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Wieści z życia misji
Pomoc dla dzieci ulicy

W Beninie ponad 3 miliony ludzi, w 
tym wiele dzieci, żyje w nędzy. Całe 
rodziny muszą przeżyć dzień za nieca-
łego dolara, czyli ok. 3 złote. Właśnie 
z powodu ubóstwa dużo dzieci ucieka 
z domu, inne są porzucane przez ro-
dzinę. Jedno na troje wszystkich dzie-
ci pracuje w nieludzkich warunkach, a 
ok. 800 tys. żyje na ulicach. Misjona-
rze salezjańscy próbują nieść im po-
moc. Opiekują się ponad 2 tysiącami 
dzieci i młodzieży. Pragną umożliwić 
im powrót do społeczeństwa i do swo-
ich rodzin.

Rozesłanie misyjne 
wolontariuszy

13 maja w salezjańskim seminarium 
na Tynieckiej w Krakowie 10 wolon-
tariuszy Salezjańskiego Wolontariatu 
Misyjnego Młodzi Światu otrzymało 
krzyże misyjne. Niebawem wyruszą 
do Afryki i Ameryki Południowej, by 
służyć tym, do których zostali posła-
ni.

Poznań. Finał zbiórki 
środków opatrunkowych 
dla misyjnych szpitali 

Kilkadziesiąt tysięcy opatrunków dla 
misyjnych szpitali i przychodni zebra-
ła w ciągu dwóch miesięcy (kwiecień 
- maj), w ramach akcji „Opatrunek na 
ratunek” poznańska Fundacja Pomo-

cy Humanitarnej „Redemptoris Mis-
sio”. Zebrane dary trafią do ośrodków 
misyjnych na całym świecie. 

Dzieci i praca

W Ancash, północnym  regionie Peru, 
ponad 280 tys. dzieci nie chodzi do 
szkoły, z powodu pracy, którą wyko-
nują. Aż 26 ze 100 nieletnich podej-
muje pracę, aby pomóc materialnie 
swojej rodzinie. Wiele dzieci znajduje 
zatrudnienie na roli, na cmentarzach, 
czyszcząc kamienie nagrobne, na 
ulicy myjąc samochody i sprzedając 
gazety. Pracujące dzieci znajdziemy 
również w wielu innych krajach świa-
ta – jest ich ponad 215 milionów. 

USA: Procesja z Figurą 
Matki Bożej ze Sheshan 

po ulicach Nowego Jorku

Do Światowej Modlitwy za Kościół 
w Chinach włączyły się także chiń-
skie wspólnoty katolickie, zamiesz-
kujące różne kraje świata. 6 maja 
ulicami Nowego Jorku przeszła uro-
czysta procesja z Figurą Matki Bożej 
z Sheshan. Uczestniczyło w niej ok. 
600 członków wspólnoty chińskiej z 
Nowego Jorku i innych stanów. Pro-
cesja odbywa się już po raz czwarty, z 
inicjatywy wspólnoty parafialnej św. 
Jana Marii Vianneya, zwanej także 
„Our Lady of China Chapel“.

Zebrał: kl. Grzegorz Miotk
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25 kwietnia zmarł Ksiądz Bi-
skup Jan Bernard Szlaga. Księdzu 
Biskupowi Janowi sprawy misji 
były bardzo bliskie. Był między 
innymi honorowym uczestnikiem 
naszego Obozu Misyjnego w Gar-
czynie. Do obecnego roku Ksiądz 
Biskup Jan był na każdym Obo-
zie. Zawsze w swoim napiętym do 
granic terminarzu, znalazł czas 
dla nas. Czasami bywał na każ-
dym turnusie wakacyjnym, cza-
sami tylko na jednym. Niekiedy 
spędzał z nami pół dnia, a innym 
razem tylko chwilkę. Można po-
wiedzieć jedno, że Ksiądz Biskup 
był zawsze z nami. Oto kilka wspo-
mnień, zarówno moich własnych, 
jak i moich poprzedników. 

