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Cieszę się z odwiedzin Dreptaka, 
bo nie dość, że opowiedział mi 
o Polsce, to jeszcze zapropono-
wał skrobnięcie do Was paru słów. 
Mam na imię Ketut i piszę do 
Was prosto z Dżakarty – stoli-
cy Indonezji. Mieszkam tu razem 
z moją rodzinką.

Nie wiem, czy wiecie, ale więk-
szość mieszkańców mojego kraju 
to muzułmanie. To ludzie, którzy 
wyznają islam. Katolików wierzą-
cych w Pana Boga jest napraw-
dę niewielu, a  ja mam zaledwie 

kilkoro koleżanek i kolegów, którzy 
przystąpią do Pierwszej Komunii 
Świętej. Dlatego właśnie obecność 
misjonarzy w Dżakarcie to dla nas 
prawdziwy dar. Kto inny by nam 
błogosławił? Uczył śpiewać? Mo-
dlił się razem z nami? Dziękujmy 
za ojców i księży, nawet jeśli u Was 
jest bardziej kolorowo!

Ciepło Was pozdrawiam! Ketut
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CZOŁEM, CZYTELNICY! jEsTEM 
drEpTak, Dreptak nóżka !

Znów wybrałem się daleko, żeby opowiedzieć 
Wam o kolejnym skrawku naszej Ziemi. Tym 
razem udałem się Indonezji, która zachwyciła 
mnie różnorodnością i mnóstwem kolorów. 
Przywiozłem dla Was list od Ketuta, 
którego poznałem w stolicy Indonezji (s. 3). 
Za sobą mamy niezwykły moment w Kościele 
– objawienia fatimskie. Czy wiecie, kim były 
dzieci fatimskie (s. 4)? A może porwie Was 
opowieść o najmądrzejszych zwierzętach 
na Ziemi (s. 8-9) albo ciekawostki o wielkim 
kocie? Zrobiłem dla Was w Indonezji kilka 
zdjęć (s. 6-7). Wypróbujcie orzeźwiający 
wyspiarski napój (s. 12). Znajdziecie też kilka 
zadań, a wśród nich maryjną krzyżówkę – 
czy potraficie ją rozwiązać? Przekonajcie się!
Gotowi? Lecimy do Indonezji!

Szwecja. Dreptak w krainie Wikingów Piszcie na adres: Misyjne drogi 
ul. Ostatnia 14, 60-102 poznań,  

z dopiskiem „dreptak”.

Hej ho, drodzy Przyjaciele!
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MOI MILI!

Podobnie jak 
w  maju, również 
w sierpniu obchodzi-
my ważne święta maryjne. 15 sier- 
pnia jest to Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny. A maj był 
w tym roku wyjątkowy ze wzglę-
du na niezwykłe dla nas chwile – 
obchody stulecia objawień fa-
timskich. Wróćmy jeszcze do nich. 
Podczas uroczystości Papież Fran-
ciszek dokonał kanonizacji dwójki 
rodzeństwa – hiacynty i Franciszka 
Marto. Dołączyli do grona świętych. 
To dla nas wspaniała informacja! 
Wśród świętych orędowników 
u Pana Boga mamy swoich rówie-
śników, do których mo-
żemy się zwracać 
w modlitwie. 

Franciszek, hiacynta oraz 
ich kuzynka Łucja byli por-

tugalskimi pastuszkami. Wy-
obraźcie sobie, że świat ponad sto 
lat temu trawiły wojny, ogromna 
bieda i właśnie w tym czasie Ma-
ryja w objawieniach przyszła do 
ludzi na Ziemi. Nazywana przez 
dzieci „Piękną Panią”, wyjawiła ta-
jemnice i prosiła, aby przekazały 
innym ludziom, jak ważna jest mo-
dlitwa różańcowa. Matka Boża nie 
przyszła do bogatych, do władców, 
do dorosłych, myślicieli, ale wybra-
ła prostych pastuszków. To waż-
ne dla nas, dla naszej dziecięcej 
modlitwy, która – jak się okazuje 

– może mieć wielką siłę.
WASZ dreptAK

 
Tajemnica 1 Radosna 
– Zwiastowanie Najświętszej 
Maryi Pannie

Kiedy archanioł Gabriel przyszedł do 

Maryi i przekazał wieść, że oto zosta-

nie Matką Jezusa, nie zastanawiała się 

ani chwili. odpowiedziała, że chce urodzić Syna 

Bożego. Dlaczego? Aby wypełniło się słowo Boże 

i każdy z nas miał możliwość Zbawienia. Mamo 

Niebieska, dziękujemy za Twoje dobro.

