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Raport KKM...

NA PEWNO WRÓCĘ TU ZA ROK!
Choć wakacje już są dawno za nami, 
to nadal gdzieś w nas zostają wspo-
mnienia z tegorocznych letnich 
przygód i nieświadomie cały czas 
do nich powracamy. Umilamy sobie 
czas, przypominając sobie wszyst-
kie dobre i właściwie wykorzystane 
chwile. Pewnie w szczególności te, 
które poświęciliśmy na aktywny od-
poczynek: uprawiając sport, rozwi-
jając swoje pasje, szukając nowych 
wyzwań i zainteresowań. To oczywi-
ście nie wszystkie możliwości, któ-

rymi dysponujemy, aby umiejętnie
i rozsądnie zorganizować sobie wol-
ny czas, ponieważ ogranicza nas tylko 
nasza pomysłowość. Skąd to wiem? 
Bo osobiście poznałem w te waka-
cje osoby, które wpadły na pomysł,
aby wszystkie sposoby aktywnego 
spędzania czasu połączyć w jedno
i to razem z Panem Jezusem! Jak to 
zrobiły? Przyjechały na Obóz Misyjny 
do Garczyna. :) A o swoich wrażeniach
i przeżyciach opowiedzą Wam oni sami!

Gdy byłam na obozie w Garczynie poznałam kilka osób. Cieszyłam się z tego,

że chodziliśmy nad jezioro. Było mnóstwo różnych konkursów. Mieszkaliśmy bar-

dzo blisko kościoła i codziennie do niego chodziliśmy na Mszę świętą. Byliśmy 

podzieleni na grupy. Ja należałam do grupy „Misiaki miodziaki”. Podczas reko-

lekcji każdy z nas miał do wykonania różne obowiązki – sprzątanie, zmywanie, 

nakrywanie do stołu. Ważnym wydarzeniem było dla nas spotkanie z misjona-

rzami z Kenii i Czadu. Opowiadali o swojej pracy misyjnej. Najbardziej podobały 

mi się ich nauki o krajach, w których na co dzień pracują i głoszą Słowo Boże. 

Kolejnym ważnym elementem, który zapamiętałam, to nauka różnych piose-

nek misyjnych. Obóz wspominam bardzo dobrze i na pewno wrócę tu za rok.

Ola Resner, 11 lat
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Gdy pierwszy raz jechałem na obóz miałem 10 lat. Zachęcił mnie do tego ko-

lega. Pamiętam, że byłem przestraszony, bo nie wiedziałem, co mnie cze-

ka. Lecz gdy już byliśmy na miejscu, od razu się rozluźniłem. Pewnie dla-

tego, że wszyscy byli dla siebie mili, każdy do każdego się uśmiechał. Pan 

Mateusz zaprowadził mnie do pokoju, zostawiłem tam swoje rzeczy… 

I SIĘ  ZACZĘŁO. Z wszystkimi się zapoznawałem, a z kleryka-

mi mogłem (i mogę) o wszystkim porozmawiać. Na począt-

ku zostały wylosowane grupy, każda grupa miała swojego opiekuna

i kleryka. Naszym pierwszym zadaniem było wymyślenie wspólnego okrzy-

ku, herbu oraz piosenki. Od tego momentu dni mijały już tak szybko.

Marcin Elgert, 13 lat

Na obozie misyjnym byłam pierwszy raz. Nie wiedziałam, czego mam 

się spodziewać. Poznałam misjonarzy i ich pracę. Chodziłam codzien-

nie do kościoła, aby być blisko Pana Boga. Wszystko to było dla mnie wiel-

kim przeżyciem. Nie zabrakło także zabaw i konkursów. Nasi opiekuno-

wie byli wspaniali, gdyż zabierali nas także nad jezioro. Wszystko bardzo 

mi się podobało i chciałabym w przyszłym roku podobnie spędzić wakacje. 

Ania Kolberg, 11 lat

Moje przeżycia z obozu są  naprawdę cudowne. Poznałam tam wielu wspa-

niałych ludzi. To, co mnie urzekło, to panująca  tam atmosfera. Na Obo-

zie Misyjnym jest coś, co powoduje, że chcemy  tam wracać. Jestem peł-

na nadziei, że w przyszłym roku także pojadę do Garczyna, ponieważ  

kocham to miejsce. Moim marzeniem jest jeździć do Garczyna jako opiekun. 