Byłem świadkiem trzech wizyt 
Księdza Biskupa w Garczynie. 
Dwie „za czasów rządów” klery-
ka Tomka, który niedawno został 
księdzem. Ostatnią wizytę przy-
gotowywałem już samemu.  Mi-
nął pierwszy turnus, drugi turnus, 
sekretarz biskupa nie dzwonił. Na 
początku trzeciego turnusu do-
staliśmy informację – Ksiądz Bi-
skup przyjedzie w czwartek, około 
13:00. Ruszyły przygotowania. Po 

pierwsze trzeba było przygotować 
program artystyczny, prezentu-
jący naszą pracę podczas trwania 
Obozu. Klerycy przygotowywali 
prezentację, animatorki rozbudo-
wywały scenkę z indyjskiej ulicy, 
muzyczni do znudzenia ćwiczyli 
śpiew. Wszystko dopięte na ostat-
ni guzik. Ksiądz Dziekan ze Skar-
szew, Ksiądz Proboszcz, dk. omek 
i ja oczekiwaliśmy w bramie na 
Ekscelencję. Z ośrodka dobywał 
się głośny śpiew: „Witamy Cię! 
Alleluja!” –  Jedzie!!!

Uśmiech Księdza Biskupa, gdy 
wysiadał z samochodu, zdradzał 
radość. Sprawozdanie z czasu 
trwania obozu i prezentacja na 
pewno rozjaśniły nieco obraz na-
szej wspólnej pracy. Wiele radości 
dała scenka przedstawiająca in-

Ostatnia 
        wizyta...



 Zwiastun Misyjny - Biuletyn Kleryckiego Koła Misyjnego

�

W
A
K
A
C
J
E

Niektórzy zdąży-
li, niektórzy nie, 
gdyż Ksiądz 
Biskup musiał 
już jechać, 
p o n i e w a ż 
miał inne 
obowiązki. 

M y ś l ę , 
że my wszy-
scy zapa-
m i ę t a m y 
n a s z e g o K s i ę -
dza Biskupa jako człowieka pełne-
go radości ze spotkania z drugim 
człowiekiem, umiejącego znaleźć 
czas dla wszystkich i żywo inte-
resującego się sprawami misji. W 
tym roku podczas Obozu już nas 
nie odwiedzi, ale mamy nadzie-
ję, że będzie wspierał naszą pracę 
z tej drugiej strony życia. Naszą 
wdzięczność za Jego obecność bę-
dziemy mogli wyrazić poprzez po-
korną modlitwę w Jego intencji, 
podczas trwania Obozu, który… 
już za kilka dni!

kl. Maciej Dzwonkowski 
Przewodniczący KKM w Pelplinie

dyjską ulicę, w której występowała 
„eksportowana” krowa z Zakopa-
nego. Ksiądz Biskup Jan z wielką 
radością dziękował Wam – dzie-
ciom –  że tak żywo interesujecie 
się sprawami misji. Przypomniał 
nam, jak ważna jest nasza mod-
litwa za misje i za misjonarzy. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć 
wspólnego zdjęcia, upamiętniają-
cego to wyjątkowe spotkanie. 

Ksiądz Łukasz Simiński zawsze 
wspomina wydarzenie, kiedy pod-
czas jednego z Obozów, dzieci 
wręczyły Księdzu Biskupowi piłkę 
nożną. Ksiądz Biskup stwierdził, 
że bardziej przyda się w Garczy-
nie, bo on nie ma niestety czasu 
grać w piłkę. I rzucił ją do jednego 
z chłopaków, gdy ten, ku zasko-
czeniu wszystkich, odrzucił ją pro-
sto w twarz Księdza Biskupa. Na 
całe szczęście refleks księdza se-
kretarza nie dopuścił do tragedii. 
Ksiądz kapelan zatrzyma piłkę tuż 
przed twarzą Księdza Biskupa. 

Pamiętam, gdy za czasów kle-
ryka Tomka, nagle podbiegła do 
Księdza Biskupa mała dziewczyn-
ka z prośbą o wpis w zeszycie. 
Ksiądz Biskup przysiadł na fotelu 
i zaczął się jej wpisywać. I może 
nie byłoby w tym nic nadzwyczaj-
nego, gdyby nie to, że zobaczyli to 
inni uczestnicy obozu i też chcieli 
otrzymać wpis Księdza Biskupa. 
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łające przy naszym Seminarium 
w dniach od 18 do 20 maja zor-
ganizowało Rekolekcje Misyjne 
dla dzieci z Parafialnych Ognisk 
Misyjnych Papieskiego Dzieła Mi-
syjnego Dzieci w naszej diecezji. 
Hasło przewodnie brzmiało: „Ma-
ryjo, kocham Cię!”. 

Rekolekcje rozpoczęły się Mszą 
świętą w kaplicy Collegium Ma-
rianum, której przewodniczył ks. 
Marcin Kunda. Po Mszy świę-
tej był „czas dla brata i 
siostry” oraz c z a s 
na podziele- n i e 
się sukce- s a -
mi ja- k i e  
d a n e koło 
m i -

Raport KKM ...

