego nie mielibyśmy 
zaprosić Sukcesu? 
Ich córka słuchała tej rozmowy i we-
szła im w słowo: 
- Nie byłoby lepiej, gdybyśmy pozwo-
lili wejść Miłości? W ten sposób nasza 
rodzina byłaby pełna miłości. 
- Posłuchajmy rady naszej córki - po-
wiedział mąż do żony - Zaprośmy Mi-
łość.  Niech będzie naszym gościem. 
Żona wyszła i spytała: 
- Który z was to Miłość? Niech wejdzie 

i będzie naszym gościem. 
Miłość ruszyła w kie-

runku domu. Tak-
że dwaj pozostali 

staruszkowie pod-
nieśli  się i poszli 

za nią. Trochę zdzi-
wiona kobieta pyta 

Dostatek i Sukces: 
- Zaprosiłam tylko Mi-

łość, dlaczego idziecie 
także wy? 

Oni odpowiedzieli 
razem: 
- Jeżeli zaprosiłabyś 

Dostatek lub Sukces, pozostali dwaj 
zostaliby na zewnątrz, ale zaprosiłaś 
Miłość, a tam gdzie ona, idziemy i my. 

Miłość, Dostatek i sukces

opowiadanie...

Tam, gdzie jest Miłość,  
jest też Dostatek i Sukces.
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Jak zwykle już w Zwiastunie Misyj-
nym wspominamy minione reko-
lekcje. Tym razem przypomnijmy 
sobie rekolek-
cje, które odby-
ły się w kwiet-
niu tego roku.
Tematem reko-
lekcji była nowa 
ewangelizacja.
Nasze spotka-
nie zaczęło się 
w piątkowy wie-
czór, a pierw-
szym punktem 
była gra bilio-
nerzy, w której 
przypominali-
śmy sobie po-
przednie reko-
lekcje.
Kolejne konferencje wyjaśniały za-
gadnienia związane z wiarą i nową 
ewangelizacją, która jest przekazy-
waniem wiary.
Na wieczornym spotkaniu mówili-
śmy o tym, że wiara powinna być 
żywa, to znaczy, że powinna wyra-
żać się w tym, co robimy w naszym 
codziennym życiu.
Wszyscy uczestnicy podzieleni byli 
na grupy, w których jednym z zadań 

było przygotowanie materiałów 
ewangelizacyjnych. Niektóre grupy 
wykonały plakaty ewangelizacyjne, 

kolejne przygo-
towały nagranie 
radiowe, a jesz-
cze inne krótki 
film ewangeli-
zacyjny.
Każdego dnia 
braliśmy udział 
we Mszy świę-
tej, modląc się 
za misje, misjo-
narzy i nas sa-
mych.
Oczywiście, re-
kolekcje to nie 
tylko czas na 
słuchanie kon-
ferencji, zajęcia 

w grupach i pracę, ale to także czas 
zabawy i wspólnego spędzania cza-
su z rówieśnikami.
W rekolekcjach wzięło udział 93 
dzieci wraz z grupą opiekunów i 
kleryków. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy na kolej-
ne rekolekcje, które odbędą się je-
sienią. 

kl. Tomasz Szczerba

RAport kkm...

          Rekolekcje misyjne
"Misjonarz dzieli się wiarą"
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Z N a j d ź  1 0  r ó ż n i c

P o ł ą c z  p u n k t y

         

               LEK    +   Ż   +                      KRAN   
 

ŚĆ    +                           P    + DZ  +                    GŁA   + E 

 

 

Rozwiązanie ............................................................................................

                       RUSZ GŁOWĄ    



Łamigłówki przygotował:   
kl. Tomasz Szmaglik

R E B U S
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M B X C F A Z A M B I A
N E R G Z I I X A O U H
I R T A E S L I J L D J
G N Z U Z J R I V I A M
E G K W J Y E O P W T E
R X O D S A L X Y I N K
I Q N Y U F H I U A A S
A R G E N T Y N A M I Y
L Z O A M N R Q V J L K
A F Z D K O R E A N E O

WYKREŚLANKA
Wykreśl z diagramu (pionowo, po-

ziomo i ukośnie) 10 nazw państw, a 

z pozostałych liter przeskakując co 

siedem (pierwsza litera zostaje, li-

czysz od drugiej) otrzymasz hasło.

UWAGA NAGRODY!!!
Osoby, które prawidłowo rozwiążą zadania w dziale Rusz Głową i 

prześlą do nas rozwiązanie rebusu, krzyżówki i wykreślanki oraz na-
piszą co wyszło po połączeniu punktów mają szansę otrzymać nagrodę.  

Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada 2013 r.
Rozwiązanie należy przesłać na adres:  

Kleryckie Koło Misyjne Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin  
lub e-mail’em na adres: zwiastun@kolomisyjne.pl

1. Instrument w koście-
le.
2. Zasiadasz przy nim do 
wspólnego posiłku.
3. Anioł ... - zawsze przy 
Tobie.
4. „Drogowskazy” dla 
każdego chrześcijanina 
w drodze do nieba.
5. Miejsce w kościele, w 
którym przechowuje się 
Najświętszy Sakrament.
6. Odmawiasz go rano i 
wieczorem.
7. Dzień Pańskie to ina-
czej ...
8. Czyni Cię Dzieckiem 
Bożym.

1
2

3
4
5

6
7

8

Uzupełnij krzyżówkę, aby dowiedzieć się jakie nabożeństwo występuje 
w haśle.

k r z y ż ó w k a
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  1.                         2.
 
 
 
 
 
      3.                         4.
 
 
 
 
 
      5.                     6. 

Przygotuj: 60 kwadratowych karteczek w kolorach misyjnych np. 7cm x 7 cm
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Teraz połącz kwiatki wg schematu:
13.Sklej ze sobą po 5 „płatków”
14.Teraz powstałe 12 kwiatków 
sklej ze sobą
15.Tył - najpierw 6 kwiatków... 
przód - kolejne 6 kwiatków

Wykonaj kwiatki zgodnie z poniż-
szym schematem:

CZERWONE - jak Ameryka
NIEBIESKIE - jak Oceania

ZIELONE - jak Afryka
ŻÓŁTE - jak Azja

BIAŁE - jak Europa

  7.                         8.
 
 
 
 
 
   9.                     10.
 
 
 
 
 
   11.                  12. 

 13.
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Pelplin, 12-14 kwietnia 2013 r.

 13.
 14.
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