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Z APARATEM WŚRÓD KÓŁ MISYJNYCH

STĘŻYCA

Od kilkunastu lat Stowarzyszenie
Dzieci i Młodzieży Maryjnej ze Stężycy współpracuje z Kleryckim Kołem
Misyjnym przy Wyższym Seminarium
Duchownym w Pelplinie. Naszym
wspólnym celem jest służba Bogu
i człowiekowi oraz wyznawanie
najwyższej wartości jaką jest wiara
w Jezusa Chrystusa, Jego miłość i miłosierdzie.
Do tej pory dzieci brały udział wiosną
i jesienią w rekolekcjach misyjnych
organizowanych przez Kleryckie
Koło Misyjne, a latem w tygodniowym obozie misyjnym w Garczynie.

Dzięki temu mamy w naszej wspólnocie osoby, które uczestnicząc
wcześniej w rekolekcjach misyjnych,
teraz służą jako animatorzy grup.
Na spotkaniach rozmawiamy o misjach i potrzebie pomocy innym. Dlatego też, co roku nasze dzieci czynnie wspierają dzieło misyjne jako
Kolędnicy Misyjni.
Dzięki współpracy z KKM w Pelplinie
nasza młodzież chętniej angażuje się
w życie parafii oraz staje się bardziej
otwarta na Boga i ludzi.
Stella Piechowska Łyczko
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SZYMBARK
Nasze Koło Misyjne liczy 13 osób.
W pierwszym semestrze roku szkolnego spotkania odbywały się raz
w tygodniu. Przez ten czas podejmowaliśmy różne akcje związane
z przeżywanym okresem roku liturgicznego i szkolnego. Dla przedszkolaków przygotowaliśmy m. in.: „Bal
Wszystkich Świętych” oraz „Pokłon
Trzech Króli”. Uczniowie klas VI mieli okazję wziąć udział w spotkaniu
z lekarzem, panem Radosławem Flisikowskim, pt.: „Żyj zdrowo!”
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Poza tym czynnie włączyliśmy się
do Jasełek oraz kiermaszu bożonarodzeniowego, który jest organizowany każdego roku w naszej szkole.
Wzięliśmy także udział w terapii zajęciowej prowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Stężycy.
W trwającym półroczu również podejmujemy różne inicjatywy. Dużym
przedsięwzięciem jest dla nas przedstawienie „Misterium wielkopostnego”, które opowiada o męce i śmierci Pana Jezusa.
Renata Mach

TCZEW
Wierni nauczaniu Papieża Franciszka uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Tczewie starają się swoim zaangażowaniem i entuzjazmem
wspierać dzieło misyjne w Kościele.
Pomysł wspierania misji zrodził się
z zainteresowań problematyką misji
i chęcią pomocy wszystkim pracującym na misjach. Od 5 lat uczniowie
systematycznie się spotykają i omawiają zagadnienia misyjne. Poznają
kraje, gdzie prowadzone są misje
oraz pracę misjonarzy zarówno duchownych jak i świeckich. Dzieci prowadzą audycje na tematy misyjne
w naszym diecezjalnym „Radio
Głos”. Włączają się w pomoc, która
szczególnie obejmuje dzieci mieszkające na kontynencie afrykańskim.
Utrzymują ścisły kontakt z Sekretariatem Misyjnym w Warszawie, oraz
Pallotyńską Fundacją Misyjną „Salvatti.pl” w Ząbkach.

