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Witajcie!  jestem dreptak, 
Dreptak nóżka !

Czy wiecie, że 2016 r. będzie wyjątkowy 
dla ojców oblatów? W tym roku przypada  
200. rocznica założenia Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 
Jeśli chcecie poznać Francję, zacznijcie 
od przeczytania listu od Michela. A może 
trochę o św. Eugeniuszu? (s. 4). Niech 
porwie Was też nowa opowieść o mądrym 
psie Charlim i dziku, którego spotkał 
na drodze (s. 8–9). Poznacie także kozice, 
które żyją we francuskich Alpach. Spójrzcie 
na kilka zdjęć wprost z Prowansji 
(s. 6–7). Przyjrzyjcie się przepisowi na 
pyszną, tradycyjną francuską słodkość 
(s. 12). Na wszystkich czeka krzyżówka 
(s. 14–15), a na samym końcu propozycja 
zrobienia karnawałowych masek.

Pełna niezwykłych wrażeń wyprawa do nieznanej tajlandii 

2misyjne dróżki

w następnym 
numerze

Rysuje 
MAgdA BlOCh



Piszcie na adres:
misyjne drogi 

ul. Ostatnia 14, 60-102 poznań, 
z dopiskiem „dreptak”.

Mam na imię Michel i piszę do 
Was z Aix, które leży w Pro-
wansji. dom mojej rodziny znaj-
duje się na obrzeżach miasta 
i muszę przyznać, że okolica jest 
bardzo urokliwa. Myślę, że żyjemy 
w Europie całkiem podobnie – tak 
jak Wy, też chodzę do szkoły, latem 
mam wakacje, a  zimą czekam 
z utęsknieniem na śnieg. 

dreptak powiedział mi, że uczy-
cie się w szkołach religii. We Fran-
cji jest inaczej. dlatego też wiarę 
katolicką poznajemy tylko dzięki 
rodzinom i w kościołach. My mamy 
to szczęście, że w Aix jest klasztor 
ojców oblatów,  którzy organizują 
dla nas katechezy niedzielne. Po-
wiem Wam szczerze, że uwielbiam 
ten czas, kiedy po  Mszy św. spoty-
kamy się z kolegami i koleżankami 
u ojców, a oni prowadzą nasze my-
śli i serca ku Panu Bogu. 

Życzę Wam wesołej zimy!
Pozdrawiam z  Aix – miasta 
św. Eugeniusza.

Michel

Cześć koleżanki, koledzy  
i ty, Dreptaku!
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mOi mili!

Przy okazji dwu-
setnej rocznicy ist-
nienia Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej możemy przyjrzeć się mu 
jeszcze bliżej. Wiecie może, kto za-
łożył to niezwykłe zgromadzenie? 
To francuski święty Eugeniusz 
de Mazenod.

Św. Eugeniusz urodził się 
w  Aix-en-Provence w  Prowan-
sji. Kiedy był młodym chłopcem, 
w  kraju wybuchła rewolucja, 
która sprzeciwiła się mocno Ko-
ściołowi. Nasza religia była za-
grożona, jednak to go nie prze-
rażało. Mimo wszystkich 
niebezpieczeństw 
św. Eugeniusz 

podjął ryzyko. Przyjął pod swą 
opiekę grupę innych kapła-

nów, która po pewnym czasie 
przerodziła się w zgromadzenie. 
Św. Eugeniusz skierował współ-
braci do najbiedniejszych. Chciał 
ukazywać ludziom Chrystusa jako 
przyjaciela, a Ewangelię jako regu-
łę życia. Poświęcał wszystko, aby 
być przy ubogich. Od tego czasu 
właśnie misjonarze oblaci zmie-
niają świat na lepszy. Nic nie jest 
im straszne: ani najdalsze krańce 
Ziemi, ani skrajna bieda. Myślę, że 
możemy ich nazwać odważnymi 

marzycielami.
WASZ 

dreptAk

ROK
2016

4misyjne dróżki

misyjna

niezapominajka



mOi mili!

Przy okazji dwu-
setnej rocznicy ist-
nienia Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej możemy przyjrzeć się mu 
jeszcze bliżej. Wiecie może, kto za-
łożył to niezwykłe zgromadzenie? 
To francuski święty Eugeniusz 
de Mazenod.

Św. Eugeniusz urodził się 
w  Aix-en-Provence w  Prowan-
sji. Kiedy był młodym chłopcem, 
w  kraju wybuchła rewolucja, 
która sprzeciwiła się mocno Ko-
ściołowi. Nasza religia była za-
grożona, jednak to go nie prze-
rażało. Mimo wszystkich 
niebezpieczeństw 
św. Eugeniusz 

podjął ryzyko. Przyjął pod swą 
opiekę grupę innych kapła-

nów, która po pewnym czasie 
przerodziła się w zgromadzenie. 
Św. Eugeniusz skierował współ-
braci do najbiedniejszych. Chciał 
ukazywać ludziom Chrystusa jako 
przyjaciela, a Ewangelię jako regu-
łę życia. Poświęcał wszystko, aby 
być przy ubogich. Od tego czasu 
właśnie misjonarze oblaci zmie-
niają świat na lepszy. Nic nie jest 
im straszne: ani najdalsze krańce 
Ziemi, ani skrajna bieda. Myślę, że 
możemy ich nazwać odważnymi 

marzycielami.
WASZ 

dreptAk

ROK
2016

4misyjne dróżki

misyjna

niezapominajka


