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CZOŁEM! jEstEM drEptak, 
Dreptak nóżka !

Ostatnio chciałem wyjechać do jakiegoś 
kolorowego miejsca, żeby poznać ciekawych 
ludzi i misjonarzy. Wyruszyłem więc na Kubę. 
Chcę podzielić się tym, co dla Was przywiozłem. 
Jeśli chcecie do mnie dołączyć, przeczytajcie 
list od Liny, która specjalnie dla nas napisała 
kilka słów (na sąsiedniej stronie). Udało mi 
się także z oddali pomyśleć o zbilżającym się 
Wielkim Poście (s. 4). Usłyszałem i mam dla 
Was historię o niezwykłym przyjacielu 
(s. 8–9). Przeczytacie również zwierzęce (i nie 
tylko) ciekawostki, obejrzycie parę zdjęć, 
które pstryknąłem w podróży. (s. 6–7). Prawie 
na końcu znajdziecie anielską krzyżówkę 
(s. 14–15), a na wszystkich lubiących wyzwania 
czeka zabawna propozycja wyhodowania 
rzeżuchy. Zapraszam na Kubę!

Peru odsłania  swoje tajemnice

2misyjne dróżki

w następnym 
numerze

Rysuje 
MagDa BlOCh



Piszcie na adres: Misyjne drogi 
ul. Ostatnia 14, 60-102 poznań,  

z dopiskiem „dreptak”.

Bardzo się cieszę, że czytacie ten 
list. Mam na imię Lina i piszę 
do Was kilka słów prosto 
z malowniczej wyspy – Kuby. 
Mieszkam razem z rodziną pod 
hawaną, w murowanym domku.

Na Kubie przez większość 
roku panuje lato, więc – jak się 
domyślacie – dużo czasu spędza-
my na dworze. Nie mam swojego 
telefonu czy tabletu, więc razem 
z dziećmi z mojej ulicy wymyślamy 
coraz to nowsze zabawy. Ostat-
nio poszliśmy do naszej starszej 
sąsiadki, która ma szarobury mur 
przed domem i zaproponowaliśmy, 
że pomalujemy go na kolorowo. 
Wyszło pięknie! Dreptak mówił mi, 
że u Was już niedługo wiosna. Co 
powiecie na zabawę na świeżym 
powietrzu? Wystarczy mieć dobry 
pomysł i ładną pogodę. Ja Wam ki-
bicuję, prosto z Kuby.

Cześć koleżanki, koledzy  
i ty, Dreptaku!

Robin M.

Marzec - Kwiecień  20173
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MOi Mili!

Czy zastana-
wialiście się kiedyś 
nad tym, co oznacza czas 
Wielkiego Postu? Wszyscy dobrze 
wiemy, że poprzedza święta Wiel-
kanocy. W Środę Popielcową na-
sze głowy zostaną posypane 
popiołem, część z nas wyznaczy 
sobie małe i większe postanowie-
nia, weźmiemy udział w  nabo-
żeństwach Drogi Krzyżowej, aby 
wspólnie rozważać mękę Pana 
Jezusa. 

Ten okres nie musi kojarzyć się 
ze smutkiem. Przecież przypada 
na przełomie zimy 
i  wiosny! 

Kogo z nas nie cieszą śpiewa-
jące ptaki, świecące słońce, 

widok zieleniących się drzew? 
Ta odnawiająca się przyroda to 
także symboliczny znak dla nas. 
Bóg chciałby, abyśmy przebudzili 
się na nowo – zatem postarajmy 
się naprawiać siebie. Możemy za-
cząć od modlitwy. Niech będzie dla 
nas ważna i daje radość. Kiedy bę-
dziemy blisko Pana Boga, to Wielki 
Post stanie się czasem pełnym łask 
i dobra. Pan Bóg nie może się do-
czekać, aż się do niego zwrócimy 
lub coś opowiemy. Tak zwyczajnie.
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