REKOLEKCJE MISYJNE 
„MARYJO, KOCHAM CIĘ!”

syjne osiągnęło. Również w piątek 
(tj. 18 maja) na „pogodnym wie-
czorku” przewodniczący Klery-
ckiego Koła Misyjnego przywitał 
wszystkich „małych misjonarzy” 
z naszej diecezji oraz przypomniał 
nam regulamin rekolekcji, po któ-
rym nastąpił podział dzieci na 6 
grup, które musiały wykazać się 
następnego dnia wielką znajo-
mością objawień Maryjnych jak i 
ich sanktuariów.

Sobota ubogacona została 
dwiema konferencjami o tema-
tyce maryjnej. Poprowadzili je 

klerycy. Pierwsza konferencja  po-
święcona była objawieniom Matki 
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Raport KKM ...

REKOLEKCJE MISYJNE 
„MARYJO, KOCHAM CIĘ!”

Bożej w Fatimie, druga zaś dała 
nam do zrozumienia, że mamy ko-
chać Maryję jako naszą Matkę i że 
sanktuaria maryjne (które przed-
stawiały grupy), znajdujące się 
na całym świecie, „dążą” do tego, 
abyśmy oddawali kult Maryi jak 
i przyjmowali, że Ona jest naszą 
najlepszą Matką, którą dostaliśmy 
w Testamencie od samego Jezusa 
Chrystusa pod krzyżem.

Po południu poszliśmy wspól-
nie na cmentarz, aby pomodlić się 
o rychłą beatyfikację sługi Boże-
go Księdza Biskupa Konstantyna 
Dominika. Ponadto dzieci uczest-
niczyły również we Mszy świętej, 
którą sprawował ks. Marcin Szo-
piński. Podczas homilii mówił on 
o matczynej opiece Maryi. Mali 
Misjonarze mieli także okazję 
wziąć udział w nabożeństwie ma-
jowym przy figurce Matki Bożej 
Sianowskiej - Królowej Kaszub, 
znajdującej się w ogrodzie bisku-
pim. Sobotni wieczór spędziliśmy 
na wspólnej zabawie, którą zakoń-
czyliśmy Apelem Jasnogórskim. 

Niedzielny poranek był czasem 
podsumowania i podziękowania 
wszystkim, którzy wzięli udział 
w tych rekolekcjach. Msza święta 
niedzielna w Bazylice Katedralnej 
zakończyła radosny czas rekolek-
cji. 

Głównym założeniem działal-
ności Kleryckiego Koła Misyjne-
go jest modlitwa w intencji misji 
i misjonarzy. Obok wspierania 
misjonarzy Koło zajmuje się sze-
rzeniem idei misyjnej oraz koor-
dynuje wszelkie akcje poświęco-
ne misjom i tematyce misyjnej w 
naszej diecezji. Organizuje dwa 
razy do roku rekolekcje dla dzieci 
z parafialnych Kół Misyjnych oraz 
co roku, u progu wakacji, przepro-
wadza Obóz Misyjny w Garczynie. 
Kleryckie Koło Misyjne utrzymuje 
stały kontakt z misjonarzami po-
chodzącymi z naszej diecezji, któ-
rzy pracującą na wszystkich kon-
tynentach świata.

kl. Grzegorz Miotk
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Wielki polski poeta Cyprian Ka-
mil Norwid napisał, że odpocząć to 
znaczy „począć na nowo”, zaczynać 
coś od nowa. Każdy człowiek po-
trzebuje odpoczynku. Pan Jezus 
stał się do nas podobny we wszyst-
kim oprócz grzechu, dlatego i On 
odpoczywał.

Jezus Chrystus, jak każdy re-
ligijny Żyd, przestrzegał Prawa i 
uczestniczył w świętach żydow-
skich. Na pamiątkę siódmego dnia 
stworzenia, gdy Bóg odpoczął po 
wszystkim co wspaniale uczynił, 
Żydzi obchodzili tzw. szabat, a za-
tem dosłownie „odpoczynek”. Pan 
Jezus z pewnością stosował się do 
nakazu świętowania szabatu. Wie-

my z Ewangelii, że zachowywał ży-
dowskie tradycje. Jako praktyku-
jący Żyd przybywał do Jerozolimy 
na wielkie święta żydowskie: Dzień 
Przebłagania, Dzień Oczyszczenia 
Świątyni, Paschę. Z pewnością za-
chowywał więc także szabat, dzień 
odpoczynku. Niemniej faryzeu-
sze uważali, że jest inaczej. Mieli 
bowiem oni swoje sztywne ramy, 
które wyznaczały jak należy czcić 
dzień szabatu, np. tego dnia moż-
na było przebyć pieszo tylko ok. 
900 m (tzw. droga szabatowa). Dla 
Żydów złamaniem szabatu było to, 
że Pan Jezus uzdrowił w synago-
dze (żydowskiej świątyni) chorego 

