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CZOŁEM! jEstEM drEptak, 
Dreptak nóżka !

Już są wakacje! Proponuję Ci dziś zacząć od 
przeczytania listu od Mahdiego, który chciał 
Was pozdrowić i napisać parę słów 
(na sąsiedniej stronie). Chciałbym też, żebyście 
pochylili się nad obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej, którą wspominać będziemy 
już niedługo, w sierpniu (s. 4). Chcielibyście 
wyruszyć do świata afrykańskich 
zwierząt i porywających zdarzeń? Znajdziecie 
je na stronie 8 i 9. Pamiętałem również 
o zdjęciach dla Was (s. 6–7). W nowym 
numerze znajdziecie ciekawą rozmowę, kilka 
intrygujących zadań, a wśród nich, na samym 
końcu, owocową krzyżówkę – bo lato to 
sezon polskich owoców! Może zechcecie 
zastanowić się nad losem sudańskich dzieci 
i nad tym, czy warto im pomagać?

Aleje pełne kwitnących wiśni, czyli Dreptak  na wyprawie  W Japonii. 

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 Mahdi i miesz-
kam w małej wiosce w Sudanie 
Południowym. To samo serce 
Afryki! Mój kraj powstał całkiem 
niedawno w wyniku wojny. Musie-
liśmy odłączyć się od Sudanu,  
bo nie mogliśmy legalnie i praw-
dziwie wierzyć w Boga. 

Nie chcę, żeby ten list był 
smutny, więc napiszę Wam o tym, 
co mnie ostatnio ucieszyło. od mi-
sjonarzy z Polski dostałem plecak, 
a w nim zeszyty, kredki i długopisy! 
Ach! To niesamowite, ale już nie 
mogę się doczekać szkoły, choć 
przecież są wakacje. Wy pewnie 
też często nie możecie się czegoś 
doczekać. Takich właśnie momen-
tów Wam życzę i wielu, wielu ma-
rzeń tego lata.

Mahdi

Cześć koleżanki, koledzy  
i ty, Dreptaku!

zdjęcie Frederic Noy/UNhcr 

Lipiec - Sierpień  20163

listy 
dzieci



MOi Mili!

Wakacje to dla 
każdego z nas naj-
milszy czas. Pogo-
da wyśmienita, dni beztroskie, 
a wszystko wokół piękne. To wła-
śnie wtedy wiele osób postanawia 
wyruszyć do szczególnego miej-
sca na mapie Polski – Często- 
chowy, gdzie znajduje się cu-
downy obraz Matki Boskiej. 
Myślę, że dobrze go znacie. 

obraz owiany jest legendami 
i do dziś kryje w sobie wiele tajem-
nic. Pewne jest, że trafił na 
Jasną górę ponad sześćset 
lat temu! dziewczynki, czy 
wiedziałyście, że Matka 
Boska ma aż dziewięć 
sukienek na-
kładanych 

na obraz przy różnych oka-
zjach? Chłopcy, czy wiecie, 

że płótno było wiele razy ata-
kowane przez przeciwników i do 
dziś Maryja ma na policzkach rysy 
od mieczy? W ciągu lat przed cu-
downym obrazem dokonywały się 
liczne cuda i uzdrowienia. Był on 
także świadkiem wielu ciekawych 
wydarzeń. Pielgrzymujemy i od-
wiedzamy Niebieską Mamę szcze-
gólnie w sierpniu, kiedy przypada 
jej święto. Może warto się wybrać 
z rodziną do Maryi? Pomodlić się, 
porozmawiać i zawierzyć wszyst-
ko, co mamy. ona na pewno otoczy 
nas opieką.

WaSZ dreptak

s i e r p i e ń

15
Poniedziałek
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