Wiktoria Pek, 12 lat
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Na Obozie Misyjnym w Garczynie było super! Poznałam wiele nowych osób, a z nie-

którymi nawet się zaprzyjaźniłam. Odbywały się spotkania, na których poznawali-

śmy religie i życie codzienne osób, które mieszkają na różnych kontynentach. Każde-

go dnia robiliśmy coś innego, nigdy nie było nudno! Była prowadzona szkoła śpiewu, 

odbywały się zawody sportowe, chodziliśmy nad jezioro i zawsze było wesoło! Na-

uczyliśmy się różnych choreografii do piosenek, i tańczyliśmy w wolnych chwilach. 

Na obozie byłam już piąty raz i zawsze mam dużo wspomnień. Jestem pewna że po-

jadę i szósty! :) Z osobami z obozu, a nawet animatorami i klerykami  trudno było 

mi się rozstać, bardzo się wszyscy do siebie przywiązaliśmy! W ostatni dzień odjeż-

dżałam ze łzami w oczach. I już nie mogę się doczekać kolejnego wyjazdu na Obóz! 

Karolina Czechowska, 13 lat

Na obozie w Garczynie było super!  Można poznać nowe osoby, dowiedzieć się trochę 

o Kościele. Tam zawsze aktywnie spędzamy czas, codziennie chodzimy do kościo-

ła, robimy zadania lub rozwiązujemy zagadki w grupach, chodzimy na podchody, 

bieg patrolowy. Jest też bardzo miła atmosfera. W Garczynie nie można się nudzić!

Marta Smoter, 12 lat

Ubiegłego lata miałem przyjemność  uczestniczyć  w Obozie Misyjnym w Gar-

czynie. Byłem tam już trzeci raz, ale zawsze równie chętnie tam przyjeżdżam. 

Pyszne posiłki,  ciekawe zajęcia,  wspaniali opiekunowie to czynniki wpływa-

jące na nadzwyczajną atmosferę. Wszyscy razem w grupie uczestniczyliśmy

w różnego rodzaju grach i zabawach. Mogliśmy tam również rozwijać nasze 

zainteresowania i pasje, a przy tym dobrze się też bawić. Oczywiście mieliśmy 

także swoje obowiązki, takie jak sprzątanie, czy przygotowanie Mszy św. W Gar-

czynie bardzo mi się podoba i za każdym razem lubię powracać do tego miejsca.

Piotr Wesołowski, [] lat
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Niewiele mogę dodać od siebie. Wiem jednak, że jako animator, dzięki tym 
wszystkim „małym i dużym” misjonarzom, piszę ten artykuł z uśmiechem 
na twarzy, wspominając sobie te wszystkie, nie tak dawne, wydarzenia 
z ich udziałem. To właśnie dzięki Nim chcę wracać do Garczyna co roku.

A oto krótka fotorelacja z Obozu Misyjnego w Garczynie:
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Poznajemy      kraje misyjne .. .

BRAZYLIA

Język urzędowy:  portugalski

Stolica: Brasilia

Ustrój polityczny: republika federalna

Głowa państwa: prezydent - 

Dilma Rousseff

Szef rządu: prezydent Michael Sata

Powierzchnia: 8 511 965 km2

Liczba ludności: 193 947 000

Gęstość zaludnienia: 22,8 osób/km2

Waluta: real brazylijski

Domena internetowa: .br

największe państwo

Ameryki Południowej

kl. Piotr Kotras
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Poznajemy      kraje misyjne .. . Terytorium Brazylii zajmuje prawie 
połowę powierzchni Ameryki Po-
łudniowej i rozciąga się w centrum
i na wschodzie kontynentu, położo-
ne jest nad Oceanem Atlantyckim. 

