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START
Jedno ze starożytnych przysłów
mówi, że kto dobrze zaczął, zrobił już połowę pracy. Dlatego też
mądrość Kościoła każe solidnie
rozpocząć Wielki Post. Środa
Popielcowa nie jest wspomnieniem jakiegoś wyjątkowego wydarzenia czy osoby,
ale jest po prostu
początkiem,
pierwszym
krokiem
przygotowania. Jest
to
jeden
z
dwóch
dni w ciągu
roku, kiedy
obowiązuje
post ścisły,
to znaczy, że
powinno się tego
dnia zjeść trzy posiłki, w tym
tylko jeden do syta. Jeżeli masz
już 16 lat, obowiązuje on także
Ciebie. Głód fizyczny, czyli po
prostu chęć zjedzenia czegoś ma
zbliżyć Cię do Boga. Przez to, że
zjesz na śniadanie jeden kawałek chleba zamiast dwóch, a zamiast słodkiego kakao wypijesz

Jedną z dyscyplin letnich igrzysk
olimpijskich jest bieganie. Mam
nadzieję, że już kiedyś miałeś
okazję oglądać w telewizji, jak
sportowcy rywalizują ze sobą na
krótkich dystansach, np. w biegu na 100
metrów.
Najpierw
ustawiają
się na starcie. Układają stopy w
specjalnych
blokach, które pomagają w
szybkim ruszeniu
z miejsca. Dłonie
opierają na ziemi,
tuż przed linią. Maksymalnie skupieni precyzyjnie układają swoje
ciało do startu. Widownia nieco
przycicha, aż nagle rozlega się
strzał. Zawodnicy ruszają błyskawicznie z miejsc do morderczego wyścigu po zwycięstwo.
Podobnie jest z Wielkim Postem. Startem jest Środa Popielcowa, metą Wielkanoc, a Twoim
największym rywalem… Ty sam.
3
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szklankę mleka pokazujesz Panu
Bogu, że zależy Ci na przyjaźni
z Nim. Jeżeli zamiast objadać się
na kolację, zjesz połowę i nadal
będziesz głodny, to dobrze, bo
tylko tak możesz zrozumieć, że
rozpoczął się ważny okres przygotowania, którego nie chcesz
zmarnować. A kiedy zobaczą to
Twoi rówieśnicy lub rodzeństwo,
przekonają
się do tego,
że kto dobrze rozpoczął, zrobił już
połowę pracy.
W pierwszy dzień Wielkiego
Postu
bardzo dużo ludzi
przychodzi do kościoła, aby uczestniczyć we Mszy świętej i aby dać
sobie posypać głowę popiołem.
Stąd dzień ten nosi nazwę Środy
Popielcowej. Posypanie głowy
popiołem jest symbolem rozpoczęcia pokuty. Pokuta, nieco
upraszczając, składa się z dwóch
elementów: żalu za złe uczynki i podejmowaniem próby poprawy. Temu pierwszemu mają
pomagać przede wszystkim nabożeństwa Gorzkich Żali i Dro-

gi Krzyżowej (nie może na nich
Ciebie zabraknąć). Aby się poprawić, powinieneś podjąć konkretne postanowienia na okres
Wielkiego Postu. Lepiej nie przesadzaj z nimi, ale wybierz takie,
które rzeczywiście jesteś w stanie wypełnić. Środa Popielcowa
sprzyja temu, żeby pomyśleć nad
nimi. To może być powstrzymanie się od czegoś przyjemnego (jedzenia słodyczy,
długiego grania w gry
komputerowe, czy
oglądania kilku seriali dziennie) lub zobowiązanie
do zrobienia czegoś
dobrego
(wynoszenia śmieci, częstszego
wychodzenia z psem na spacer,
zmywania naczyń po obiedzie).
Dobrym postanowieniem jest
także większe przykładanie się
do modlitwy. Najlepiej zapisać
je na kartce i zostawić na biurku, albo przykleić na szafie, aby
o nich nie zapomnieć. Jeżeli podejmiesz te wyzwania dla Pana
Boga, aby jeszcze bardziej Go
pokochać, obiecuję Ci, że On
pomoże Ci w ich wypełnieniu.
kl. Paweł Orłowski
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Wieści z życia misji
cja Papieskiego Dzieła Misyjnego
Dzieci.
Do wzięcia udziału w Orszaku
2014 zgłosiło się 120 polskich i zagranicznych miast. Ostatecznie na
orszakowej mapie było ich o wiele
więcej.
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
z radością wspiera inicjatywę Orszaku Trzech Króli.

