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CZOŁEM! jEstEM drEptak, 
Dreptak nóżka !

Korzystając z wakacji, wybrałem się do 
Japonii, żeby poznać ten niesamowity kraj. 
Jeśli chcecie poznać Japonię, zacznijcie od 
przeczytania listu od Fumiko, która specjalnie 
dla nas napisała kilka słów (na sąsiedniej 
stronie). Kto wie – może się okaże, że mimo 
odległości jest do Was bardzo podobna? Wiele 
ostatnio myślałem o aniołach stróżach, 
warto o nich pamiętać (s. 4). Niech porwie 
Was też nowa opowieść wprost z wyspy 
Hokkaido (s. 8–9). zapraszam też do poznania 
szczególnego gatunku małp, żyjących tylko 
w Japonii. Spójrzcie też na kilka zdjęć, 
które przywiozłem z podróży (s. 6–7). 
Na wszystkich czeka piłkarska krzyżówka 
(s. 14–15), a chętni do utrwalenia wakacyjnych 
wspomnień odnajdą sposób na samym końcu.

Długie wieczory  na dalekiej północy Europy, czyli Dreptak  W norwegii. 

2misyjne dróżki

w następnym 
numerze

rysuje 
Magda Bloch



piszcie na adres:
Misyjne drogi 

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

Jestem Fumiko i piszę do Was 
ten list prosto z aioi – mia-
steczka w Japonii. dreptak 
niedawno odwiedził naszą szkołę, 
którą prowadzą siostry opatrzno-
ści Bożej. przyznam Wam, że jest 
tu całkiem śmiesznie! Siostry uczą 
nas szydełkować, a my zdradzamy 
im tajniki sztuki kaligrafii – piękne-
go japońskiego pisma.
Mam nadzieję, że Wasze wakacje 
były niezapomniane i cieszycie się 
na nowy rok szkolny albo przed-
szkolny. Ja od września zmieniam 
klasę i przyznam, trochę się boję, 
jak to będzie. ale wiecie co? drep-
tak mi powiedział, że nigdy nie 
jestem sama, bo wiele dzieci ma 
także takie myśli, a co najważniej-
sze, pan Bóg jest zawsze przy nas. 
chyba sobie to zapamiętam.

Fumiko

Cześć koleżanki, koledzy  
i ty, Dreptaku!

zdjęcie SyU 

Wrzesień - Październik  20163

listy 
dzieci



MOi Mili!

przed nami 
nowy rok szkolny. 
część z nas pójdzie 
do szkół, inni do przedszkoli. czy je-
steście gotowi na nowe wyzwania, 
zadania, niespodziewane chwile? 
czy wiecie, że nawet jeśli czasem 
będziecie mieć problem, albo bę-
dzie Wam zwyczajnie smutno, to 
zawsze ktoś jest przy was? Kto to 
taki? To anioł Stróż! Już niedłu-
go, bo 2 października, będziemy 
obchodzić jego wspomnienie.

anioły istnieją naprawdę, nie 
są wymyślone. To nasi towarzysze. 

Bóg posłał postaci ze skrzy-
dłami dla każdego z nas. Już 

w piśmie Świętym jest napisa-
ne, że pan Jezus mówił o aniołach: 
„poślę ci anioła, aby cię strzegł, 
aby ci towarzyszył w drodze, byś 
nie zbłądził…”. dlatego modlimy 
się: „aniele Boży, stróżu mój”. 
Każdy ma specjalnego, wyjątko-
wego przyjaciela prosto z nieba. 
Ich opieka jest jedyna w swoim 
rodzaju! Warto, żebyśmy mówili 
codziennie naszym aniołom „dzień 
dobry”, dzielili się swoimi myślami, 
prosili o radę, a także przyznawali, 

czego się boimy. oni pomogą 
nam odnaleźć własne skrzy-

dła, aby wznieść się bli-
żej nieba. Wystarczy 

uwierzyć.
WASZ dreptAk

Pażdziernik
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