Najwyższym szczytem Brazylii jest 
Pico da Neblina (2994 m n.p.m.) 
znajdujący się na Wyżynie Gujańskiej. 
Największą rzeką Brazylii jest Ama-
zonka. Jej długość jest sprawą kon-
trowersyjną. Najczęściej podawana 
jest wartość 6400 km, jednak według 
innych źródeł jest to pierwsza rzeka 
na świecie pod względem długości 
(7040 km), o 390 km dłuższa od Nilu.
Gospodarka kraju opiera się na eks-
ploatacji przebogatych zasobów 
naturalnych, rolnictwie (największa 
na świecie ilość upraw kawy - 25% 
światowej produkcji) i szybko roz-
wijającym się przemyśle. Brazylia

ma najwyższe na świecie zbiory ba-
nanów oraz zajmuje drugie miejsce 
w ilości dostarczanego na rynek 
kakao. Bardzo opłaca się również 
uprawa soi, trzciny cukrowej, ba-
wełny, pomarańczy oraz tytoniu.

Brazylia znana  jest przede wszystkim 
z organizowania największego Festi-
walu Karnawałowego, zamiłowania 
do piłki nożnej  i posągu Chrystusa Od-
kupiciela, jednego z siedmiu cudów 
świata. Ma on 38 metrów wysokości. 
Jest wzniesiony na szczycie granito-
wej góry Corcovado w Rio de Janeiro.
Kościół katolicki w Brazylii jest naj-
większą narodową wspólnotą wier-
nych na świecie. Obecnie katolicy sta-
nowią około 62-63% społeczeństwa.
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Kapibara jest najwięk-
szym z żyjących gryzoni. 
Żyje w wilgotnych lasach 
równikowych i monsuno-
wych oraz na otwartych 
terenach podmokłych 
w Ameryce Południowej, 
od Panamy po północno-
-wschodnią Argentynę.

Długość jej ciała dochodzi
do 130 cm, a masa waha się w gra-
nicach 40-65 kg. Jest to zwierzę 
o krępej budowie, dużej głowie 
o tępo zakończonym pysku i ma-
łych uszach. Przednie kończyny 
zakończone są czterema palcami, 
tylne są trójpalczaste. Ciało poro-

Królestwo zwierząt...

KAPIBARA

śnięte jest rzadką, szorstką sierścią 
o barwie jasnobrązowej na wierz-
chu i żółtawej na brzuchu. Długość 
życia kapibary wynosi średnio 10 
lat. Unika gęstego i ciemnego lasu,
za to uwielbia wodę. Może być ak-
tywna zarówno w dzień, jak i w nocy.

Kapibara jest zwierzęciem wyłącznie 
roślinożernym. Zjada rośliny zielne, 
lądowe, wodne i błotne. Jest łagod-
na i płochliwa, ale łatwo się oswaja 
i bywa trzymana przez tubylców.

kl. Tomasz Szmaglik



 Zwiastun Misyjny - Biuletyn Kleryckiego Koła Misyjnego

- 11 -

W jaki sposób zazwyczaj wyobraża-
my sobie misjonarzy? Zapewne jako 
księży, którzy z Biblią w ręku przez 
większość czasu głoszą Pana Jezusa 
ludziom, którzy nigdy o Nim nie sły-
szeli. Święty Józef de Anchieta odbie-
ga nieco od tego typu. Kiedy przybył 
do Brazylii, nie wiedział, że w ciągu 
44 lat zostanie lekarzem, pisarzem, 
osobą negocjującą pokój, dobro-
wolnym zakładnikiem i przywódcą 
samoobrony swoich wiernych prze-
ciw tym, którzy chcieli ich zniewolić. 

Święty do odpowiedzi ...

ŚWIĘTY JÓZEF DE ANCHIETA
O tym, jak troszczył się o ludzi, któ-
rych spotkał przypomina jedno
z jego wydarzeń. Idąc przez gę-
sty las, spotkał starego Indiani-
na, który wyciągał do niego ra-
miona. Indianin powiedział mu,
że od dawna pragnął go usłyszeć, wy-
słańca ,,Wielkiego Ducha”, i błagał, 
aby wskazał mu prawdziwą drogę do 
nieba. W krótkim czasie nauczył In-
dianina najważniejszych zasad nauki 
chrześcijańskiej. Ponieważ nie było 
w pobliżu rzeki, święty wziął wodę 
deszczową zebraną z liści na drzewie, 
ochrzcił go i nadał mu imię Adam,
a ten złożywszy dzięki Bogu i swemu 
dobroczyńcy, zaraz odszedł do nieba.