Kolędnicy misyjni 2013
W diecezjach odbyło się przedsięwzięcie duszpasterskie pod nazwą
„Kolędnicy Misyjni”. W tym roku
polskie dzieci wspierały rówieśników z Konga i Demokratycznej
Republiki Konga, gdzie Papieskie
Dzieło Misyjne Dzieci dofinansowuje działalność kilkudziesięciu
ośrodków pomocy, domów dla
dzieci ulicy, przedszkoli i szkół,
a także programy ochrony życia
dla dzieci ubogich, odrzuconych,
osieroconych i okaleczonych.
Na stronie 6. zamieszczamy relację z „Kolędników Misyjnych”
w Dzierżążnie.

O misjach
z podsekretarzem
Kongregacji
Ewangelizacji Narodów
z Rzymu
Ks. dr Tadeusz Wojda SAC, podsekretarz Kongregacji Ewangelizacji
Narodów z Rzymu, uczestniczył
w sesji misjologicznej i czuwaniu
modlitewnym 7-8 grudnia na Jasnej Górze.
Spotkanie organizowała Papieska
Unia Misyjna z okazji święta patronalnego św. Franciszka Ksawerego.
W tym roku tematem wiodącym
było zagadnienie powołań w krajach misyjnych. Temat ten wpisuje
się w zainaugurowaną 1 października ogólnopolską akcję AdoMiS,
czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. Ma ona na celu otoczenie opieką duchową i materialną
seminaria i nowicjaty na terenach
misyjnych.
Zebrał: kl. Grzegorz Miotk

Warsztaty orszaku
Trzech Króli
w Warszawie
Prowadzą go trzej królowie z Europy, Azji i Afryki, za nimi setki
dzieci i dorosłych ubranych w kolorowe stroje. Rodziny, szkoły, parafie idą z radością ulicami wielu
miast, by pochylić się narodzonemu Jezusowi. Mowa oczywiście
o Orszaku Trzech Króli.
W Warszawie odbyły się warsztaty przygotowujące do Orszaku
2014, czyli szóstej edycji tego niezwykłego świętowania Objawienia
Pańskiego. Do stolicy przyjechali
reprezentanci wielu miast, w których 6 stycznia pojawiły się orszaki
oraz wielu gości w tym reprezenta5
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Kolędnicy Misyjni
z Dzierżążna
dla dzieci z Konga
„Dom przyjaciela nigdy nie
jest daleko”- tak mówi kongijskie przysłowie.
W tym roku członkowie koła misyjnego, działającego przy naszej
szkole, podjęli trud wędrowania
w ramach akcji kolędników misyjnych na rzecz dzieci kongijskich.
Rodziny naszej parafii otworzyły
swoje
domy dla
kolędników i w ten
sposób stali się przyjaciółmi
tych dzieci,
które
mieszkają
w środkowej Afryce- w Republice Konga i Demokratycznej
Republice Konga. Są to dwa różne
państwa, które jednak wiele łączy.
Przede wszystkim żyją tam wspaniałe dzieci, pogodne i otwarte
– jak mówi wieloletni misjonarz
w tym kraju, a obecnie dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych,
ks. Tomasz Atłas. Nie brak im jed-

