
ECHO DZIECIOMmaj 2019   nr 5 /



Prosimy was o modlitwę i również zapewniamy Was 

o modlitwie. Pozdrawiają Was mali misjonarze  z Li-

sakowska, który leży w północnym Kazachstanie, 

jednocześnie jest to południowa Syberia i środkowa 

Azja - to tak, abyście wiedzieli, gdzie nas szukać na 

mapie.

W Kazachstanie większość ludzi to muzułma-

nie. Jest też dużo osób,  których przodkowie 

przed laty zostali zesłani na stepy z Polski, 

Ukrainy, Niemiec. Modlili się w ukryciu, by 

nikt ich nie widział. Nie było wtedy ko-

ściołów, kapłanów. Trwali przy 

Panu Bogu jak umieli. Razem    

z innymi misjonarzami pra-

gniemy nieść ludziom 

Pana Jezusa, pomagać 

im, uczestniczyć w ich 

troskach i radościach, 

przygotowywać do Sa-

kramentów świętych. 

Ostatnio nasza parafia 

powiększyła się o jedno 

Dziecko Boże - Panią Tonię, 

która skończyła 80 lat! Takich 

Dzieci Bożych jest więcej, którzy 

czekają, by usłyszeć o Panu Jezu-

sie, poznać Go, pokochać i przyjąć.

.

Witam Was. Misjo-

narz to człowiek, dla któ-

rego największym i najbliż-

szym Przyjacielem jest Pan 

Jezus. On dodaje misjonarzowi 

siły, by szedł z radością do ludzi     

i miejsc, gdzie jeszcze Go nie 

znają. Siostra Marietta jest mi-

sjonarką powołaną do niesie-

nia radości mieszkańcom 

Kazachstanu.



W droge z papiezem

Franciszkiem

.
,

Eucharystia jest naszą najważniej-

szą modlitwą, trzeba zaczynać ją z pokorą, uznać, że 

jest się dzieckiem Boga i zaufać Mu. Aby wejść do kró-

lestwa niebieskiego, trzeba stać się małymi jak dzieci. 

Kolejną wskazówką jest umiejętność zdumiewania 

się. Dzieci zadają zawsze mnóstwo pytań, bo pragną 

odkrywać świat i zadziwiają je nawet małe rzeczy, 

bo wszystko jest dla nich nowe. Aby wejść do kró-

lestwa niebieskiego, trzeba dać się zadziwić. 

Dlaczego mamy chodzić na Mszę Świętą? 

Dlatego, by spotkać zmartwychwstałego 

Pana, albo raczej, pozwolić Mu                                                    

spotkać nas, by słu-

chać Jego słowa, 

żywić się 

przy 

Jego 

stole-

Sta-

wać 

się 

Ko-

ścio-

łem,  

Jego mistycznym 

ciałem  w świecie. 

W 

maju wiele dzieci 

będzie przeżywać        

I Komunię Świętą. Ojciec 

Święty Franciszek pokazuje 

nam jak ważna w naszym 

misyjnym życiu jest Euchary-

stia i podpowiada nam jak stia i podpowiada nam jak 

dobrze ją przeżywać.
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Pewnego razu lis wędrował po lesie szukając kawałka sera lub czegoś, co by 
mógł włożyć do ust. Zobaczył koguta siedzącego na gałęzi. Mądry kogut patrzył 
na niego z ukosa, pewny, że lis coś knuje. Sprytny lis zaczął mówić do koguta 
przekonującym głosem: „Dzień dobry mój przyjacielu kogucie. Dzisiaj jest 
szczęśliwy dzień, ponieważ wśród wszystkich zwierząt panuje pokój. Zejdź na 
dół i przytul mnie, będziemy świętować.”
Kogut od razu zauważył oszustwo, wiedział, że lis zje go za jednym razem. 
Pierzasty, 
mądry 
kogut miał 
już gotową 
odpowiedź. 
„Zanim 
zejdę na 
dół, by cię dół, by cię 
uściskać     
i wspólnie 
świętować, 
zaprośmy 
również 
mojego 
przyjaciela przyjaciela 
psa”. 



Lis zbladł 
ze strachu, 

widząc wiel-
kiego, 

szczekają-
cego psa,  

biegnącego 
w jego 

kierunku. 
„Bardzo 

chciałbym 
go przytulić 
- powiedział 
przerażony 
- ale nieste-

ty spieszę ty spieszę 
się i muszę 

już iść. 

w

Pozdrów go ode mnie, zobaczymy się jutro. Do widzenia, drogi kogucie." 
Lis z pustym żołądkiem uciekł do lasu. Lis próbował przechytrzyć koguta, 
który jednak nie uwierzył w jego pochlebne słowa, ale użył własnego 
rozumu, dzięki niemu został zjedzony. Dzieje się właśnie tak, gdy mądry 
próbuje oszukać mądrzejszego od niego. Lis nie mógł pogodzić się z inteli-
gencją koguta, który po raz kolejny nie dał się zwieść. Kogut nie uwierzył       
w pochlebne słowa lisa, ale użył własnego rozumu, dzięki temu nie dał się 
zwieść. zwieść. z



Martynka ma 5 lat. 
Marzy, by być 
policjantem 

i księżniczką.

Wiktoria ma 6 lat. 
Bardzo lubi malować, 

śpiewać, tańczyć 
i ćwiczyć akrobacje. 

W przyszłości chciałaby 
być weterynarzem.

Marek ma 8 lat. 
W przyszłości chciałby 

być architektem 
i prowadzić swój kanał 

na youtubie. 
Lubi wspinaczki.

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



D LA MISJI

s. Joyfulmary, SSPC

Uczestniczyłam w misji jaką miały dzieci na Sycylii,     
w czasie swoich rekolekcji.  Po przyjściu do szkoły za-
daniem dzieci było „God Morning”, czyli powiedzenie 
Panu Bogu „Dzień Dobry”, tak by zacząć dzień od 
uwielbienia Go. 
Dlaczego mamy uwielbiać Pana Boga? Ponieważ 
daje nam nowe życie, rodziców, przyjaciół, radość        
i zbawienie. 
Dzieci pytały również: Dlaczego trzeba się modlić?        
I same próbowały znaleźć odpowiedź: że bez modli-
twy trudno by się żyło. Modlitwą otaczamy rodziców, 
ponieważ ich kochamy.
Później był czas na wspólne śpiewanie piosenek, 
zabawy integracyjne i wiele innych misyjnych atrakcji. 

Misja „God Morning”

Uwielbiam Cię, 
Boże za miłość.

za zbawienie
za życie

za rodziców
za radość

Zadania małego misjonarza: Każdego dnia, gdy wstaniesz rano, przywitaj 
się z Panem Jezusem i ofiaruj Mu cały dzień. 
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Właściwa odpowiedź wskaże literę, którą należy wpisać do hasła.
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