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Witam was, 

drogie Dzieci! Ostatnio spo-

tkałam Maćka, młodego chłopaka, 

który jako wolontariusz był na 

Wyspach Zielonego Przylądka. Jego 

zadanie tam polegało na zabawie z dzieć-

mi, dawaniu tego, co najcenniejsze - 

swojego czasu i obecności, bo każdy 

z nas jako misjonarz jest posłany, 

by głosić miłość Jezusa.

Z chłopakami grałem w piłkę 

nożną, rozgrywaliśmy prawdziwe 

piłkarskie mecze.  

Dzieci bardzo cieszyły się z drob-

nych upominków, które rozdawa-

łem podczas wspólnych zabaw. 

Nawet zwykły ołówek czy zeszyt 

szkolny wywoływał radość na 

twarzy dziecka. 

Wakacyjna zabawa z dziećmi 

na Wyspach Zielonego Przy-

lądka nie była rzeczą trudną, 

gdyż wszystkie dzieci chętnie 

angażowały się w różne zaję-

cia. 

Maciej Baran



,W droge z papiezem

Franciszkiem

.

Ojciec Święty Franciszek uczy nas jak dobrze modlić się najważ-

niejszą modlitwą chrześcijanina: „Ojcze nasz”.  

Uczyć się od samego Jezusa, który pokazuje nam jak się modlić.

Jezus znajdował czas na modlitwę – rozmowę z Ojcem, pomimo 

wielu obowiązków i zmęczenia. 

Jezus modlił się całym swoim sercem, bardzo gorliwie!

Modlitwa Jezusa była tak piękna, że inni też chcieli tak się 

modlić.

JezusJezus nie jest zazdrosny o swoją relację z Ojcem, dzieli się           

z innymi doświadczeniem modlitwy.

,

Modlitwa  jest kolejnym  misyjnym drogowska-

zem. To w Wielkim Poście jeden z uczynków 

miłosierdzia (post, modlitwa, jałmużna).  

Jeśli chcesz modlić się jak Jezus, zacznij 

od prośby: Panie naucz mnie modlitwy!



W afrykańskim buszu żyła pewna żyrafa, która miała bardzo długą szyję. Była 
przepiękna, bystra i szczupła. Wszystkie zwierzęta ją podziwiały i mówiły jej 
komplementy. Żyrafa jednak miała jedną wadę, była próżna. Zamiast spę-
dzać czas ze swoimi przyjaciółmi, wolała przeglądać się w lustrze wody. Gdy 
przyjaciele potrzebowali jej pomocy, była zbyt zajęta, by im pomóc.

Pewnego dnia przyszła do niej małpka, która chciała pokazać jej jak ważni 
są przyjaciele. 
Powiedziała  
do żyrafy: 
„W lesie 
znajduje się 
drzewo, 
które ma 
bardzo słod-
kie owoce. kie owoce. 
Dzięki twojej 
szyi, będzie 
możliwe je 
zjeść. 
Pokażę ci 
je.”



Żyrafa 
próbowała            

z całych 
sił je 

zerwać, 
ale nie 

potrafiła. potrafiła. 
Małpa 

wskoczyła 
szybko na 
jej grzbiet. 

Gdy żyrafa zjadła ofiarowany jej owoc, małpka powiedział jej: 
„Wiesz, dla wszystkich w życiu przychodzi taki moment,                 
w którym potrzebujemy pomocy przyjaciela”. Żyrafa zrozumiała, 
jak bardzo była próżna i małpka została jej pierwszym przyjacie-
lem.

Zwinnie wspieła się na jej szyję i zerwała owoc swoimi małymi 
łapkami, dając go w prezencie żyrafie. 



Mam 4 lata. 
Lubię uczyć 
się czytać. 
Chcę zostać 
lekarzem. 

O  C Z Y M  M A R Z Y S Z ?

Mam 8 lat. Moim hobby jest muzyka. Gdy 
dorosnę chciałabym być inżynierem.

Mam 5 lat. Lubię czytać Biblię, zwłasz-
cza poznawać historię Pana Jezusa. 
Moim marzeniem jest być lekarzem. 



W każdy piątek Wielkiego Postu po-
koloruj jeden kwadrat:
08.03;  15.03;  22.03;  29.03;  05.04; 
12.04

Wielki Post to czas, gdy uczestniczymy w nabo-
żeństwie Drogi Krzyżowej.  Szymon z Cyreny 
pomagał nieść krzyż Panu Jezusowi. Mogę 
pomóc misjonarzom ofiarując w ich intencji 
udział w  Drodze Krzyżowej. 
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Nagrody z nr I 2019 wylosowali:  
Michalina z Tarnowa Podgórnego, 
Zosia z Gdańska, Paweł z Zbrosławic. 
       Gratulujemy!
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