Nasze Koło Misyjne wspiera pallotyńskich misjonarzy konkretną pomocą
materialną i duchową. Najważniejsze
jest wsparcie modlitewne, dlatego
już od 2 lat istnieją „Szkolne Misyjne
Róże Różańcowe”. W to piękne dzieło zaangażowanych jest 25 uczniów
naszej szkoły.
Inspiracji nie brakuje, dlatego mamy
już na koncie kilka zbiórek przeznaczonych na cele misyjne. Zbieraliśmy
m. in.: zabawki dla dzieci z Afryki,
przybory szkolne, maskotki.
Mali misjonarze dwa razy do roku
uczestniczą w rekolekcjach misyjnych organizowanych przez naszych
kleryków z Pelplina. Rekolekcje cieszą się dużą popularnością.
W najbliższym czasie planujemy zorganizować przedstawienie misyjne,
oraz pojechać do Warszawy na Kongres Misyjny.
Kasia Trojanowska
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JESTEM NIEŚMIERTELNY
Okazuje się, że śmiałe stwierdzenie
w odniesieniu do prawdziwie wierzącego chrześcijanina, z którym spotkałem się po raz pierwszy prawie trzy
lata temu, ma w sobie wiele prawdy.
Sam Jezus powiedział do Marty przed
wskrzeszeniem Łazarza: „Ja
jestem zmartwychwstaniem
i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy
we Mnie, nie umrze na wieki.” (J 11, 25-26) Gdy zatem
rozumiemy tytułowe stwierdzenie w kontekście słów
wypowiedzianych
przez
Chrystusa, wizja niczym niezwyciężonego przez śmierć
bohatera wydaje się nam
zachęcająca,
szczególnie
dla nas samych, bo kto nie
chciałby być nieśmiertelny?
Musimy jednak pamiętać, że
może to dokonać się jedynie
w Zmartwychwstałym, który
otworzył nam bramy nieba,
gdy przezwyciężył śmierć dla
naszego zbawienia.
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Oczywiście pojawia się w tym
wszystkim
pewien
warunek,
a może raczej przywilej, który musimy wykorzystać, aby posiąść życie
wieczne. Tak jak napisałem we wstępie, zostanie nieśmiertelnym jest

możliwe dla prawdziwie wierzącego
chrześcijanina. Czy takim jestem? Czy
wierzę i rozumiem istotę zmartwychwstania Jezusa? Sam św. Paweł, Apostoł Narodów, w Pierwszym Liście
do Koryntian ukazuje, że ma co do
naszej wiary w tę tajemnicę, pewne
wątpliwości: „Jeżeli zatem głosi się,
że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród
was, że nie ma zmartwychwstania?”
(1 Kor 15, 12) Każdy z nas miał styczność z faktem Zmartwychwstanie
Jezusa, chociażby rozważając pierwszą chwalebną tajemnicę różańca.
Należy jednak zapytać na ile wgłębiliśmy się w tajemnicę Wielkiej Nocy
i czy potrafimy własnymi słowami
zaświadczyć, że ją rozumiemy? Skoro
ogłaszamy wszem i wobec, że wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa, to dlaczego, jeśli mamy odnieść
je do samych siebie, sprawia nam to
trudność? Bóg Ojciec przez Chrystusa umożliwił nam zmartwychwstanie
do życia wiecznego. A mimo to nadal zastanawiamy się, co będzie po
śmierci i nie jesteśmy ufni, co do wizji
własnego powstania z martwych. To
jest dopiero przerażające, bo wszystko zostało podane nam jak na tacy, a

my mamy taki stosunek, jakbyśmy w
ogóle nie byli na to czuli! Dosłownie!
Jeśli będziemy odrzucać wiarę w to,
że możemy zmartwychwstać, to cytując dalej św. Pawła: „Skoro umarli
nie zmartwychwstają, to i Chrystus
nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna
jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach” (1 Kor 15,
16-17). Czy to nie jest zatrważające?
Musimy sobie uzmysłowić i przyjąć
tę Prawdę! Prawdę, która tylko dlatego zmartwychwstała, abyśmy MY
mogli zmartwychwstać. To logiczne
niczym działanie w matematyce, że
skoro Chrystus przezwyciężył śmierć,
również w nas może się to dokonać.
Jeśli tylko uwierzymy i wykorzystamy dany nam przywilej życia z Jezusem, będziemy mogli korzystać z
wiecznego życia w niebie. Pokaż, że
pragniesz być nieśmiertelny, trwając przy Zmartwychwstałym. Podejmiesz wyzwanie?
kl. Artur Grzenia
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Poznajemy

kraje misyjne ...

