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W rozwoju człowieka ogromną 
rolę spełniają pierwsze lata jego 
życia. To, czego dziecko doświadczy 
w sferze emocjonalnej, fizycznej 
i społecznej na tym etapie, owocuje 
później. Dlatego Kościół zachęca 
rodziców, by nie marnowali 
potencjału rozwojowego tkwiącego 
we wczesnym dzieciństwie. Dobrze 
się dzieje, że następuje powszechny 
dostęp do edukacji przedszkolnej. 
Ma to nie tylko znaczenie dla 
prawidłowego rozwoju dzieci, ale 
też warunkuje efektywność całego 
późniejszego procesu edukacji. 
Okres przedszkolny jest ważny 
dla kształtowania się osobowości 
dziecka oraz nabywania przez nie 
wielu doświadczeń i umiejętności. 
dzIecI, które uczeStNIczą w zAjęcIAch 
przedSzkolNych, lepIej SobIe rAdzą 
w Szkole, mAją wIękSze umIejętNoścI 
INtelektuAlNe, SpołeczNe, emocjoNAlNe 
ANIżelI te, które NIe uczęSzczAły 
do przedSzkolI. bArdzo wAżNe NA 
tym etApIe wychowANIA Są relAcje 
SpołeczNe. dzIecko uczy SIę wSpółprAcy 
z INNymI, przygotowuje SIę do życIA 
w SzerSzym środowISku SpołeczNym. 
W tym okresie dziecko poznaje 
swoje otoczenie głównie poprzez 
identyfikację i naśladownictwo. 
Podobnie jest w życiu religijnym: 
mając zdolność do identyfikowania 
się i naśladownictwa, stara się 
ono uczestniczyć – choć jeszcze 
bezkrytycznie – w życiu religijnym 
ważnych dla niego osób (mama, 
tata, babcia, dziadek, pani od 
religii…). Odkrywając piękno 
otoczenia (co jest szczególnie 
ważne we współczesnym, 
stechnicyzowanym świecie), 
potrzebuje poznać jego Dawcę 
– dobrego Boga, który chce, 
aby każdy człowiek cieszył się 
światem. W procesie wychowania 
w duchu wiary należy pomóc 
dziecku, by umiało dostrzec Boga 
w konkretnych wydarzeniach 
i ludziach ze swego otoczenia.

bp mArek meNdyk
Przewodniczący Komisji 
Wychowania Katolickiego 
Episkopatu Polski

Komentarz misyjny

Wakacje. Chyba wszyscy na 
nie czekamy. To taki moment, 
w którym można nieco odetchnąć, 
odreagować, a nawet nabrać 
ducha podczas rekolekcji, czy 
ewangelizacji. Z tego czasu 
najbardziej cieszą się dzieci.  
Są wszędzie: na podwórkach i na 
boiskach. Grają na komputerach 
w sieci. Wyjeżdżają na obozy, 
kolonie, starsi na koncerty, 
a niektórzy na wolontariat 
misyjny. Najmłodsi spędzają czas 
z rodzicami na placach zabaw, 
spacerach – albo w ochronkach czy 
przedszkolach, gdy opiekunowie 
są w pracy. Tam mogą się 
wychowywać, rozwijać, zadawać 
pytania, spotykać z rówieśnikami.

Mało kto z nas wie, że również 
na misjach funkcjonują ochronki 
i przedszkola. Postanowiliśmy 

edytorIAl: Dzieci. Nie są same

dla Was zbadać ten temat i pokazać 
ich działanie. W tym sposobie 
przekazywania wiary najmłodszym 
specjalizują się między innymi 
siostry służebniczki. Pracują po cichu, 
niemal niezauważalnie, stosując 
myśl pedagogiczną bł. Edmunda 
Bojanowskiego. Często wynajdują 
dzieci na ulicach, wysypiskach śmieci, 
w kolektorach, na różnych peryferiach. 
Zajmują się niepełnosprawnymi. 
Mają dobrą intuicję, że warto od 
najmłodszych lat wychowywać, 
przekazywać wiarę, pomagać, dawać 
szansę na inne życie. Niektóre z tych 
dzieci przyprowadzają do wspólnoty 
Kościoła swoich rodziców. Zapraszamy 
Was zatem do ochronek i przedszkoli 
w Boliwii, Kamerunie, Kazachstanie, 
Peru, Ugandzie, Etiopii i na Papui 
Nowej Gwinei.