Może często zawczasu wy-
myślamy sobie drogę życia,
lecz Pan Bóg może mieć inne 
plany. Zaufajmy Mu, a podob-
nie jak święty Józef de Anchie-
ta przeżyjemy przygodę życia.

kl. Tomasz Kontek
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Czy mógłby Ksiądz opowiedzieć 
o tym co skłoniło księdza do pod-
jęcia decyzji o wyjeździe na misje?
Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, 
że najprostszą odpowiedzią bę-
dzie – powołanie w powołaniu. 
Tego nie da się jakoś racjonalnie 
wyjaśnić. To się czuje.

Dlaczego Ksiądz zdecy-
dował się wyjechać aku-
rat na Ukrainę? Dlacze-
go nie do innego kraju?
Kiedy byłem na czwartym 
roku studiów w Semina-
rium, myślałem o wyjeź-
dzie do Kazachstanu. Było 
to kierowane z jednej stro-
ny pragnieniem niesienia 
pomocy naszym rodakom 
na wschodzie, a z drugiej – by wy-
korzystać osiem lat nauki języka ro-
syjskiego. Ostatecznie jednak padło 
na Ukrainę. Było to trochę zrządze-
nie losu, bo rok wcześniej trzy tygo-
dnie wakacji spędziłem właśnie tam.

Początki Księdza pracy zapewne nio-
sły za sobą wiele nowych wyzwań. 
Mógłby je nam Ksiądz przybliżyć?
Najtrudniejszym zadaniem było 
odnalezienie się w nowej rzeczy-
wistości, innej kulturze i mentalno-
ści. Później przyszły trudności ję-

zykowe, bo okazało się,
że język rosyjski różni się 
od ukraińskiego. Pierw-
sze dwa lata pracowałem
w Kołomyi i był to dla mnie 
taki okres przejściowy.
W tamtej parafii mówiono  
głównie po polsku. Teraz 
jestem w Łopatynie, gdzie 
mówi się tylko po ukraiń-
sku. Tam moja praca wyglą-
da nieco inaczej – jestem 
znacznie bliżej ludzi. Praca 

księdza to nie zarządzanie dobra-
mi kościelnymi, ale bycie pasterzem 
idącym razem z innymi. Bardzo czę-
sto pracuję też po prostu fizycznie.

Jakie zauważył Ksiądz zmiany 

Pod ostrzałem pytań ...

NA CELOWNIKU...
KS. KAZIMIERZ WYSOCKI
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na przestrzeni lat swojej posłu-
gi duszpasterskiej wewnątrz sie-
bie, a także pośród tych, których 
Ksiądz prowadzi do Chrystusa?
Praca na Ukrainie nauczyła mnie bli-
skości z ludźmi i otwartości oraz tego, 
że plebania jest tak naprawdę para-
fialnym domem otwartym dla para-
fian. A jeśli chodzi o zmiany we mnie 
– przyzwyczajenie do samotności. 
Choć na początku było to trudne, te-
raz czuję się dobrze. Z pewnością jest 
tutaj spokojniej. Mam więcej czasu na 
modlitwę i lekturę duchową. Zauwa-
żyłem natomiast, że pęd życia wzrósł 
u wiernych. I chyba to jest moje za-
danie, by ich uchronić przez zbytnim 
pośpiechem i innymi zagrożeniami.

Jak Ksiądz widzi swoją posługę, 
a także sytuację Kościoła, w per-
spektywie ostatnich wydarzeń 
związanych z konfliktem toczą-
cym się na terytorium Ukrainy?
Jak mawiał proboszcz w Koło-
myi: „Ksiądz nie musi robić nic, 
oprócz sprawowania sakramentów.
We wszystkich innych działaniach 
wierni poradzą sobie sami”. Posługa 
kapłana czyniona z wiarą i oddaniem 
pokazuje, co stanowi centrum i gdzie 

leży sedno. I nie potrzeba żadnych 
fajerwerków czy robienia tzw. show.
Ostatnie wydarzenia na Ukrainie są, 
można powiedzieć, czasem dobrych 
rekolekcji, ponieważ wierni znacz-
nie więcej się modlą i rozmyślają nad 
przyczynami i skutkami obecnego 
stanu. W tej sytuacji trzeba głosić 
prawdę i przekonywać, że zmienić 
swoje życie można tylko przez wia-
rę i modlitwę. Jedynie tak można 
budować sprawiedliwe społeczeń-
stwo. Ważne jest, by wiara chrze-
ścijan nie była tylko deklaratywna,
ale także, a może przede wszystkim, 
rzeczywista i by to ona wyznacza-
ła sposób naszego postępowania. 