nak trosk i zmartwień. Największą
jest troska o pokój, aby zachować
go tam, gdzie panuje i odzyskać w
tych rejonach, gdzie go dotkliwie
brakuje. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci dofinansowuje w tych
krajach działalność kilkudziesięciu ośrodków pomocy, domów dla
dzieci ulicy, przedszkoli i szkół,
a
także
programy
ochrony dla
dzieci ubogich,
odrzuconych,
osieroconych i okaleczonych
po ostatniej wojnie
domowej.
Mówi się,
że była to największa wojna w nowoczesnej historii Afryki.
Kolędnicy mając taką wiedzę
i świadomość dobra, jakie mogą
poprzez swój wysiłek wnieść innym dzieciom, podjęli się trudu
kolędowania. Cała akcja rozpoczyna się pod koniec listopada, kiedy
to dzieci zapoznają się z sytuacją
6
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w danym kraju, który danego roku
będzie objęty szczególną pomocą.
Następnie deklarują swój udział,
prosząc rodziców o zgodę. Chętne dzieci łączą się w grupy 6-cio
osobowe, dzieląc się między sobą
rolami. Dalszy ciąg to przygotowanie strojów, atrybutów i na pamięć tekstów.
26 grudnia podczas uroczystej
Mszy św.,
gdzie oprawę
liturgiczną sprawowały
dzieci z koła
misyjnego,
ksiądz pobłogosławił
i
rozesłał
kolędników
misyjnych.
5 i 6 stycznia
2014
dzieci podzielone na 5 grup wyruszyły do mieszkańców parafii.
Każdą grupą opiekowało się 2
lub 3 opiekunów, absolwentów
naszej szkoły, którzy przed laty
także uczestniczyli jako dzieci w
grupach kolędniczych. Dzisiaj są
uczniami innych szkół, ale zawsze
są chętni do pomocy. Jestem im
bardzo wdzięczna za pomoc, zaangażowanie i otwartość. Zawsze
mogę na nich liczyć.
Podsumowyjąc, w akcji uczestni-

czyło 28 dzieci i 13 opiekunów. Za
zaangażowane były także rodziny,
gdzie dzieci miały „punkty zbiorcze” - państwo Wrońscy i Kriger
z Borowa oraz państwo Danio
z Dzierżążna. Są to rodziny, które
od lat wspierają akcję. Pan Jacek
Karczewski zaangażował się pomagając przewozić dzieci. Tą drogą wszystkim przekazuję podziękowania
za pomoc
w sprawnym przeprowadzeniu akcji.
Zaś księdzu
proboszczowi,
Witoldowi
Bie ru t ow i
za otwartość, przychylność,
błogosławieństwo i mobilizowanie do przeprowadzenia następnych edycji kolędników.
Zebrano kwotę 4332 zł. Pieniądze
przesłano po połowie na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci oraz do o. Kazimierza Szulca,
misjonarza posłującego w Kenii,
którym opiekujemy się jako koło
misyjne.
Elżbieta Serkowska
Katecheta i opiekun Koła Misyjnego
przy Szkole Podstawowej w Dzierżążnie, parafia Borowo.
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Raport kkm...

zjazd misyjny
w pelplinie
W sobotę, 19 października 2013 r.,
w ramach corocznego Zjazdu Misyjnego, przybyli do Katedry Pelplińskiej Mali Misjonarze wraz z opiekunami z parafialnych lub szkolnych
Ognisk Misyjnych działających
na terenie Diecezji Pelplińskiej.
O godz. 9:00 rozpoczęła się uroczysta
Msza Święta pod przewodnictwem
Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, która równocześnie
inaugurowała 362. Rok Akademicki
w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. We wstępie Ksiądz
Biskup zauważył, że jedną z intencji
tej wspólnej modlitwy Ognisk Misyjnych i seminarzystów rozpoczynających kolejny rok przygotowywania się do służby Panu Jezusowi
jest „wypraszanie u Boga kolejnych
świadków wiary, którzy pozytywnie odpowiedzą na głos Bożego powołania, powołania misyjnego”.
Po Mszy Świętej spotkanie było kontynuowane w Katedrze. Wszystkich
zebranych przywitał Ks. Franciszek
Behrendt – delegat Księdza Biskupa do spraw związanych z misjami
i Dyrektor Dzieła Misyjnego naszej
Diecezji. Podczas Zjazdu prezentowały się zespoły z Ekwadoru, Peru
i Kenii. W głównej części programu
przedstawiono Musical Misyjny w
wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół
Publicznych nr 1 im. ks. Bernar-