Odpoczynek 
Pana Jezusa. . .
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Odpoczynek 
Pana Jezusa. . .

człowieka, który miał uschłą rękę. 
W odpowiedzi na oskarżenia Ży-
dów Jezus zapytał: Czy wolno w 
szabat dobrze czynić, czy źle? (Łk 
6,9). Postawę Jezusa wobec odpo-
czynku w dzień szabatu określają 
słowa: To szabat został ustano-
wiony dla człowieka, a nie czło-
wiek dla szabatu. Syn Człowieczy 
jest Panem szabatu (Mk 2,27-28). 
Dzisiaj dla chrześcijanina odpo-
wiednikiem szabatu jest niedzie-
la. Pan Jezus zwraca uwagę, że 
została ona ustanowiona dla nas, 
abyśmy mieli czas dla Pana Boga 
i naszych najbliższych, rodziny i 
przyjaciół, abyśmy mogli odpocząć 
od codziennych zajęć. Pan Bóg nie 
chce nas ograniczać, „katować” 
odpoczynkiem przez jakieś sztyw-
ne zasady. Mamy pełną wolność w 
formie odpoczynku – możemy od-
wiedzić naszych krewnych, pójść 
na mecz lub obejrzeć go wspólnie 
w telewizji, zagrać w jakąś grę lub 
przeczytać książkę. Chrystus, Pan 
odpoczynku, jest dla nas wzorem. 
Na pewno mamy czynić coś dobre-
go i uczestniczyć w niedzielnej Eu-
charystii, ponieważ i Jezus chodził 
w szabat do synagogi.

Pan Jezus widział potrzebę od-
poczynku, chociaż sam rzadko od-
poczywał. Wydaje się, że dla Niego 
odpoczynkiem była przede wszyst-
kim modlitwa. Gdy apostołowie 
wrócili z misji głoszenia Ewange-

lii, Pan Jezus powiedział do nich: 
Pójdźcie wy sami osobno na miej-
sce pustynne i wypocznijcie nieco. 
Tak wielu bowiem przychodziło i 
odchodziło, że nawet na posiłek 
nie mieli czasu (Mk 6,30-31). Nie-
mniej, gdy uczniowie przeprawi-
li się na drugi brzeg jeziora, aby 
odpocząć, na Jezusa już czekały 
tłumy. Apostołowie radzili, aby je 
odprawić, gdyż pora była już póź-
na, a lud nie miał co jeść. Co zro-
bił Pan Jezus? Rozmnożył chleby i 
ryby oraz nauczał tłumy (por. Mk 
6,31-44). Św. Marek Ewangelista 
kończy opis tego dnia tym, że Je-
zus odprawia uczniów, aby odpo-
częli, sam zaś udaje się na górę, 
aby się modlić (Mk 6,46). Często 
widzimy Pana Jezusa w Ewange-
liach, jak odpoczywa na modlitwie. 
W przeddzień swojej męki modli 
się w Ogrójcu, podczas gdy Jego 
uczniowie śpią. Jezus ma im to za 
złe: Śpicie dalej i odpoczywacie? 
Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn 
Człowieczy będzie wydany w ręce 
grzeszników (Mk 14,41). Pan Jezus 
pokazuje nam zatem, że chociaż 
odpoczynek jest bardzo ważny w 
życiu człowieka, to jednak czasami 
trzeba z niego zrezygnować dla in-
nych, a szczególnym miejscem od-
poczynku jest modlitwa. 

dk. Marek Szynkowski
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Ojciec Tomek pod 
ostrzałem pytań

Ojciec Tomasz Świtała ma 35 
lat, należy do zakonu kapucynów, 
nosi brązowy habit i długą brodę. 
11 lipca wylatuje na misje do Cza-
du. Przed wyjazdem zgodził się 
na udzielenie krótkiego wywia-
du dla Radia Głos. Rozmowę po-
prowadziły dzieci z audycji „Gło-
sik” pod kierunkiem pani Beaty 
Owsiak. Oto wybrane fragmenty.