Czy chciałby Ksiądz skierować jeszcze 
kilka słów do naszych czytelników?
Zarówno dla księży misjonarzy, 
jak i dla wiernych wysokie znacze-
nie ma świadomość, że nie są sami,
że mają modlitewne wsparcie. Dla-
tego bardzo proszę o modlitwę, 
byśmy postępowali zgodnie z tym, 
co daje wiara oraz by konflikty
na Ukrainie ugasły jak najszybciej.

Wywiad przeprowadził:
kl. Adam Stępień



 Zwiastun Misyjny - Biuletyn Kleryckiego Koła Misyjnego

- 14 -

Opowiadanie...

ZBUNTOWANA GAŁĄŹ
Kasztanowiec rozpościerał swoją 
koronę nad częścią ogródka miej-
skiego. Stały tam dwie ławki i znaj-
dowała się piaskownica dla dzieci.
Drzewo szczodrze obdarowywało 
wszystkich swym cieniem, a jesienią 
smacznymi kasztanami, które rado-
wały dzieci, ludzi bezdomnych i pew-
ną rodzinę myszek. Żyły one pośród 
korzeni ogromnej magnolii rosnącej 
opodal. Wszyscy mieszkańcy miasta 
bardzo kochali drzewo. „To rzeczywi-
ście piękne drzewo!”, mawiali. Babcie 
siadywały na ławce w cieniu drzewa 
i, robiąc swetry na drutach, mówiły: 
„Błogosławione to drzewo!”. Dzieci 
wchodziły na nie, czepiając się szorst-
kiego pnia. Zakochani wypisywali 
swe imiona wraz z datą na jego ko-
rze: „Jan i Mariza, 5 lipca 1980 r.” [...].

Zagniewany głos pewnej gałęzi
Jednak nie wszyscy w tych stronach 
podzielali radość drzewa. Gdyby 
ktoś dobrze nadstawił ucha, usły-
szałby wśród pochwał skierowanych
do drzewa również głosy zło-
śliwego protestu: „Dość już! 
To niesprawiedliwe! Dla nie-

go wszystko, a dla mnie nic!”.
Tak gderała jedna z gałęzi. Wspania-
ła gałąź, rosnąca w górze po prawej 
stronie, ze złością potrząsała liśćmi: 
„Drzewo, zawsze tylko drzewo! Ale 
to ja robię wszystko, noszę liście, 
noszę owoce w kłujących łupinach, 
dbam o dojrzewanie owoców kasz-
tanowca. Gdybym mogła trochę od-
począć, liście opadają, zostaję ogoło-
cona i wystawiona na zimno i mróz, 
na podmuchy wiatru, na deszcz
i śnieg”. Gałąź była naprawdę wście-
kła. Na próżno drzewo starało się ją 
udobruchać, zachęcało ją do cierpli-
wości i wyrozumiałości: „Jesteś bar-
dzo ważna dla mnie, córko. Jesteś 
wspaniałą gałęzią, silną, pełną życia. 
Kocham cię tak samo, jak inne gałę-
zie. Pochwały skierowane do mnie, 
należą również do ciebie i wszyst-
kich twoich sióstr. Czym byłbym bez 
was?”. Ale gałąź trzeszczała upar-
cie i wykrzykiwała słowa, których 
lepiej nie powtarzać. Biedne drze-
wo było zmartwione. I miało rację.

Plan ucieczki
Zbuntowana gałąź obmyśliła plan 
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ucieczki. Pójdzie sobie, oderwie się 
od drzewa i zacznie żyć samodziel-
nie. „Ja im pokażę! Sama urządzę 
się świetnie. W końcu, co mi daje 
drzewo? Dość już podmuchów wia-
tru i staruszek na ławkach!”. Pew-
nego marcowego dnia, wiatr-kpiarz 
bawił się, kręcąc się wokół drzewa. 
Gałąź uznała, że nadeszła odpo-
wiednia chwila. „Wietrze, potrze-
buję pomocy”, powiedziała, udając 
pokorę, która jej nie cechowała. 
„Jakiej? Wy, gałęzie, zazwyczaj nie-
nawidzicie mnie i burz”, zadmuchał 
wiatr. „Oderwij mnie od drzewa!”, 
poprosiła gałąź. „Oszalałaś? Chcesz, 
bym zrujnował całe to piękne drze-
wo?”. Wiatr był zaskoczony. „Nie 
zastanawiaj się! Oderwij mnie!”, 
nakazała zdecydowanie gałąź.

