
Chińska 
eskapada

d w u m i e s i ę c z n i k  k a t o l i c k i e j  m ł o d z i e ż y  n a j m ł o d s z e j

2
2015



Witajcie, 
Dreptakowi przyjaciele !

Nie wiem jak Wy, ale ja powoli już budzę się 
ze snu zimowego i postanowiłem wyruszyć 
w kolejną długą podróż. Tym razem 
wybrałem się do Chin. Na początku bałem 
się tej wyprawy. Kiedy jednak przybyłem 
do Hongkongu i spotkałem dobrych ludzi, 
to od razu było mi raźniej. Chiny to piękny 
i ciekawy kraj. Jak zwykle starałem się zrobić 
interesujące zdjęcia (s.7). Mam dla Was 
nową opowieść o pewnym smoku (s. 8), 
a także ciekawostki o pandach (s. 13). Nie 
zabraknie także miejsca dla Pana Boga  
(s. 4 i 5). Dalej czekają na Was nowe rebusy 
i zwierzęca krzyżówka (s. 14). Poznacie 
także przepis na bardzo smaczne mleko 
ryżowe (s. 12). Gotowi na Chiny? Czas start!

Na grzebiecie słonia po wzgórzach pachnących herbatą, czyli o wyprawie Dreptaka na cejlon.
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Piszcie na adres:
Misyjne Drogi 
ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, 
z dopiskiem „Dreptak”.

Nazywam się Xin-Chiao, piszę 
do Was z Epiphany, miejscowo-
ści na wyspie lantau, która jest 
największą z wysp Hongkongu. 
Poznałam Mrówka w kaplicy po 
Mszy św. i wtedy dużo opowie-
dział mi o miejscu, z  którego 
pochodzi.

Podobno w  Polsce mieszka 
wielu wierzących ludzi i znajduje 
się dużo pięknych kościołów, za-
równo murowanych, jak i drew-
nianych. Niestety chrześcijaństwo 
w  Chinach należy do mniejszo-
ści, dlatego trudno wybudować 
kościół, a msze święte ojcowie 
odprawiają w  kaplicach. ale za 
to chodzę do katolickiej szkoły. 
W piątki po lekcjach uwielbiamy 
z koleżankami robić sobie wyciecz-
ki nad morze i obserwować połów 
ryb. Szczególnie ładnie jest, kiedy 
świeci słońce i światło odbija się 
od rybich łusek. 

a u Was w kraju pewnie już 
wiosna?

WASZA Xin-ChiAo

Cześć koleżanki, koledzy  
i ty, Dreptaku!

zd
j

ę
c

ie
 j

a
c

e
k

 z
io

m
e

k

styczeń-luty 20153

listy 
dzieci



MOi Mili!

Trwa Wielki Post, 
kiedy to staramy 
się przygotować do 
Triduum Paschalnego i Świąt Wiel-
kanocnych, które nam opowiadają 
o Tajemnicy Męki i Zmartwych-
wstania Pana Jezusa. W każdy 
piątek możemy uczestniczyć 
w nabożeństwie Drogi Krzy-
żowej, kiedy rozważamy trudne 
chwile cierpienia Jezusa. ale to nie 
tylko zwykłe nabożeństwo, które 
każe nam pamiętać o zdarzeniach 
spod Golgoty.

Droga Krzyżowa jest wezwa-
niem dla serca każdego z nas. 

Nie wiem, czy pamiętacie, 
ale kiedy Pan Jezus zmierzał do 

Jerozolimy (jak to jest napisane 
w Ewangelii św. Łukasza), powie-
dział: „Muszę być w drodze”. Jezus 
nie tylko poprzez Drogę Krzyżową, 
ale także dzięki temu, co mówi, za-
prasza nas, abyśmy weszli na Jego 
drogę. Chociaż jest kręta i wiedzie 
przez śmierć, to prowadzi nas do 
zmartwychwstania. Bo Jezus tak 
naprawdę nie szuka krzyża, ale 
nas. I to my jesteśmy Jerozolimą, 
do której zmierza. To może wyj-
dziemy mu na spotkanie?

WASZ dreptAk
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