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Witam was, drogie 
Dzieci. Ksiądz Piotr, 

który jest misjonarzem 
Pana Jezusa, odwiedził 

mnóstwo krajów afrykań-
skich, bo aż 16! Poznał tam 

wiele dzieci, o których 
mi opowiedział. 

Dzieci w Gambii są 
bardzo otwarte        
i radosne. Lubią 
występować na 
scenie (np. robić 
przedstawienia), 
pokazując swoje 

talenty,talenty, a mają ich 
naprawdę dużo! Nie 

uczą się tekstów na 
pamięć, tylko improwizują. 

Nie mają kompleksów, nie za-
stanawiają się, co inni o nich 

pomyślą. Są pełne energii, żywe 
i kreatywne, nigdy się nie nudzą. 

GAMBIA



W droge z papiezem

Franciszkiem

.
,

Porozmawiam 
z Panem Jezusem 

o swoim powołaniu. 

Zapytam Zapytam 
Jezusa, 

co znaczy 
mieć po-

wołanie 
misyjne?

Co oznacza rozeznać powołanie? 
Pomóc młodemu człowie-
kowi wybrać powołanie, 
to sprawić, by rozma-
wiał z Jezusem.



Dawno, dawno temu, w wielkim lesie duży lew odpoczywał w cieniu drzewa.
Sprawdzał, czy w oddali nie ma czegoś do zjedzenia, ale w tym momencie nie 
widział nic interesującego. Popołudnie mijało powoli, lew był coraz bardziej 
głodny. „Może będzie lepiej, jeśli wyjdę stąd i pójdę na polowanie w inne miej-
sce?”, powiedział do siebie zirytowany na myśl, że musi wstać.
„Nie jedz mnie, panie Lwie - kontynuowała mała myszka - jestem taka mała, że 
za chwilę znów będziesz głodny”.
„Prawda - 
pomyślał lew - 
ta myszka za-
spokoiłaby  głód 
na bardzo 
krótko”.
„Jeśli mnie pu-
ścisz, będę ci 
wdzięczna 
przez całe 
życie! ”- 
obiecała mysz.
„Niech tak 
będzie” - zgodził 
się lew.



Wszedł do 
lasu, po chwili 
wpadł w za-
sadzkę i zawisł 
w powietrzu. 
Natychmiast 
zrozumiał, że 
to pułapka 
i doskonale i doskonale 
wiedział, że 
nie ma dla 
niego ratunku. 
Im bardziej 
próbował się 
uwolnić, tym 
bardziej siatka bardziej siatka 
się zaciskała. 

Po wielu próbach zrezygnował z walki i czekał na swoje tragiczne przeznacze-
nie.  Nagle zobaczył małą myszkę, która zębami próbowała przegryźć linę.
Lew był zaskoczony gestem myszy. Nigdy nie spodziewał się, że tak małe zwie-
rzę może uratować mu życie. Myszka pracowała szybko i za kilka chwil lew był 
wolny. Podziękował serdecznie myszce za uratowanie życia i od tej chwili zostali 
przyjaciółmi. 
Lew nauczył się bardzo ważnej rzeczy: by być życzliwym dla wszystkich, nawet 
tych najmniejszych.  Bo przyjaciele poznają się w trudnych sytuacjach.



Wiktoria bardzo chciałaby pomagać 
innym, mieć szczęśliwą rodzinę 
oraz znaleźć w przyszłości swoją 
ulubioną pracę, pragnie skończyć 
szkołę i pójść na studia. Chciałaby, 
aby wszyscy w jej rodzinie byli 
szczęśliwi jak kwitnące drzewo, by 
nigdynigdy nie zapominano o Panu Bogu 
oraz bliźnich. 

Darja bardzo 
chciałaby lepiej 
poznać Pana 
Boga, marzy 

o dobrej rodzinie, 
chciałaby dostać 
tort na urodziny 
i mieć magiczną i mieć magiczną 

różdżkę. 
Często myśli 

o Bogu.

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

Iryna marzy, aby 
w przyszłości 

założyć szczęśliwą, 
chrześcijańską 

rodzinę.



D LA MISJI

Co mogę jeszcze zrobić dla misji? Maria Teresa Ledóchowska pewnie często za-
dawała sobie to pytanie.  Wszystko co robiła dla misji – robiła dla Pana Jezusa. 
Kochała misje, bo bardzo kochała Pana Jezusa.
Maria Teresa, którą wspominamy 6 lipca, oddała misjom całe swoje serce. To 
dzięki tej miłości znajdywała coraz to nowe pomysły, jak jeszcze lepiej pomagać 
misjonarzom, co zrobić aby jeszcze więcej osób mogło poznać Pana Jezusa.
Pierwszym krokiem w ofiarowaniu swojego serca misjom – jest poznanie i poko-
chanie Pana Jezusa, to także wdzięczność za dar wiary, którą

otrzymaliśmy na chrzcie świętym. 
Zaangażowanie misyjne to dziele-
nie się miłością. Uczy nas tego 
Maria Teresa. Miłość staje się siłą, 
by dzielić  się wiarą. Miłość jest tak 
potężna, że nie zatrzymają jej grani-
ce, trudności, potrafi dotrzeć na 
krańce ziemi, wszędzie tam, gdzie 
ktoś potrzebuje usłyszeć, że jest 
umiłowanym Dzieckiem Boga.

Kochać misje

Zadania małego misjonarza:



Hasło z nr V 2019 brzmi: MARYJA

Nagrody wylosowali:  Ania z Manavgat, 

Hania z Łomianek oraz Andrzej z Warszawy. 

       Gratulujemy!
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