Lot ku wolności
„Jak sobie życzysz”, i wiatr zaświsz-
czał. Zaczął wirować coraz szybciej 
wokół gałęzi i potrząsać nią z taką 
furią, że w końcu ze straszliwym trza-
skiem gałąź oderwała się od pnia.
„Hurra! Lecę!”, zawołała gałąź, po-
rwana przez wiatr, aż poza ogrodze-
nie ogrodu. „Wreszcie jestem wol-
na! Moje życie teraz się zaczyna!”.

Gałąź śmiała się i cieszyła. Nawet 
łzy, które spływały po cichu z rany 
drzewa, nie wzruszyły jej. Porwa-
na przez wiatr, który gwałtownie 
wiał ze wszystkich sił, poleciała aż 
za rzekę i wylądowała na zielonym 
zboczu. „Teraz ja decyduję”, po-
myślała, układając się na trawie. 
Spać będę tak długo, jak zechcę, 
będę robić, co mi się spodoba. Nie 
będę musiała być ciągle związana
z brzydkim i chropowatym pniem.

Zbyt późno
Mrówka połaskotała ją, starała się 
więc usunąć ją tak, jak to robiła, gdy 
była częścią drzewa, ale nie udało jej 
się. Opanowało ją dziwne odrętwie-
nie. Nie potrafiła dobrze oddychać. 
Po kilku godzinach liście zaczęły więd-
nąć. Soki, które były jej życiem i które 
drzewo ciągle jej posyłało, zaczęły 
zanikać. Z ogromnym lękiem zauwa-
żyła, że zaczyna schnąć. Pomyślała 
o drzewie i zrozumiała, że bez niego 
umrze. Ale było już za późno. Chciała 
zapłakać, ale nie mogła, gdyż była te-
raz tylko nieużyteczną, suchą gałęzią.

Autor: Bruno Ferrero
Dobrał: kl. Michał Choszcz
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W PELPLINIE ODBYŁ SIĘ
KONGRES MISYJNY!

Kolejny już raz Bazylika Katedralna w 
Pelplinie została wypełniona przez 
dzieci z kółek i ognisk misyjnych za-
angażowanych w dzieła na rzecz 
pomocy misjonarzom pracującym 
w dalekich regionach świata. Mali 
misjonarze reprezentowali różne 
kraje misyjne dzięki specjalnie przy-
gotowanym strojom misyjnym. 
Kongres miał na celu nie tylko spo-
tkanie się wszystkich członków Pa-
pieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, 
ale również miał pomóc przygoto-
wać się do Krajowego Kongresu Mi-
syjnego, który odbędzie się w czerw-
cu przyszłego roku w Warszawie.
 
Kongres rozpoczął się uroczystą 
Mszą świętą sprawowaną pod prze-
wodnictwem J.E. ks. bpa Ryszarda 
Kasyny. Podczas liturgii modliliśmy 
się w intencji misji i misjonarzy. Pod-
czas homilii ksiądz Biskup prowadził 
dialog z najmłodszymi uczestnikami 
liturgii i podkreślił, że każdy chrześci-
janin jest posłany, aby karmiąc się Bo-
żym Słowem, głosił „innym Boże orę-