INDIE rdziej
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Indie są położone na Półwyspie Indyjskim, między Morzem Arabskim
a Oceanem Indyjskim. Są drugim krajem pod względem liczby ludności na
świecie. Największe miasta to Nowe
Delhi i Kalkuta.

Klimat Indii regulują monsuny. Monsun zimowy wieje z lądu i przynosi
pogodę chłodną i bezdeszczową.
Monsun letni, nazywany morskim,
przynosi duże opady i podnosi temperaturę powietrza. Rośliny, jakie
rosną w Indiach to m.in.: herbata,
kawa oraz bawełna. Najczęściej hodowane zwierzęta to kozy i owce.
Społeczeństwo indyjskie dzieli się
na tzw. kasty. Są to zamknięte grupy społeczne, które opierają się na
dziedziczonej przynależności osób.
Posiadają one również określoną hierarchię i przywileje.
W Indiach istnieje bardzo wiele
odłamów hinduistycznych. Ich wy-

znawców łączy przede wszystkim,
szacunek dla świętych ksiąg – Wed,
wiara w reinkarnację, dążenie do wyzwolenia, różnie rozumianego przez
poszczególne odłamy. Innymi wyznaniami w Indiach są: katolicy, protestanci, buddyści i muzułmanie.
Szczególnym symbolem w hinduizmie jest krowa. Symbolizuje ona
Boginię Ziemi – Matki, która karmi
do syta, przygarnia i ochrania swoje
dzieci.
Szczególnym miejscem, które z pewnością warto zobaczyć jest mauzoleum w Agrze – Tadż Mahal. Zostało
ono wyniesione przez Szahdżahana
na pamiątkę przedwcześnie zmarłej,
ukochanej żony Mumtaz Mahal. Dlatego też obiekt ten bywa nazywany
świątynią miłości.

W Indiach obowiązują surowo przestrzegane zwyczaje: przed wejściem
do meczetu, świątyni oraz domu
trzeba pamiętać o zdjęciu obuwia.
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Królestwo zwierząt...

PANTERA ŚNIEŻNA

Pantera śnieżna zwana irbisem lub
barsem, jak przystało na władcę krainy śniegu, to piękny i tajemniczy kot.
Jest stosunkowo duża - waży 30-50
kg. Zamieszkuje ona wysokie i trudno dostępne góry na obszarze od
centralnej Rosji, Mongolii, zachodnich Chin i Tybetu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kazachstanu, Kirgistanu
po himalajskie części Indii, Pakistanu
i Afganistanu. Jest gatunkiem zagrożonym, niezwykle rzadko widywanym przez człowieka.
Jej miękkie, szarawo-białe futro
w ciemnobrązowe cętki stanowi
ceniony łup dla myśliwych, nawet
mimo zakazu handlu nim w wielu
krajach. Niezwykle długa, puszysta
sierść oraz efektowne umaszczenie
pantery stanowią znakomity kamu-
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flaż. Zwierzę jest nie do odróżnienia
od skał, na których odpoczywa.
Terytorium śnieżnej pantery może
rozciągać się na 100 km2 górskich hal
i lasów, do wysokości 5500 metrów
n.p.m. W odróżnieniu od innych kotów, śnieżna pantera nie ryczy. Znakomicie przystosowała się do trudnych wysokogórskich warunków,
w jakich żyje.
W górach Azji Środkowej zachowała
się bardzo nieliczna populacja pantery śnieżnej. Fakt, że trudno dostępny
jest rejon jej przebywania pozwala
jednak zachować nadzieję na przetrwanie tego gatunku. Także ogrody
zoologiczne włączyły się w akcję ratowania pantery. W 1999 roku w ZOO
na całym świecie znajdowało się ponad 600 irbisów, z czego w Europie
227 osobników. Na szczęście w ZOO
nie ma większych problemów z rozrodem i co roku odchowuje się około
20 młodych. To wszystko daje szansę ocalenia tego kota od wyginięcia!
W naszym kraju pantery śnieżne
można podziwiać w ogrodach zoologicznych w Gdańsku, Krakowie,
Łodzi, Opolu, Płocku, Poznaniu i Warszawie.
kl. Pawe Ostrowski

Święty do odpowiedzi ...