Ma ojciec  wyjechać do Afry-
ki, czemu akurat tak daleko i 

jaki jest cel?
Czemu tak daleko? No to się tro-

szeczkę wiąże właśnie z  rozezna-
waniem powołania, bo ja już jestem 
zakonnikiem od szesnastu lat i w 
pewnym momencie Pan Bóg zaczął 
mi też mówić: Rób coś więcej! Rób 
coś dalej! Nie zostawaj tylko tutaj w 
Polsce, ale jedź gdzieś poza granice 
Polski! Ewangelizuj! Ewangelizacja 
– również ważne słowo, także zada-
nie dla Kościoła i dla każdego z nas, 
szczególnie może księży, zakon-
ników. Zadanie ewangelizowania, 
czyli dzielenia się swoją wiarą. Ja 
odkryłem Pana Boga w moim życiu 
i wiem, że jest On jest dla mnie bar-
dzo ważny, że mnie kocha, że umarł 

i zmartwychwstał dla mnie, za mnie 
i tym chcę się dzielić aż po krańce 
świata. To znaczy również w Afryce…

Czy cieszy się ojciec że bę-
dzie mógł nauczać innych?
Oczywiście… oczywiście, bardzo 

się cieszę. Z tym, że ja tego nie nazy-
wam nauczaniem, ale bardziej właś-
nie, tak jak już wspomniałem, dzie-
leniem się wiarą. Nie chcę jechać 
tam żeby może kogoś tam pouczać o 
czymś, ale żeby pokazywać im Pana 
Jezusa, mówić że On jest bardzo 
blisko nas, nie tylko w Polsce, nie 
tylko w Europie, ale również tam, 
gdzieś daleko na Czarnym Lądzie.

Co zrobić aby zostać 
misjonarzem? 

To nie taka prosta sprawa, bo to 
jest pewna droga kontaktu z Panem 
Bogiem i zaczyna się od modlitwy. 
Czyli najpierw trzeba Pana Boga 
na modlitwie prosić, żeby Pan Bóg 
dawał też światło, czy ja rzeczy-
wiście mam tym misjonarzem zo-
stać, czy też to jest tylko moje takie 
pragnienie, że chcę pojechać sobie 
zwiedzać jakieś egzotyczne kraje. 
Czyli zaczynamy od tej rozmowy z  
Panem Jezusem dotyczącej tak na-
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prawdę naszego powołania misyj-
nego, czy ja mam być misjonarzem. 
Jak Pan Jezus będzie dawał takie 
światło w sercu, że rzeczywiście po-
syła danego człowieka na misje, że 
mu mówi: „słuchaj, jedź aż po krań-
ce świata głosić Ewangelię”, no to 
wtedy trzeba zgłosić się do swojego 
przełożonego na przykład jak ja po-
wiedziałem mojemu  prowincjałowi 
- to jest mój przełożony - napisałem 
takie podanie motywacyjne, dla-
czego chcę tam jechać i wtedy on to 
rozpatrywał, tak mnie obserwował 
troszeczkę, dwa lata się zastanawiał 
i po dwóch latach mi powiedział: „no 
nadajesz się, możesz jechać na mi-
sje”. Także to też jest taki czas ocze-
kiwania, bo nie wszyscy którzy, chcą 
jechać na takie misje, nadają się. 
Może być tak, że ktoś ma słabe zdro-
wie, no i nie może pojechać na mi-
sje, albo ma jakieś ważne obowiązki 
tutaj w Polsce, na miejscu do speł-
niania i dlatego nie może w danym 
momencie wyjechać i musi czasami 
wiele lat czekać na misje. Także za-
czyna się od rozmowy, od pytania 
Pana Jezusa, kończy się na pytaniu 
swojego przełożonego, jak się już 
jest w zakonie, albo powiedzmy, 
jak ksiądz diecezjalny musi zapy-
tać swojego biskupa diecezjalnego.

Czy my jako dzieci możemy 
coś zrobić dla misji świę-

tych?
Bardzo ładne pytanie. Co mo-

żecie zrobić dla misji świętych? To 
ja myślę pierwszą sprawą to jest na 
pewno modlitwa, ponieważ każdy 
misjonarz, który wyjeżdża na mi-
sje prosi wielu ludzi o to, aby się za 
niego modlili, bo wie że spotkają 
go tam różne trudne sytuacje, ja-
kieś może niebezpieczeństwa, ja-
kieś choroby, samotność. No, rze-
czy czasem nieprzewidziane, no i 
potrzebuje opieki duchowej. I to 
jest taka najbardziej, można powie-
dzieć, wartościowa pomoc, chociaż 
niewymierna, bo wy nigdy nie bę-
dziecie widzieć tych owoców, jakie 
owoce przyniosła wasza modlitwa. 
Także tego nie zobaczycie, ale to jest 
największy taki, można powiedzieć 
zastrzyk, dla tego ducha misyjne-
go, który wy możecie zrobić. To 
jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, 
no to często organizowane są kół-
ka misyjne, czyli takie grupy osób, 
czy dzieci, czy młodzieży, czy doro-
słych, które interesują się misjami, 
próbują pomagać, czasami zbierać 
jakieś dobra materialne, nie zawsze 
pieniądze, ale również jakieś po-
trzebne artykuły.

