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ALOHA , DRODZ Y C Z Y TELNIC Y !  
TO JA – DREPTAK NÓŻKA !

Przed nami miesiące, które zwiastują zimę, 
święta Bożego Narodzenia i koniec roku. 
W związku z tym postanowiłem poszukać zimy 
na dalekiej Północy i serdecznie zaprosić ją do 
nas. Zatrzymałem się na Islandii, gdzie poznałem 
wiele ciekawych osób, m.in. Ólafura, który 
bardzo chciał napisać dla Was parę słów  
(na następnej stronie). Pstryknąłem też parę zdjęć 
(str. 6 i 7). Proponuję Wam także chwilę zadumy 
i zastanowienia nad świętem, które obchodzimy 
na początku listopada (str. 4). W środku 
znajdziecie też ciekawą opowieść, ciekawostki 
i pyszny przepis prosto z Islandii. Mam też dla 
Was krzyżówkę z pociągami  
i pomysł na wykonanie prostego żłóbka. 

Nepal  
Wyprawa 

w Himalaje

2 Misyjne Dróżki

W NASTĘPNYM 
NUMERZE

Rysuje 
MAGDA BLOCH



Mam na imię Ólafur. Mieszkam 
w północnej części Islandii.

Tak daleko dotarł Dreptak, 
bardzo się z tego ucieszyłem! 
Kiedy u Was jest zima, u nas... 
także jest zima! Ale tutaj ciemno 
robi się o wiele szybciej… Wiecie,  
że między 21 a 22 grudnia mamy 
najkrótsze dni w roku? Dreptak 
powiedział mi, że to przesilenie 
zimowe. Nie wiem, jak w Polsce, 
ale u nas jest wtedy jasno tylko 
przez około 3 godziny.

Co robić, gdy na dworze ciem-
no przez prawie cały dzień?  

My każdej zimy stawiamy na za-
bawę z rodzinką. Siedzenie popo-
łudniami w domu też może być 
super! W tym roku odkrywamy 
gry planszowe. Są świetne, bo sia-
damy wszyscy przy stole i dobrze 
się bawimy. Jestem ciekaw, co Wy 
robicie zimą w swoich domach?

Pozdrawiam Was serdecznie, 
Ólafur

Hej! Witajcie moi rówieśnicy z Polski!

Piszcie na adres: Misyjne Drogi, 
ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, 

z dopiskiem „Dreptak”GI
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Moi mili!

Listopad rozpoczynamy 
uroczystością Wszystkich 
Świętych, czyli świętem ku 
czci tych, którzy są zbawieni i cie-
szą się życiem wiecznym w niebie. 
Często wspominamy konkretnych 
świętych, także tutaj, w naszej 
„Misyjnej Niezapominajce”. Ale 
czy wiecie, że istnieje wielu świę-
tych, których imion nie znamy? 
Byli tak dobrzy, że cieszą się już 
byciem przy Panu Bogu w niebie. 
1 listopada to właśnie ich święto.

Tego dnia przychodzimy na 
cmentarze, które rozświetlają się 
palącymi zniczami. One oznaczają, 
że pamiętamy o swoich bliskich 
zmarłych. Żywe światło symbo-
lizuje także Pana Je-
zusa. Nie wiem 

jak Wam, ale mnie 1 li-
stopada czasem trudno 
skupić się na cmentarzu. 

Wokół tłumy ludzi, czasem też 
gwar i hałas. W tym roku posta-
nowiłem więc usiąść jeszcze wie-
czorem razem z moimi mrów-
czymi rodzicami i pomodlić się 
przy blasku świecy do wszystkich 
świętych. To przecież nasi Boży 
przyjaciele, tylko czekają na nasz 
znak! Może przyłączycie się do tej 
modlitwy? 

A 2 listopada pamiętajcie, że 
wspominamy wszystkich wier-
nych zmarłych. Tzw. zaduszki to 
okazja do modlitwy za wszyst-
kich, którzy już zakończyli życie 

na ziemi.
WASZ DREPTAK
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