dzie o miłości”. Biskup pytał dzieci
o ich formę zaangażowania w dzieło 
misyjne w parafii, szkole, środowisku 
zamieszkania. Najmłodsi wskazywali 
na podejmowane przez nich dzieła, 
do których zaliczyć można: modlitwę 
za misjonarzy, misyjne kolędowanie, 
śpiewanie pieśni misyjnych, czytanie 
gazetek misyjnych, zbieranie znacz-
ków i telefonów na misje, a także 
zbieranie ofiar na edukację w krajach 
misyjnych. Ksiądz Biskup był dzieciom 
bardzo wdzięczny za bogactwo ich 
działalności misyjnej. Na zakończe-
nie homilii zachęcił wszystkich zgro-
madzonych do aktywnego działania 
misyjnego w swoich środowiskach, 
mówiąc: „Niech ten kongres nas 
mobilizuje do dalszej pracy na rzecz 
misji, abyśmy się nie zniechęcali i 
pamiętali, że każdy z nas jest Bożym 
misjonarzem wszędzie tam, gdzie 
Pan Bóg nas postawił”. Na zakoń-
czenie Mszy św. głos zabrał ks. Jerzy 
Zgoda, Dyrektor Dzieł Misyjnych Die-
cezji Pelplińskiej, który przypomniał 
m.in., że także w ciągu roku trwa for-

Raport KKM...



 Zwiastun Misyjny - Biuletyn Kleryckiego Koła Misyjnego

- 17 -

macja misyjna kółek i ognisk misyj-
nych. Jest to możliwe przede wszyst-
kim dzięki rekolekcjom misyjnym.

Kolejnym punktem kongresu było 
wspólne spotkanie w auli Collegium 
Marianum. Rozpoczęło je wspól-
ne odśpiewanie hymnu Papieskie-
go Dzieła Misyjnego Dzieci. Po nim 
ks. Jerzy zaprosił wszystkich zgro-
madzonych do wysłuchania i obej-
rzenia programu o dziełach misyj-
nych. Animację muzyczną zapewnił 
klerycki zespół seminaryjny „CIS”. 
Potem mieliśmy okazję zobaczyć 
scenkę misyjną o małych świętych 
misjonarzach, którzy już dziś są świę-
tymi przebywającymi w wieczności 
z Bogiem. Jest nią m.in. św. Tereska 
od Dzieciątka Jezus. Przedstawienie 
to przygotowały dzieci z kółka mi-
syjnego w Dzierżążnie, pod okiem p. 
Elżbiety Serkowskiej i p. Joanny Ką-
kol. Kolejnym ważnym punktem dla 
uczestników kongresu była prezenta-
cja i rozstrzygnięcie konkursu na naj-
piękniejszy plakat, piosenkę, wiersz
i strój misyjny. Dzieci bardzo zaskoczy-
ły jury i wszystkich zgromadzonych. 
Przebieg kongresu uświetnił występ 
Mery z Kenii, która swoim talen-

tem muzycznym wskazała na jedną
z form chwalenia Boga podczas misji.

Ostatnim punktem był wspólny po-
siłek w refektarzu Collegium Ma-
rianum, gdzie wymienialiśmy się 
doświadczeniami z pracy w kółkach
i ogniskach misyjnych. Po końcowym 
błogosławieństwie udaliśmy się 
do swoich domów z przeświadcze-
niem, że wrócimy tu za rok, bogatsi 
o nowe pomysły do realizacji zadań, 
do których powołuje nas sam Bóg.

Anna Olszewska,
PSP im. bł. s. Marty Wieckiej

w Szczodrowie
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Rusz głową...

Wykreślanka
Z diagramu obok wykreśl 
umieszczone poniżej słowa – 
pionowo, poziomo, ukośnie
i wspak. Pozostałe litery czytane 
rzędami utworzą rozwiązanie.

DESZCZ, DOZORCA, GRABIENIE,
GRZYBY, JARZĘBINA, JEŻE,

KASZTAN, KOC, LISTOPAD, LIŚCIE,
PAŹDZIERNIK,  SŁOTA, SZAL, 

WRZESIEń, ZAPASY,
ZIMNO, ŻOŁĘDZIE.

MISJA SPECJALNA
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By rozszyfrować hasło, poszukaj wskazówek na naszej stronie internetowej.
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Aby otrzymać hasło, przepisz trzecią 
literę każdego rozpoznanego słowa.

HASŁO:
_ _ _ _ _ _ _

* Chcesz mieć grę „BOŻY WYŚCIG” na swojej półce? Zamów ją
w naszym Sklepiku Misyjnym! Więcej na stronie www.kolomisyjne.pl

Jeśli chcesz wziąć udział w losowa-

niu nagród*, wyślij do nas poprawne

rozwiązania wszystkich czterech zagadek.

Szczegóły na www.kolomisyjne.pl

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO
17 GRUDNIA 2014 R.
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