Prosimy zatem o szczegól-
ną modlitwę w intencji ojca 

Tomasza, aby z radością 
realizował swoje powołanie 

misyjne w Afryce.



Św. Tereska... 
             misjonarką

Dlaczego takie pytanie? Zadzi-
wiający jest paradoks: mniszka, 
która od 15 roku życia nigdy nie 
opuściła klauzury, postawiona zo-
stała na równi z wieloma świętymi, 
którzy oddali swoje życie w wielu 
częściach świata. Aby odpowiedzieć 
na postawione pytanie, nie wystar-
czy poznać życie św. Teresy, ale 
trzeba również rozumieć 
misję Kościoła. Ostatni 
sobór (to jakby narady 
przedstawicieli Kościoła)  
widzi życie zakonne w sa-
mym sercu Kościoła i jako 
życie Kościoła. To, co mówi 
o misji Kościoła, dotyczy tak-
że misji życia zakonnego, a więc i 
poszczególnych osób zakonnych 
bez względu na charakter zgroma-
dzenia. Głoszenie Dobrej Nowiny 
dokonuje się na dwa podstawowe 
sposoby: słowem i przez dawanie 
świadectwa. Tereska tak mówiła o 
sobie: „zostałam karmelitanką, a 
nie mogąc być czynną misjonarką, 
chciałam stać się misjonarką miło-
ści i pokuty”.

Święta Teresa urodziła się 2 stycz-
nia 1873 roku, a 8 września 1890 
roku złożyła swoje śluby zakon-
ne. Umarła 30 września 1897 r. W 

1927 
roku pa-
pież Pius XI ogłosił 
Teresę z Lisieux Patronką 
Misji na równi ze św. Francisz-
kiem Ksawerym. Życie Teresy było 
zakotwiczone w Bogu i zanurzone 
w Jego miłości. Ta miłość stała się 

źródłem szczęścia młodej kar-
melitanki i ogromnej żarli-

wości o zbawienie dusz. 
Teresa, poprzez otwar-
tość na Boże działanie, 
doprowadziła swoją 

miłość na wyżyny, któ-
re w Kościele katolickim 
nazywamy heroizmem. 

To jest pierwszy motyw ogłoszenia 
jej Patronką Misji. Teresa od Dzie-
ciątka Jezus została ogłoszona Pa-
tronką Misji katolickich, ponieważ 
była „tylko” albo „aż” świętą trosz-
czącą się zza klauzury o zbawienie 
wszystkich ludzi, również tych w 
dalekich krajach misyjnych. I takie 
zadanie czeka na każdego z nas. 
Zadanie, jak pokazała Tereska, 
jest możliwe do zrealizowania.

kl. Stanisław Mejer

?
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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 „Misja specjalna”, znajdziesz 
instrukcję, jak rozkodować wiadomość.
 Powodzenia!!!

Modlitwa do św. Teresy, Patronki Misji

 „O św. Tereso od Dzieciątka Jezus, któraś przez swe zasługi
została ogłoszona Patronką Misji Katolickich na całym świecie, 

pomnij na twe ziemskie gorące pragnienia 
zatknięcia Krzyża Chrystusowego na krańcach ziemi 

i głoszenia Ewangelii świętej aż do skończenia wieków 
i wspomagaj, prosimy cię, wedle swej obietnicy, 
kapłanów, misjonarzy i cały Kościół święty”.

Amen.
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„O pogoni za szczęściem”
opowiadanie:

Pewnego dnia człowiek, który szu-
kał szczęścia wpadł na pomysł.
- Bóg musi mieć receptę na 
szczęście. Idę do niego - powie-
dział.

Szedł wiele dni aż napotkał lwa.
- Hej człowieku! Dokąd pędzisz? 
- zapytał lew.
- Idę do Boga po receptę na 
szczęście - odpowiedział człowiek.
- Poczekaj, mam małą prośbę 
- rzekł lew. - Straciłem apetyt. 
Spytaj go, co mam zrobić.
- Spytam go - odparł człowiek i 
podążył dalej.