BŁ. MATKA TERESA Z KALKUTY

Matka Teresa urodziła się 27 sierpnia
1910 roku w dzisiejszej Macedonii,
a zmarła 18 lat temu – 5 września 1997
roku. Na prośbę Jezusa utworzyła w
Kalkucie Zgromadzenie Misjonarek
Miłości. Kiedyś powiedziała: „Jezus
jest dzisiaj obecny w ludziach niechcianych, bezrobotnych, pozbawionych opieki, głodnych, nagich
i bezdomnych”. Mówiła dalej, że „to
właśnie ty i ja jako chrześcijanie jesteśmy tymi, którzy muszą ich odnaleźć
i pomóc im”. Całe życie Matki Teresy

było wypełnieniem słów, które swoje źródło mają w słowach Pana Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Matka
Teresa walczyła o każdego człowieka po to, żeby pokazać mu Jezusa,
który jest Miłością i kocha wszystkich ludzi. Zachęcała, aby każdy był
misjonarzem tam, gdzie mieszka. By
nim być, wystarczy „przekazywać
ludziom Jezusa nie słowami, lecz
swoim przykładem, kochając Go
i roznosząc miłość, gdziekolwiek się
znajdziemy”. Matka Teresa zachęcała, byśmy świadczyli o Bogu tak,
że inni patrząc na nas, zapragnęliby
poznać Boga, którego my znamy.
A świadczenie o Bogu ma zacząć się
już w naszym domu, osiedlu czy szkole. Mamy widzieć w drugim człowieku Pana Jezusa, któremu z chęcią
i miłością pomogę chociażby poprzez przyjazny uśmiech czy modlitwę za tego konkretnego człowieka.
Wtedy na pewno będziemy Misjonarzami Miłości, takimi jak Matka Teresa.
kl. Stanisław Mejer
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List od wolontariuszki ...
Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Toruniu. Moja przygoda z Afryką
zaczęła się na studiach, kiedy to trafiłam do Ugandy, do ambulatoryjnego
ośrodka medycznego prowadzonego przez Siostry Misjonarki. Wtedy,
jeszcze jako studentka, zrozumiałam, że jest wiele krajów na świecie,
gdzie każde kompetencje są bezcenne. Nawet prawidłowe przepisanie
prostego leku – Paracetamolu – jest
leczeniem znacznie poprawiającym
komfort życia ludzi tam mieszkających. Po prostu jest tam tak mało
wykwalifikowanych osób, że takie
podstawowe umiejętności są ważne.
Założyliśmy najpierw Projekt, a potem Fundację „Medici Homini”. Od
początku wspierali nas i dodawali
odwagi zakonnicy ze Zgromadzenia
Ducha Świętego z Bydgoszczy. Dzięki nim nawiązaliśmy wiele kontaktów
z placówkami misyjnymi, przy których prowadzone są szpitale lub
przychodnie lekarskie, w których do
pracy przyda się każda para rąk. Do
tej pory zorganizowaliśmy 12 wypraw ambulatoryjnych oraz 3 wyprawy operacyjne w rożne miejsca świa- 12 - Zwiastun Misyjny nr 2(61)/2015

ta. Wszędzie spotykaliśmy ogromny
wkład i nieziemską pracę misjonarzy, którzy posługują na co dzień
w krajach rozwijających się. Myślę, że
w Polsce rozmawiamy i myślimy
o nich o wiele za mało. Dla tych misjonarzy każdy dzień jest prawdziwą
walką, z powodu tak wielu problemów, codziennych i prozaicznych,
ale też tych niezwykle trudnych. Nieraz podziwiałam małe i delikatne siostry zakonne, które prowadzą szpital i opiekują się trudnymi pacjentami
(którym i 6 lekarzy specjalistów byłoby w stanie pomóc), przekraczając
bariery socjalne i kulturowe, pokonują problemy związane z brakiem prądu oraz wody, pracują dzień i noc...
a i tak w każdą niedzielę przygotują
świeże ciasto!
Trzeba wiedzieć, ze lekarska praca w Afryce jest wyjątkowo trudna.
Z racji niskiego poziomu edukacji,
małej świadomości, braku pieniędzy
i środków transportu pacjenci trafiają do szpitala wiele za późno. Nasza
praca polega często na heroicznej
walce o ich życie. Czasami, nawet jak

