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Wyprawa na 
daleką północ, czyli Dreptak w Kanadzie

Witajcie, 
DreptaKowi przyjaciele !

Wiem, że skończyły już się wakacje i nie 
powinienem się przyznawać, ale nie mogę 
się powstrzymać – znów udałem się 
w podróż. Tym razem postanowiłem 
dotrzeć do zupełnie nieznanego mi kraju 
– Pakistanu. Wskoczyłem więc do plecaków 
i wyruszyłem z ojcami w drogę, która 
zaprowadziła nas do Pakistanu.
W pamięci zachowałem mnóstwo 
wspomnień i obrazów z tej wyprawy, 
którymi chcę się z Wami podzielić. Spójrzcie 
więc na kilka pakistańskich zdjęć, które 
zapakowałem do plecaka (s. 6), przeczytajcie 
historię o Waszym rówieśniku Alim 
(s. 8), poznajcie także najciekawszą kozę 
na świecie – kozę śruborogą (s. 13). 
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Piszcie na adres:
Misyjne Drogi 
ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, 
z dopiskiem „Dreptak”.

Piszę do Was z  Pakistanu, 
z  miejscowości Quetta, gdzie 
mieszkam razem z  rodzicami 
i  braćmi: asifem, Mammunem 
i Wasim.

Quetta jest miastem leżą-
cym w jednej z prowincji Pa-
kistanu – Beludżystanie. To 
obszar większy od Polski! od kilku 
lat mieszkają z nami ojcowie ob-
laci, dzięki którym mamy kościół, 
szkołę, przychodnię, możemy się 
rozwijać i razem modlić. Bardzo 
często modlimy się za chrześcijan, 
którzy są prześladowani. ojcowie 
mają placówki w kilku miastach – 
od Pendżabu na północy do Morza 
arabskiego na południu!

Nasze miasto znajduje się nad 
jeziorem hanna. Musicie mi uwie-
rzyć, to naprawdę piękne jezioro. 
Kolor jego wód jest prawdziwie la-
zurowy. Najbardziej lubię z całą ro-
dziną wypływać łodzią lub kajakiem 
na małe wysepki, gdzie znajdują się 
kolorowe chatki. Tam robimy sobie 
postoje na kąpiel i łowienie ryb. Je-
stem pewien, że też lubicie wodę!

Pozdrowienia, iskander 

Cześć koleżanki, koledzy i ty, Dreptaku!
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MOi Mili!

Przed nami jesień. 
Przez cały paź-
dziernik codziennie 
możemy modlić się razem 
z Maryją na nabożeństwach 
różańcowych. Powiem Wam,  
że to moje ulubione nabożeństwo. 
Z  różańcem wiąże się obraz 
„Madonna wśród róż” niemieckie-
go malarza Martina Schongauera 
z XV wieku, który teraz znajduje 
się we francuskiej miejscowości 
colmar.
Spójrzcie proszę na niego. Mary-
ja siedzi z  małym Jezusem na 
ławce w  cudownym ogrodzie. 
Towarzyszą im aniołowie, którzy 

trzymają jej koronę. Wokół 
Matki Boskiej i  jej Syna pną 

się róże. I wiecie? To nie jest 
przypadek. Bo róże nazywane 
były rajskimi kwiatami, najpięk-
niejszym wykwitem stworzenia! 
To po namalowaniu tego obra-
zu w tej miejscowości powsta-
ło pierwsze na świecie bractwo 
różańcowe. Właśnie wtedy kwiaty 
róży otrzymały dodatkowe zna-
czenie: paciorków różańca. I tak 
jest po dziś dzień.
Zachęcam Was do odmawiania 
różańca, tej najpiękniejszej modli-
twy świata!
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