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CZOŁEM! jEstEM drEptak, 
Dreptak nóżka !

Czujecie już wiosnę w powietrzu?  
Na szczęście mnie nie ominie, bo zdążyłem 
już wrócić z Tajlandii. Może chcielibyście 
razem ze mną tam się przenieść, poczuć 
ciepło, szum fal i zapach intensywnych 
przypraw? Jeśli macie ochotę poznać 
Tajlandię, spójrzcie na list od Noy, który 
wysłał go tylko do nas. Pamiętajcie, że 
jesteśmy w okresie Wielkiego Postu 
i pomyślcie, jak go dobrze przeżyć. (s. 4). 
Zaczytajcie się też w nowej opowieści 
o kwiecie lotosu oraz jego dzielnych 
poszukiwaczach (s. 8–9). Poznajcie słonia 
indyjskiego. A może ktoś życzy sobie 
smakowite, tajskie ciasteczka? Spójrzcie 
na przepis (s. 12). Na wszystkich czeka też 
wielkanocna krzyżówka (s. 14–15).

Meksyk 
Kraina ogromych kaktusów i wielkich kapeluszy 
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w następnym 
numerze

Rysuje 
MAgdA BloCh



Piszcie na adres:
Misyjne drogi 

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

Jestem Noy i mieszkam w oko-
licach Bangkoku nad rzeką 
Menam („Matka wód”), która jest 
najdłuższą i  najbardziej obfitą 
w wodę rzeką Tajlandii. dawno 
temu w jej dorzeczu zrodziły się 
pierwsze tajskie królestwa.

Razem z całą rodziną mieszka-
my w drewnianym domku w pobli-
żu pola ryżowego. To dzięki rzecz-
nym dopływom i kanałom w całym 
kraju jest mnóstwo pół ryżowych. 
Woda odgrywa ważną rolę w życiu 
Tajów – to od niej zależy urodzaj. 
oprócz szkoły bardzo lubię poma-
gać rodzicom w uprawie ryżu, a co 
niedzielę wybieramy się do małej 
kaplicy. Nas, katolików mieszka 
w Tajlandii niewielu, ale to nic! 
dzięki temu wszyscy się znamy. 

Podobno do Was idzie już po-
woli wiosna. Mam nadzieję, że zro-
bi się tak zielono jak na naszych 
polach ryżowych!
Trzymajcie się,

NOy

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

Trwa Wielki 
Post, a przed nami 
najważniejsze świę-
ta w całym roku, czyli Wielkanoc. 
Ten czas mówi o tajemnicy naszej 
wiary, o Jezusie, który umarł na 
krzyżu, abyśmy mogli być zbawieni 
i mieli możliwość życia wiecznego 
w Królestwie Bożym. Warto prze-
żyć te święta, pamiętając o tym, 
jak bardzo Jezus się dla nas po-
święcił, a przede wszystkim o tym, 
ile miłości ma dla każdego z nas. 

Przygotowania do Wielkano-
cy to nie tylko sprzątanie i  od-
mawianie sobie słodyczy albo 
innych przyjemności. Może dziś 
zaplanujemy sobie tak-
że porządki duchowe?  
Jeśli potrzebujemy spo-
wiedzi, wyznaczmy so-
bie dzień i godzinę. Nie 
wybierajmy się do 
spowiedzi w  trak-
cie niedzielnej Mszy 
św. albo Triduum 
Paschalnego.

Myślę, że po-
rządki duchowe to 
nie tylko spo-
wiedź. Może 
ostatnio po-
kłóciliście się 

z rodzicami? Byliście niemili 
dla koleżanki lub kolegi? do-

brze jest te rzeczy wyprosto-
wać. Można to wyjaśnić, prze-
baczyć sobie, albo zwyczajnie 
porozmawiać. dlaczego nie dziś? 
Jezus uczy nas wewnętrznego 
spokoju, który miał w sobie na-
wet w chwili męki. Pomyślmy, co 
my możemy zrobić, aby był w nas 
pokój – może załatwić zaległe 
sprawy? odłożyć na jakiś czas 
komputer? 

WASZ dreptAk

WIelkI
post
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