rozpoznamy chorobę, nie mamy leków albo możliwości, żeby ją wyleczyć. Śmiertelność dzieci do piątego
roku życia wynosi ponad 20%, matki
umierają podczas porodu. My w Polsce nie zdajemy sobie sprawy, ze są
jeszcze na świecie miejsca zupełnie
„zapomniane przez Boga”.
Misjonarze w Afryce często muszą
stawić czoła lokalnym wierzeniom.
W wielu plemionach, nawet wśród
plemion chrześcijańskich, panuje
wiara w czary i klątwy. Dla mnóstwa

naszych pacjentów choroba jest
po prostu złorzeczeniem jakiegoś
wroga. Dlatego szukają oni pomocy
najpierw u szamanów, wróżek i znachorów, a dopiero w ostateczności
zwracają się po pomoc do przychodni lub szpitala.
Więcej afrykańskich opowieści młodych lekarzy możecie znaleźć na
naszych blogach: Medici Homini –
Home.
lek. Kasia Gieryń
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Ciekawostki ze świata...

RECYKLING NA 100%

Madagaskar jest czwartą co do wielkości wyspą na świecie. Kojarzyć nam
się może przede wszystkim ze słynną
kreskówką o pingwinach. Ciekawostką będzie dla Was, że niecałe 100 lat
temu wyspa ta miała być polską, a nie
francuską kolonią. Wspaniałą sprawą, którą mogą pochwalić się dzisiaj
Malgasze, czyli mieszkańcy Madagaskaru, jest to, że w ich państwie segreguje się i wykorzystuje ponownie
niemal 100% odpadów!

Na Madagaskarze jest tylko jedna
mleczarnia, a wszystkie garnki na
wyspie zostały wyprodukowane
w fabrykach zlokalizowanych w jednej miejscowości. Wszelkie szklanki
pochodzą spoza wyspy, ponieważ
na Madagaskarze nie produkuje się
szkła. Wszelkie przedmioty, które

- 14 - Zwiastun Misyjny nr 2(61)/2015

powstały w lokalnych fabrykach są
strasznie drogie, co budzi ogromne zdziwienie turystów. Przedmioty
wytworzone ręcznie można z kolei
dostać za grosze. Dniówka robotnika
ma znacznie mniejszą wartość niż litr
benzyny!
Wszyscy na wyspie od najmłodszych
lat kochają majsterkować. Produkcja
pożytecznych przedmiotów z odpadów jest bardzo ważna dla tamtych
ludzi. Na całym świecie nie ma drugiego miejsca, gdzie tak dobrze działa recykling. Podam teraz kilka przykładowych produktów oraz z czego
są one robione. Z opakowań po tanim kokosowym oleju spożywczym
robi się konewki. Tradycyjne wagi są
dla miejscowych nieosiągalne, stąd
miarą jest kapoka, czyli puszka po
mleku. Jak wcześniej wspomniałem,
w kraju jest tylko jeden rodzaj mleka. Sprzedając ryż, fasolę, pieprz lub