Szedł, aż napotkał usychający 
baobab.
- Człowieku - rzekł baobab. - Coś 
wielkiego uwiera mnie pod korze-
niami. Usycham! Wybaw mnie od 
cierpienia!
- Kiedy nie mogę - odrzekł czło-
wiek.
- Idę do Boga po receptę na 
szczęście - powiedział i odszedł.
Goniło go błaganie baobabu:
- Spytaj Boga, co mam zrobić…

Człowiek szedł dalej, aż napotkał 
piękną dziewczynę. Dziewczyna 
płakała. Gdy go spostrzegła, zawo-
łała:
- Mógłbyś mi pomóc? Szukam 

męża, bo już wkrótce będę stara!
- Nic z tego. Idę do Boga po recep-
tę na szczęście. Przede mną długa 
droga - wymamrotał człowiek i 
szybko odszedł. Usłyszał jeszcze 
prośbę dziewczyny, aby w jej imie-
niu poprosił Boga o radę.

Wreszcie dotarł na miejsce.
- Witaj - rzekł uprzejmie Bóg. - W 
czym mogę ci pomóc?
- Szukam recepty na szczęście 
- odpowiedział człowiek.
- Mmm - zastanowił się Bóg. 
- Ono jest o krok od twego nosa. 
Musisz je tylko złapać!

Człowiek ucieszył się, że szczęście 
jest blisko i przypomniał sobie 
lwa, baobab i dziewczynę. Opo-
wiedział o ich kłopotach. Bóg 
rzekł:

- Powiedz dziewczynie, że jest 
najpiękniejsza i ma najlepsze 
serce. Pierwszy mężczyzna, któ-
rego napotka po usłyszeniu tych 
słów, będzie jej mężem. Drzewu 
powiedz, że pod jego korzeniami 
jest ukryty największy skarb na 
ziemi. Ktoś musi go odkopać… A 
lwu przekaż, że jeśli zje pierwszą 
napotkaną osobę, natychmiast 
odzyska apetyt.
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Człowiek był tak podniecony, że 
nie zastanowił się dokładniej nad 
słowami Boga. Chciał jak najszyb-
ciej złapać szczęście, więc zaczął 
biec. Po kilku godzinach napotkał 
dziewczynę, która spytała:
- Hej, no i jak?
- Bóg powiedzial, że szczęście jest 
tuż przede mną. Spieszę się, żeby 
mi nie uciekło - wysapał człowiek.
- A spytałeś Boga o mnie? - zapy-
tała nieśmiało dziewczyna.
- Owszem - rzekł człowiek. - Bóg 
powiedział, że jesteś najpiękniej-
sza i masz najlepsze serce. Pierw-
szy mężczyzna, którego spotkasz 
po usłyszeniu tych słów, to ideal-
ny kandydat na męża.
- Zaczekaj - powiedziała dziewczy-
na. - Przecież to właśnie ty!

Ale mężczyzna odrzekł:
- O, może nie teraz. Muszę gonić 
moje szczęście. Ale wrócę, gdy je 
złapię - i pobiegł dalej.

Po kilku dniach pogoni spotkał 
usychający baobab. Ten zapytał:
- Spotkałeś Boga? Znalazłeś 
szczęście?
- Spieszę się - wydyszał człowiek. 
- Bóg powiedział, że szczęście jest 
tuż-tuż.
- Spytałeś o mnie?
- Bóg powiedział, że pod twoimi 
korzeniami jest ukryty skarb. Ktoś 
musi go odkopać i będziesz mógł 
się napić.

- Kop - rzekł baobab. - Będziesz 
bogaty, a mnie ulżysz!
- Nie teraz. Najpierw muszę 
znaleźć szczęście, które mi umyka 
- wykrzyknął człowiek.

Aż wreszcie spotkał lwa. Wynędz-
niały lew zapytał go słabym gło-
sem:
- Spotkałeś Boga?
- Spieszę się - krzyknął człowiek. 
- Szczęście mi umyka!
- A spytałeś o mój problem z ape-
tytem?
- O tak - odrzekł człowiek. - Bóg 
powiedział, że musisz zjeść pierw-
szego napotkanego człowieka, a 
wtedy odzyskasz apetyt.

I tak historia człowieka, który gnał 
za szczęściem, dobiegła końca.

(legenda afrykańska)
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PROPOZYCJE NA WAKACJE
Wakacje 2012 czas zacząć! W 

końcu upragnione wolne dni i słod-
kie beztroskie leżakowanie w pro-
mieniach słońca. Teraz trzeba zor-
ganizować sobie zajęcie, ponieważ 
lenistwo nie jest najciekawszym po-
mysłem – tak mi się wydaje. Oczy-
wiście, ktoś może czekać na wakacje 
tylko po to, by nic nie robić. Też jakiś 
pomysł na te dwa miesiące. Ale tych 
kilka słów jest dla ludzi, którzy wręcz 
nienawidzą siedzieć bezczynnie.