da Sychty z parafii Trójcy Świętej
w Kościerzynie. Musical przygotowały siostry Niepokalanki: s. Ilona
i s. Faustyna. Gościem specjalnym
był Ks. Tomasz Atłas, Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.
W dniu tym zostały też ogłoszone
dokonane przez Księdza Biskupa
Ryszarda Kasynę zmiany w zarządzie Dzieła Misyjnego Diecezji Pelplińskiej. Obowiązki Ks. Franciszka
Behrendta przejął Ks. Jerzy Zgoda.
Ks. Jerzy studiuje misjologię (misjologia jest to nauka o misjach) na
Uniwersytecie Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Warszawie. Jeszcze jako kleryk był również prezesem Kleryckiego Koła Misyjnego
i organizował rekolekcje misyjne oraz obóz misyjny w Garczynie.
Ksiądz Biskup mianował także Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci w naszej diecezji ks. Marcina Szopińskiego. Ks. Marcin wiele
razy odwiedzał nas czy to w Garczynie, czy to w Pelplinie, często służył
nam swoją pomocą i wsparciem.
Radosny czas spotkania w Pelplinie
pokazał jak wiele dzieci uczestniczy
w formacji przez Ogniska Misyjne.
Ukazał wielką rodzinę, która poprzez
swoją modlitwę wspiera pracę misjonarek i misjonarzy, zwłaszcza tych,
którzy pochodzą z naszej Diecezji.
kl. Maciej Dzwonkowski
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Święty do odpowiedzi...

Ś w i ę t y To m a s z

Ś

niewierny czy niedowiarek?
Tomasz, Apostoł również zwany
Didymos był jednym z uczniów
Pana
Jezusa.
Najbardziej
znana scena w
Ewangelii z jego
udziałem
dotyczy przyjścia
Zmartwychwstałego Jezusa do Swoich
uczniów w Wieczerniku. Apostołowie mówili
do
Tomasza:
„Widzieliśmy
Pana!”, a on odpowiedział: „Jeżeli
na rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włożę ręki mojej do
boku Jego, nie uwierzę.” I tu rodzi
się pytanie: Czy święty Tomasz był
niewiernym czy niedowiarkiem?
Niewierność z niedowiarstwem
niewiele ma wspólnego. Niewierni okazują się często ci, którzy na
początku nie mają żadnych wątpliwości. I na odwrót. Niedowiarstwo
świętego Tomasza okazało się dla
Kościoła błogosławione. Dzięki
swojemu niedowiarstwu pierwszy
dotknął ran Chrystusa, w których
jest życie. Pierwszy dotknął prawdziwej miłości. Lepiej niedowierzać
i dotknąć rany, niż udawać wiarę
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i nigdy nie dotknąć prawdziwego
życia, prawdziwej miłości. Święty Tomasz jest
symbolem wiary i wiedzy, tych
dwóch dziedzin,
które zdają się
nie do pogodzenia… dopóki
się nie dotknie,
nie doświadczy.
I może warto
zwrócić uwagę
na jeszcze jedną rzecz. Pan
Jezus po zmartwychwstaniu, gdy ukazał się Tomaszowi, bez wątpienia miał ciało realne, prawdziwe, skoro kazał
dotknąć swoich ran. Wiemy także,
że wszedł do Wieczernika, gdzie
znajdowali się uczniowie, przez zamknięte drzwi. A więc Pan Jezus
ma moc wchodzenia w człowieka
nawet wówczas, gdy ten się przed
nim zamyka. Zadajmy sobie pytanie: Przed czym mogę się zamykać
na działanie Pana Jezusa? Czy są
chwile w moim życiu gdzie niedowierzam Jezusowi? Jeżeli takie
są, to starajmy się wszystko oddać
Mu, aby to przemienił i uczynił nas
lepszymi.
kl. Piotr Kotras
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Większość powierzchni państwa zajmują góry i tereny wyżynne.
Togo posiada piaszczyste wybrzeże z licznymi lagunami i mierzejami. Średnie temperatury miesięczne wahają się w granicach
23-32 °C.
Kraj jest słabo rozwinięty gospodarczo. Podstawą gospodarki jest
rolnictwo. Grunty orne zajmują 11,3% powierzchni kraju, większość
zajęta jest pod uprawę roślin żywieniowych, głównie manioku,
jamsu, ryżu, kukurydzy, sorga i prosa. Na eksport uprawia się kawę,
bawełnę oraz orzeszki ziemne, orzeszki karité, kakaowiec
(dawniej gł. uprawa eksportowa).
Rzemieślnicy trudnią się wyrobem tkanin, produktów z liści palmowych, słomy oraz garncarstwem.
Sieć komunikacyjna jest słabo rozwinięta.
Togo zamieszkuje ponad 6 mln ludzi, ok. 51% stanowią animiści
(wyznawcy religii tradycyjnych). Drugim pod względem liczebności wyznaniem jest chrześcijaństwo – ok. 29%. Pozostali obywatele
(20%) to wyznawcy islamu.