inną drobnicę, sprzedawca zagarnia
towar do puszki, usypuje największy możliwy czubek i kupujący ma
pewność, że nie zostanie oszukany.
Na wyspie dostępna jest tylko jedna
puszka tej wielkości! Kilogram ryżu
to trzy i pół puszki, jednak mało który
Malgasz o tym wie, bo ta wiedza nie
jest mu potrzebna. Tam mierzy się na
puszki, a nie kilogramy!
Elektryczność objęła jak na razie tylko większe miasta. Jak sobie z tym
radzi reszta mieszkańców? Niektórzy korzystają lamp naftowych robionych… z puszek po mleku, inni
zaś tworzą prowizoryczne lampki
z trzema diodami w żarówce, umieszczone w małym, drewnianym korytku i działające na baterie. W wersji
luksusowej na kabelku zamieszcza
się przełącznik! Po kliknięciu żarówka świeci z mocą trzech robaczków
świętojańskich.
W jednej z wiosek produkuje się
z puszek po napojach między innymi zabawki dla dzieci: miniaturowe
jeepy, modele samolotów, autobusy
wyładowane ludźmi i zwieńczone na
dachach, tak jak w naturze, czupryną
z kur i kaczek. Drugie życie otrzymują również kapsle, z których w dużej

ilości robi się podstawki pod gorące
garnki, czy też tarki do marchewki.
Działają bez zarzutu!
Na rynkach sprzedaje się wszelkiego
typu pudełka po margarynie, puste
słoiczki z zakrętkami oraz szklane butelki. Śmieci, które powstają
w gospodarstwach domowych trafiają do hurtownika i są sortowane.
Za „śmieci pierwszej klasy” otrzymuje się nawet drobne pieniądze. Jakie
są to odpady? Wszystkie te, które
mogą otrzymać drugie życie w rękach zmyślnych majsterkowiczów
mieszkających na Madagaskarze!
Możemy wiele się nauczyć od mieszkańców tej pięknej afrykańskiej
wyspy. My, Europejczycy, kupujemy czasami wiele zbędnych rzeczy,
a śmieci mamy ponad miarę. Być
może docenilibyśmy wartość naszych zakupów, gdybyśmy wszystko
musieli zrobić sami.
kl. Paweł Ostrowski
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Rusz głową ...

PISANKI

Ile pisanek znajduje się na powyższym obrazku?

MISJA SPECJALNA

By rozszyfrować hasło, poszukaj wskazówek na naszej stronie internetowej.
Przygotowali: kl. Krzysztof Piekarski i kl. Patryk Ważyński
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Pomóż króliczkowi odnaleźć drogę do wyjścia z jajka.
Po drodze zbieraj literki, które utworzą rozwiązanie.

KONKURS!!!
ROZWIĄZANIA WSZYSTKICH CZTERECH ZAGADEK WYŚLIJ DO NAS ZA
POMOCĄ FORMULARZA, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ NA NASZEJ STRONIE
INTERNETOWEJ WWW.KOLOMISYJNE.PL
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KRZYŻYK MAŁEGO MISJONARZA
Potrzebne Ci będą:
- glina rzeźbiarska (dostaniesz ją w
sklepie z artykułami szkolnymi)
- kawałek drutu, słomka do picia
- pędzelki, farby, lakier.
1. Wyrabiaj glinę aż będzie elastyczna
i miękka.
2. Z gliny ulep krzyżyki.
3. Jeśli chcesz powiesić krzyżyk na
ścianie, zrób z drucika zawieszkę.
4. Jeśli będziesz nosić krzyżyk na szyi,
zrób otworek przy pomocy słomki.

5. Pomaluj krzyżyki na drugi dzień,
kiedy glina dobrze wyschnie.
6. Aby utrwalić kolory na koniec, możesz polakierować krzyżyki.

ROZWIĄZANIE KONKURSU ZIMOWEGO
PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA:
Flaga - czarny, żółty i czerwony.
Labirynt - Jubileusz Zwiastuna Misyjnego
Misja specjalna - Cudowny misyjny świat poznajemy już od lat.
Rebus - dwadzieścia pięć lat.
Zwyciężyli: Nikola Cieszyńska, Aleksandra Resner i Joanna Burnicka.
Gratulujemy!
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POWODZENIA!
Na podstawie www.warsztatmisyjny.blogspot.com przygotował
kl. Dawid
Braun
nr 2(61)/2015
Zwiastun
Misyjny
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TAK DZIAŁAMY!
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