W czasie różnorodnych kolonii i 
kilkudniowych wyjazdów najtrud-
niejszą rzeczą jest zorganizowanie 
zabawy, która zainteresowałaby 
wszystkich uczestników. Musimy 
mieć na uwadze, że czasami zdarza-
ją się ludzie, którym zawsze jest źle. 
Na szczęście jest to rzadkość. Zaba-
wy mają na celu wywołanie uśmie-
chu na twarzy – dlatego im bardziej 
zwariowane tym więcej zabawy 
(przy zachowaniu ostrożności!).

A oto kilka pomysłów na pogod-
ny wieczór. Na rozgrzanie. Inter-
pretacje muzyczne. Po wybraniu 
kilku uczestników, poleca im się 
zaśpiewać piosenkę „Wlazł kotek 
na płotek”. Następnie rozdziela się 
wśród nich role np.: trzyletnie dzie-
cko, uczennica klasy ósmej, aktor 
teatru dramatycznego, romantycz-
ny poeta, wzruszona primadonna.

Zaloty. Prowadzący wybiera kil-
ka par, które mają za zadanie przed-

stawić scenkę oświadczyn w różnych 
epokach.  Każdej z par przydzielona 
jest inna epoka np.   prehistoria, sta-
rożytny Rzym, średniowiecze, lata 
dwudzieste, współczesność, przy-
szłość (cyberzaloty?).  Na przygo-
towanie dajemy czas około 5 min.

Tratwa. Rozkładamy gazety 
(mniej gazet niż uczestników), po 
całej sali. Uczestnicy biegają. Na ha-
sło prowadzącego ,,powódź” wszy-
scy wskakują na gazety. Na gazecie 
może stać więcej niż jedna osoba. Kto 
nie znajdzie się na gazecie odpada. 
Można zamiast gazet wykorzystać 
inne przedmioty (szarfy, krzesła).

Pamiętajmy, że istnieją zabawy, 
które nigdy nie tracą na ważności i 
randze. Nie trzeba siedzieć i wymy-
ślać skomplikowanych manewrów. 
Wystarczy sięgnąć pamięcią do dzie-
ciństwa. Zawsze aktualna jest gra w 
piłkę nożną. Nigdy nie nudzi się za-
bawa w chowanego. Kalambury są 
zabawą zawsze wywołującą salwy 
śmiechu i zobowiązuje do udziału 
większą liczbę osób. Głuchy telefon 
zawsze wywoływał pozytywne emo-
cje. Przykład zdania: ,,Co najmniej 
15 % rolników z gminy Chodel kosi 
w tym roku zboże kosami. Za go-
dzinę pracy kombajnu w tej gminie 
trzeba zapłacić 800 tyś. złotych”. A 
tak w ogóle, dzieciaki są tak świet-
nie zorganizowane, że same pod-
suną kilka pomysłów do zabawy.

kl. Stanisław Sokun



PROPOZYCJE NA WAKACJE Rusz głową
przeskakiwanka
Pomijając tę samą liczbę kratek, odczytaj hasło. Rozpocznij od strzałki.
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z v n u k p p t p j h s f d s b
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Znajdź Pięć 
Różnic
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Z a g a d k a
Ułóż z rozsypanki odpowiednie wyrazy a następnie zapisz poprawne hasło.
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Wynik działania matematycznego oznacza numer kratki do której trzeba wpi-
sać literę. (np. W 4 - 2 = 2 do kratki z numerem 2 wpisz literę W)
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Więcej na:
www.warsztatmisyjny.blogspot.com

KUKIEŁKI Z ŁYŻEK

Do wykonania kukiełek przygotuj:

różnej wielkości łyżki 
drewniane, może też być 
tłuczek do mięsa ;-)
farby
flamastry
wełnę, filc, sznurek, koraliki

•

•
•
•

Krok 1. Pomaluj łyżki w kolory 
cieliste

Krok 2. Namaluj kukiełkom 
różne śmieszne miny

Gotowe! Miłej zabawy 
w misyjny teatrzyk ;-)

Krok 4. Ubierz kukiełki w ka-
wałki tkanin, ręce i nogi zrób ze 

sznurka...

Krok 3. Z wełny lub filcu zrób 
śmieszne fryzury
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