Kościół parafialny pod
wezwaniem świętego
Antoniego z Padwy w
Tchambie, może pomieścić prawie tysiąc osób
Parafia została założona
w 1974 roku.
Charakterystyczna architektura
ziemi ludu Batammariba (jednego
z regionów Togo). Gliniane domy
z wieżami, zwane są „pałacami”
(Takienta), choć sama nazwa
może być myląca, bo warunki życia mieszkańców tych „pałaców”
nie charakteryzują się luksusem.
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Przygotował:
kl. Paweł Orłowski
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Adwentowe
rekolekcje Misyjne
Rekolekcje dla dzieci z przyparafialnych kółek misyjnych, odbywają się w Pelplinie dwa razy
w roku. Tradycyjnie jest to okres
wiosenny i jesienny. Jesienna edycja rekolekcji odbyła się
w dniach 13 – 15 grudnia 2013,
a przyświecał jej temat „Nadchodzi Boża radość”. Mali misjonarze,
niektórzy z pobliskiego Starogardu Gdańskiego, inni z dalekiego
Koronowa, silne ekipy ze Stężycy,
Pelplina, Kamienia Krajeńskiego,
wszyscy przybyli, by wziąć udział
w jedynych w swoim rodzaju rekolekcjach
misyjnych,
które przepełnione
były radością, śpiewem i
ubogacającymi zajęciami.
Rekolekcje prowadzili klerycy naszego Seminarium
oraz
animatorzy.
Byli także z nami
obecni ks. Jerzy
Zgoda – Dyrektor
Dzieła Misyjnego
Diecezji
Pelplińskiej oraz ks. Marcin Szopiński –
Dyrektor Papieskiego Dzieła Mi-

syjnego Dzieci w naszej diecezji.
Pierwszego dnia, tuż po kolacji,
spotkaliśmy się wszyscy na sali
gimnastycznej, aby powspominać
minione rekolekcje w Garczynie.
Kleryk Patryk przygotował prezentację multimedialną, która,
przepełniona zdjęciami i muzyką,
rozbawiła nas i wprowadziła w stan
melancholii, ponieważ zaczęliśmy
tęsknić za Garczynem. Chcielibyśmy znowu tam pojechać.
Kolejny dzień był bardzo pracowity. Zaraz po porannej gimnastyce,

modlitwach i śniadaniu, zaplanowane były trzy konferencje i spo-
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tkanie z naszym specjalnym Gościem. Podczas konferencji i prac
w mniejszych grupach uczestnicy
poznawali, co kryje się pod terminem „Boża radość”, wspólnie
zastanawiali się, jak ją zdobywać,
a także w jaki sposób stawać się
misjonarzem Bożej radości w najbliższym środowisku i na świecie. Praca
w mniejszych grupach jest
najciekawsza, gdyż
stwarza
wiele pomysłów do
zrealizowania. Otóż
do zaprezentowania
przez dzieci był taniec uwielbienia,
scenki teatralne, plakaty i wiele innych form, których przygotowanie
zawsze wprowadza wiele radości.
Tak jak zaplanowano, w sobotę
przed południem, podczas jednych z zajęć dzieci spotkały się
z naszym Gościem specjalnym.
Było to spotkanie ze studentką
misjologii w Polsce - Mellany,
pochodzącą z Filipin. Przywiozła nam bardzo wiele cennych
informacji o swoim kraju. Pokazała jak żyje się na Filipinach,
jakie obyczaje tam panują, a co
wielu zdziwiło - gest powitania…