Na oblackich misjach urlopy – 
część misjonarzy przyjechała na 
wypoczynek i leczenie. Dzieją się 
też duże projekty. Rozpoczynamy 
budowę ośrodka zdrowia w Befasy na 
Madagaskarze. Szukamy dobrodziejów 
do adopcji misyjnej dla setki dzieci. 
Zatem, pomimo wakacji, nie 
odpoczywamy. Misje przecież trwają.

wrzos@misyjnedrogi.pl

mArcIN wrzoS omI
Misyjne Drogi, misyjne.pl, 
Poznań

Miłość zaczyna się 
w domu i rozwija 
się w domu.  
Tu nigdy nie brak 
sposobności,  
aby ją okazać.
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Przejście przez Bramę-Rybę w geście wyboru 
Chrystusa zwieńczyło w nocy z 2 na 3 czerwca 2018 r.  
XXII Spotkanie Młodych Lednica 2000. Tegoroczne 
wydarzenie odbyło się pod hasłem „Jestem”. Gościem 
Lednicy był prezydent Andrzej Duda.

W tegorocznym spotkaniu na Polach Lednickich wzięło udział 
85 tys. pielgrzymów z Polski i zagranicy. Przejście przez 
Bramę-Rybę to ostatni, rozpoczęty około północy element 
spotkania. Poprzedziła je adoracja Najświętszego Sakramentu 
i wspólna modlitwa – wybór Chrystusa. W modlitwie uczest-
niczyły delegacje pielgrzymów m.in. z Niemiec, Białorusi, 
Brazylii, Chorwacji, Kenii, Włoch, Libanu i Kanady.

Istotnym elementem tegorocznego spotkania były wątki 
patriotyczne. Z okazji stulecia niepodległości uczestnicy Led-
nicy otrzymali w prezencie od prezydenta biało-czerwone 

flagi. „Zabierzcie je ze sobą do domu, miejcie je, szanujcie, 
o to proszę. Ale proszę też, żebyście ich używali. Żebyście 
te nasze biało-czerwone barwy, tak drogie, eksponowali 
wtedy, kiedy są ważne momenty dla was, dla naszej ojczy-
zny, dla naszej historii, dla naszej tożsamości. Także w tych 
momentach, w których się modlimy” – mówił prezydent do 
zgromadzonych.

Podczas spotkania pielgrzymi obmywali sobie wzajemnie 
nogi w geście bezinteresownej miłości bliźniego. Całowali też 
ziemię, naśladując gest Jana Pawła II. W trakcie tegorocznej 
Lednicy wspominany był jego wkład w polską wolność i jego 
nauka, by umieć być za tę wolność wdzięcznym.

Obecny na Lednicy przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu  Polski  abp  Stanisław  Gądecki  przypomniał,  
że Jan Paweł II „uczył, że wolność jest darem i zadaniem, 
stawia przed człowiekiem wyzwania”. Dodał, że „takie wy-
jątkowe wydarzenia jak Lednica pokazują, że ciągle jest dużo 
młodzieży, która ma kręgosłup”.

Zgromadzonych na Polach Lednickich pozdrowił papież 
Franciszek. „Świętując na Lednicy stulecie odzyskania nie-
podległości waszej ojczyzny, gestem, jaki zwykł czynić św. 
Jan Paweł II, ucałujcie polską ziemię także w moim imieniu. 
Zawierzam was opiece Maryi Królowej Polski i z serca błogosła-
wię” – powiedział w wyemitowanym na telebimach nagraniu.

Każdy pielgrzym wchodzący na Pola Lednickie otrzymy-
wał, poza flagą od prezydenta, także „zwierciadło prawdzi-
wego spojrzenia” służące do spotkania ze spojrzeniem Boga 
oraz świecę – symbol światła i pokoju. Kolejne Spotkanie 
Młodych Lednica 2000 odbędzie się 1 czerwca 2019 r.
Na zdjęciu: Przejście przez Bramę-Rybę
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Młodzi przeszli przez Bramę-Rybę
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pozNAń. Ewangelizacja uliczna 
z okazji 1050-lecia powstania 
biskupstwa

Głoszenie słowa Bożego, wielbienie, 
taniec oraz rekolekcje kerygmatycz-
ne  to wydarzenia,  które  odbyły  się 
w ramach ewangelizacji ulicznej z oka-
zji jubileuszu 1050-lecia biskupstwa 
w Poznaniu. 

wAtykAN. Abp Hoser 
wizytatorem specjalnym  
dla parafii Medjugorie

Ojciec  Święty  mianował  31  maja  
abp. Henryka Hosera SAC, wizytato-
rem apostolskim o charakterze specjal-
nym dla parafii w Medjugoriu na czas 
nieokreślony.
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