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Bardzo się cieszyłam, gdy raz mogłam odwiedzić 
Polskę, bo u was jest dużo chrześcijan, czułam się 
jakbyśmy wszyscy byli wielką rodziną. Moim ma-
rzeniem jest, by każdy poznał miłość Pana Boga 
do nas, szczególnie, by dzieci poznały jak Pan 
Jezus je kocha.

W Indiach szkoła zaczyna się na początku czerwca. Jednak nie 
wszystkie dzieci mogą do niej pójść. Rodzice bardzo chcą, by ich 
dzieci się uczyły, dlatego wysyłają je do ogromnego hostelu, gdzie 
mieszka i uczy się w jednym budynku ok. 200 dzieci. W Indiach ist-
nieje podział na kasty i płeć. W klasie czy podczas apelu dziewczynki 
stoją po jednej stronie, a chłopcy po drugiej. Ulubioną i najbardziej 
popularną grą w Indiach jest gilli - podobna do krykieta. Wystarczą 
dodo tego 2 patyki i koło namalowane na ziemi. Osoba  w kole ma za 
zadanie, by patyk nie dosta się do środka.



W droge z papiezem

Franciszkiem

.
,

Ojciec Święty w Orędziu na Światowy 
Dzień Misyjny daje nam wskazówki jak być 
misjonarzem. Jedną z nich jest patrzeć na 
świat oczami i sercem Boga. Co to znaczy? 

Papież wyjaśnia, że jeśli chcemy pa-
trzeć na świat i na drugiego czło-
wieka oczami Boga, to musimy 
patrzeć z miłością.  To dzięki mi-
łości wielu misjonarzy potrafi iść 
na krańce ziemi, być dla innych 
znakiem nadziei i świadkiem 
Jezusa Chrystusa. 
Ten kto naprawdę żyje miło-
ścią jest posłany – czyli ma 
wyruszyć w drogę ku dru-
giemu człowiekowi. Wycho-
dzi z własnej wygody, ego-
izmu, by nawiązywać przy-
jaźnie, kochać Boga i 
giego człowieka. W ten 
sposób staje się prawdzi-
wym misjonarzem. 
Jeśli jeszcze nie potrafimy 
patrzeć na świat oczami         
i sercem Boga, to możemy 

prosić w modlitwie Ducha 
Świętego, aby przemienił 

nasze spojrzenie. Bo każdy       
z nas jeśli jest ochrzczony, to 

teżteż jest posłany i ma w sobie 
serce zdolne do miłości sięgającej 

krańców ziemi. 



Dawno, dawno temu, w małej wiosce żył Loris, mały pasterz, który bardzo lubił 
żartować. Pewnego dnia jego ojciec zdecydował, że przyszedł czas, by Loris 
pomógł mu w pracy w gospodarstwie. Następnie kazał mu strzec stada dziesię-
ciu owiec w nocy. Siedział i pilnowa owiec. Gdyby przypadkiem zobaczył wilka, 
miał pobiec na ulicę i krzyczeć: „wilk, wilk!”, by przybyli sąsiedzi i pomogli mu go 
złapać. Loris, jako dobry chłopiec, tego wieczoru stał na straży owiec, ale czas 
mijał i nic się nie działo. Był coraz bardziej znudzony. 

Nuda była 
tak wielka, 
że wymyślił 
pewien żart. 
Pobiegł na 
ulicę krzy-
cząc „wilk! 
wilk!” Ojciec wilk!” Ojciec 
wraz z 
ludźmi 
z wioski 
przybiegli 
na ratunek 
owcom. 



Gdy zoriento-
wali się, że to 
żart młodego 
pasterza, byli 
źli, że Loris 
wyciągnął ich 
tak w środku 
nocy z łóżek. nocy z łóżek. 
Przeprosił 
mieszkańców 
i cały szczęśli-
wy, rozbawio-
ny udanym 
według niego 
żartem, wrócił 
do owiec. 

Następna noc była taka sama. Loris tak bardzo się nudził, że powtórzył żart. 
Bawił go widok mieszkańców wybiegających na ulicę w samych tylko piżamach. 
Postanowił, że jutro znów zrobi taki żart. 
PewnegoPewnego razu obudziły go dziwne dźwięki dochodzące zza stodoły. Podniósł 
się i zobaczył wchodzącego wilka do stodoły. Wybiegł na ulicę i z całych sił krzy-
czał: „wilk! wilk!”. Jednak nikt z mieszkańców nie przybiegł, bo nie wierzyli już 
jego słowom. Wilk wykradł wszystkie owce. Loris zrozumiał, że jeżeli się za-
cznie kłamać, to później już nigdy nie będzie się wiarygodnym. 



Jestem Elia. Mam 4 sio-
stry i 4 braci. Chodzę 
do ósmej klasy i dopie-
ro uczę się czytać, 
pisać i liczyć. Moim ulu-
bionym przedmiotem 
jest mechanika samo
chodowa. Lubię napra-
wiać samochody. Kiedy 
dorosnę, chciałbym za-
łożyć rodzinę. 

Mam na imię Murha-
bazi. Jestem uczniem 
szkoły średniej. Mam 
ośmioro rodzeństwa. 
Jestem ochrzczony         
i należę do parafii św. 
Franciszka w Bucavu. 
ChcęChcę zostać leka-
rzem, by ludzie nie 
umierali i byli zadowo-
leni ze swojego stanu 
zdrowia. 

Mam na imię Rafael. Mam 
13 lat. Mam 3 braci i 3 sio-
stry. Moi rodzice są rolnika-
mi. Lubię chodzić do szkoły, 
bo chcę zostać księdzem. 
Zadaniem księdza jest gło-
szenie Słowa Bożego, 
ewangelizowanie, udziela-
nie sakramentów i uczenie 
miłości do siebie nawzajem. 

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



D LA MISJINiewolnik Afrykańczyków

Każdego dnia, gdy wstaniesz rano, poproś 
Boga, abyś był dobrym i kochającym dla innych.



Hasło z nr VI 2019 brzmi: WAKACJE Z BOGIEM
Nagrody wylosowali: Basia z Wołczyna, 
Weronika z Budzowa, Damian z Krosna. 
       Gratulujemy!
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