Rekolekcje misyjne to także czas
na modlitwę i zabawę. W sobotę,
całkiem niespodziewanie odwiedził dzieci święty Mikołaj. Było to
nietuzinkowe wydarzenie, gdyż
przybył on z dalekiej Laponii
i to własnym samochodem. Miał
przepełniony worek prezentów
i zaśnieżone buty. Chciał spotkać
się z naszymi małymi
misjonarzami. Była
to doskonała okazja
do spotkania
przy
wspólnym
wigilijnym stole,
na którym
pojawił
się tradycyjny czerwony barszcz,
paszteciki i pierogi. Wigilijne
spotkanie to także okazja do podzielenia się opłatkiem, radością i podziękowania wszystkim
za największy dar – obecność.
Wszystko to przygotowaliśmy po
to, aby jeszcze bardziej przybliżyć
się do Pana Boga i w codzienności naszego życia odkrywać Bożą
radość. Pan Jezus przychodzi
do nas każdego dnia, nie tylko
w święta Bożego Narodzenia. Starajmy się tę prawdę odkrywać.
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opowiadanie...

Anioły śniegu
To była moja pierwsza w życiu
burza śniegowa. Chociaż widziałam śnieg podczas rzadkich wizyt
w tych górach, nigdy przedtem
nie widziałam jak pada. A padał
jak noc długa. W końcu wszyscy zasnęliśmy.
Spałam niezbyt
mocno z powodu gwałtownych
porywów wiatru, które trochę mnie niepokoiły.
Rano uświadomiliśmy sobie
powagę naszej
sytuacji. Chata
była położona
powyżej terenu
regularnie oczyszczanego przez
pługi śnieżne. Na naszym odizolowanym odcinku drogi padający
gęsto śnieg pokrył wszystkie samochody i jezdnię białą kołdrą,
piękną, lecz lodowatą.
Nawet my nowicjusze, wiedzieliśmy, że niemożliwe jest oczyszczenie drogi. Mężczyźni przekopali
ścieżkę do samochodów i omietli je, lecz byliśmy beznadziejnie
daleko, odcięci od drogi. Lękliwie
spoglądaliśmy po sobie. A co, je-

śli...? Mieliśmy dość żywności na
jeszcze jeden posiłek, lecz nie więcej. Myśl o tym, że moglibyśmy
zostać zasypani przez śnieg, przeraziła nas.
Byłam jedyną chrześcijanką
w naszej grupie.
Dlatego zaczęłam się cicho
modlić o Bożą
opiekę i o to, by
przysłał pług do
naszego obozu.
Biorąc pod uwagę odosobnienie, spełnienie
mojej modlitewnej prośby byłoby naprawdę
zdumiewające,
lecz nie ustawałam aż do chwili,
gdy poczułam spokój, który może
dać tylko Bóg.
Pozostali niepokoili się coraz
bardziej i zerkali nerwowo na zachmurzone niebo i nieprzejezdną
drogę. Śnieg wciąż padał równomiernie i cicho.
Zajęliśmy się oczyszczaniem
i pakowaniem rzeczy do odśnieżonych samochodów, którymi mieliśmy nadzieję zjechać w dół. Jakiś
czas potem usłyszeliśmy cudowny
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dźwięk, który wesoło przebijał się
w ciszy padającego śniegu. Ciężki
pług wtaczał się, sapiąc, na nasze
wzgórze. Kierowca powiedział do
nas:
- Nigdy wcześniej nie wjeżdżałem tak wysoko, lecz ciągle słyszałem, jak coś w głowie mówi
mi: „Jedź dzisiaj na szczyt”. No
i jestem.
Słowo „anioł” oznacza „zwiastun wysłany, by spełnić wolę
Boga”. Nigdy nie widziałam anioła, lecz czułam, że kierowca, który
przybył do nas na polecenie Boże,
jest naszym osobistym śnieżnym

