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WW Papui Nowej Gwinei, gdzie jako misjonar-
ka żyłam ponad 25 lat, często pomagałam 
wielu dzieciom. Niestety większość z nich nie cho-
dziła do szkoły. W tym kraju pierwszeństwo do 
nauki mają chłopcy. Dzieci do szkoły mają daleko, 
nie ma dróg asfaltowych, a w czasie deszczu są 
one zalane. Jednak wszyscy czekamy na deszcz, 
bo dzięki niemu mamy co pić (deszczówka jest 
bardzo smaczna). Wiele dziewczynek nie 
potrafi zadbać o higienę, ładnie się ubrać 
czy nawet jeść nożem czy widelcem. 
Moim zadaniem było pomóc im w tej 
nauce. Zdarzało się często, że 
udzielałam schronienia i wsparcia 
dzieciomdzieciom uznanym za winnych rzu-
cania czarów, powodujących nie-
szczęścia w wiosce, co oczywiście 
nie było prawdą. Takie dzieci muszą 
uciekać, by ocalić swoje życie. 



ZEA czyli Zjednoczone Emiraty Arab-

skie to kraj goszczący od 3 do 5 lutego 

Ojca św. Franciszka. Większość 

mieszkańców ZEA to wyznawcy 

Islamu,  są tam także chrześcijanie.  

W programie wizyty Ojca świętego 

jest spotkanie wyznawców różnych 

religii. Na świecie żyje wielu ludzi, religii. Na świecie żyje wielu ludzi, 

którzy nie są chrześcijanami. Wy-

znają oni inne religie. Ojciec 

święty Franciszek przypomina 

nam i pokazuje, że możemy 

być dla siebie nawzajem życz-

liwi. Nie tracąc własnej wiary, 

możemy współpracować        

i szanować się nawzajem.  

Ojciec święty mówi, że 

aby żyć w pokoju trzeba 

nawzajem się słuchać,  

i nie oceniać drugiego 

człowieka. Wspólnie  

możemy troszczyć możemy troszczyć 

się o świat, o dobro 

każdego człowieka. 

Razem z wyznaw-

cami innych religii 

możemy  zaanga-

żować się  w ochro

nę środowiska           

i naszej planety, 

która jest dziełem 

Stwórcy. 



W jednym z rejonów Australii żył sobie kangur Bohra, który jadł posiłki tylko 
nocą. Pewnego razu chcąc widzieć, co je, zebrał całą ciemność nieba i otulił się 
nią jak płaszczem. Gwiazdy świeciły jasno i od czasu do czasu mrugał księżyc. 
Kangur był bardzo zadowolony, bo mógł zobaczyć co zjada. 
Nagle dostrzegł dziwne zjawisko - postacie na dwóch nogach tańczyły w kole       
w rytm muzyki. Kangur, który chodził na czterech łapach jak pies, podszedł do 
nich patrząc z zaciekawieniem. Tak mu się spodobał ten widok, że stanął na 
dwóch 
łapach, 
podparł się 
ogonem       
i dołączył 
do tańczą-
cych. 
Trudno mu Trudno mu 
było utrzy-
mać rów-
nowagę, 
chwiał się, 
ale dziel-
nie tańczył 
dalej.



Nagle kobiety 

zobaczyły 

stojącego 

kangura i ze 

strachu 

krzyknęły. 

Przestano 

śpiewać i tańśpiewać i tań-

czyć. Jednym 

podobał się 

taniec kangu-

ra, inni byli 

oburzeni, że 

dołączył do 

nich i chcieli 

go ukarać. 

Od tamtego czasu mężczyźni tamtego rejonu Australii, w czasie 

uroczystości  doczepiają sobie do paska długi ogon spleciony       

z liści w warkocz i na wzór kangura wykonują uroczysty taniec. 

Po burzliwej dyskusji zdecydowano, że kangur może tańczyć       

w czasie uroczystości, a karą będzie to, iż od tej pory aż do 

końca istnienia ziemi wszystkie kangury będą chodzić na dwóch 

łapach, podpierając się ogonem. 



Mam na imię Dasha. Mam 11 
lat. Mieszkam w mieście Lisa-
kowsk w Kazachstanie. Moim 
marzeniem jest to, by moja ro-
dzina nigdy nie chorowała na 
groźne choroby, które zagraża-
ją naszemu życiu. 

Jestem Juliana i pochodzę          
z Boliwii. Moim marzeniem jest 
mieć własną piłkę do koszy-
kówki. W przyszłości chciała-
bym być lekarzem i zajmować 
się starszymi osobami, dlatego 
że wielu z nich mieszka na 
ulicy. 

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



D

Przede wszystkim wierno-
ści i zapału w codziennym 
wykonywaniu obowiązków 
i służeniu swoimi talentami 
i zdolnościami Panu Jezu-
sowi. A ty jakie masz ta-
lenty?

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Misjonarze 
bardzo często pomagają osobom starszym i chorym. A co mali 
misjonarze mogą nauczyć się od osób starszych? 

LA MISJI
Dzieci pomagają dzieciom

Zadania małego misjonarza:



Hasło z nr XII 2018 brzmi: DOBROĆ
Nagrody wylosowali:  Kasia ze Skawy, 
Rita z Rzeszowa, Wojtek z Gdańska. 
       Gratulujemy!

1. Jaki kontynent odwiedziła s. Dawida?
2. Jaką religię wyznają mieszkańcy ZEA?
3. Gdzie żył kangur Bohra?
4. Kto marzy, by być lekarzem?
5. Co możemy ofiarwać misjom?
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Wykreśl odgadnięte wyrazy. 
Pozostałe litery utworzą hasło.
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