aniołem. To Ojciec Niebieski, który widzi wszystko i odpowiada na
wszystkie potrzeby z cierpliwością
i wielką troską. Kiedy liderki naszego obozu pakowały artykuły
kuchenne, jedna z nich zagadnęła
mnie:
- Zastanawia mnie, co sprawiło,
że kierowca pojechał tak daleko?
Uśmiechnęłam się tylko i powiedziałam:
- Modliłam się o to.
Autor: Linda Claire Scott
Opowiadanie wybrał:
kl. Artur Grzenia

Modlitwa
Dziękuję Ci, Jezu, za ojców misjonarzy, braci i siostry misjonarki. Za ich oczy, które potrafią dostrzec nawet w najdalszym
zakątku świata tych, którzy są opuszczeni przez wszystkich,
biedni, cierpiący, upadający na duchu, pragnący słowa pociechy.
Dziękuję Ci, Jezu! Za ich ręce spracowane, za noce nieprzespane, za ich trud, serce, miłość, dobroć, miłe słowa do cierpiących,
ostatnią pomoc konającym i zrozumienie, składam Tobie, Jezu,
korne dziękczynienie. Za każdą czynność wykonaną dla Boga, za
to, że niosą radość tym, co pragną poznać Ewangelii słowa
i pokochać dobrego Boga, za ich odwagę wśród nieszczęść, ciemnoty, nędzy i głodu - dziękuję Ci, Jezu. I chociaż trudny nieraz
dzień wydaje się nie do zniesienia, oblany potem z przemęczenia
misjonarz przystaje chwilę, nabiera tchu, i dalej idzie w imię
Twe. Kłopoty wszelkie złoży u Twych stóp, a Ty mu, Panie, dopomożesz. Dziękuję Ci, Jezu. Za ciężkie misjonarskie życie, Jezu
dobry, nagradzaj swymi łaskami obficie. Amen.
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RUSZ GŁOWĄ

Na jakiej górze został
ukrzyżowany Pan Jezus?
Dowiesz się, jeżeli poprowadzisz
właściw drogę od krzyża do jednej
z gór.

Ile jest stacji Drogi Krzyżowej?
Policz wszystkie kapliczki na drodze.
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RUSZ GŁOWĄ
ZNAJDŹ RÓŻNICE
Znajdź pięć róźnic, którymi różnią się obrazki.
Domaluj i pokoloruj.

WYKREŚLANKA
Znajdź i wykreśl imiona dwunastu apostołów Pana Jezusa.

UWAGA NAGRODY!!!
Osoby, które prawidłowo rozwiążą zadania w dziale Rusz Głową i
prześlą do nas prawidłowe rozwiązania,
mają szansę otrzymać nagrodę.
Na zgłoszenia czekamy do 31 kwietnia 2014 r.
Rozwiązanie należy przesłać na adres:
Kleryckie Koło Misyjne Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin
lub e-mail’em na adres: zwiastun@kolomisyjne.pl
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Krzyżówka

Wpisz w kratki litery wedlug liczb i odczytaj hasło.
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Przygotuj: małe plastikowe
butelki, wypełnienie (np. ryż,
makaron, kasza), tekturkę, kolorowy papier, kolorowe taśmy
lub wstążki, flamastry.
Do środka butelki włóżcie np.
ryż lub makaron. Drobne zboża
to cichy dźwięk instrumentu.
Jeśli włożycie do buteleczek
np. makaron, to marakasy będą
głośne.
Instrument jest prawie gotowy,
trzeba tylko go ozdobić, np.
okleić kolorową taśmą klejącą,
wstążkami czy papierem.

Możecie narysować wzorki flamastrem lub dodać ozdoby
z naklejek.
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