 
Tajemnica 2  Radosna 
– Nawiedzenie św. Elżbiety

Kiedy Maryja dowiedziała się, że jej krew-

na Elżbieta spodziewa się syna – Jana 

Chrzciciela, postanowiła odwiedzić ją 

i pomóc w domu. Czy my także z ochotą 

ruszamy z pomocą do naszych bliskich? 

Maryjo, będziemy starać się z uśmiechem 

pomagać nie tylko w domu, ale także 

w szkole i innych miejscach.

 
Tajemnica 4 Radosna 
– Ofiarowanie Pana Jezusa

Józef i Maryja ofiarowali małego Jezusa 

w świątyni przed Bogiem, co oznaczało, 

że całkowicie zgadzają się i rozumie-

ją rolę, jaką Syn Boży ma wykonać na 

Ziemi. Czy my również na co dzień po-

trafimy zachowywać się zgodnie z na-

szą wiarą? Maryjo, dodaj nam odwagi, 

abyśmy byli wierni.

 
Tajemnica 3 Radosna 
– Narodzenie Pana Jezusa

Maryja urodziła Dzieciątko Jezus w sta-

jence, bo w  żadnym domu nie było 

miejsca dla Świętej Rodziny. Czy Jezus 

ma swoje miejsce w naszych sercach? 

Maryjo, pomóż nam zapraszać Jezusa 

do naszego życia.

 
Tajemnica 5 Radosna 
– Odnalezienie Pana Jezusa 
w świątyni

Święta Rodzina przez kilka dni poszuki-

wała małego Jezusa, aż w końcu Józef 

i Maryja znaleźli Go w świątyni, gdzie 

nauczał duchownych i innych wiernych. 

Czy wsłuchujemy się starannie w ka-

techezy, kazania, religijne opowieści, 

które są nam przekazywane? Niebieska 

Mamo, chcemy być bardziej uważni na 

otaczające nas Słowo Boże.

s i E R P i E ń

15
wtorek

Lipiec - Sierpień  20174misyjne dróżki 5

misyjna

niezapominajka

różaniec misyjny



Dreptak 
w Indonezji

Indonezja składa się z mnóstwa wysp i wysepek (około 16 tysięcy). 
Wyobraźcie sobie, że gdybyśmy chcieli zobaczyć każdą wyspę i spędzić na niej 
chociaż jeden dzień, to potrzebowalibyśmy na to około 40 lat! Nieźle, co?

ahoj! podczas tych wakacji 
wybrałem się w prawdziwą 

podróż w nieznane i dotarłem 
do Indonezji – wyspiarskiego 

kraju, który leży w azji. 
ma flagę podobną do polskiej, 

tylko kolory ułożone są 
do góry nogami 

(czerwono-biała). 

Indonezja jest głównym 
producentem oleju 

palmowego, który jest 
składnikiem wielu słodyczy. 
palmy, z których powstaje, 

mogą rosnąć tylko w klimacie 
równikowym, dlatego ludzie 

zaczęli wycinać piękne, zielone 
lasy równikowe, aby zrobić 
miejsce pod uprawę palm. 

To bardzo smutne, bo razem 
z wycinką drzew umiera wiele 

gatunków roślin i zwierząt.

Wikimedia commonS/lic. cc3.0

Niewiele miejsc na świecie oferuje taką różnorodność 
kulturową, przyrodniczą, językową jak Indonezja. 

Widać to także w tradycyjnym tańcu – każda wyspa 
ma swój odmienny typ, ale wspólne jest to, że wszyscy 

Indonezyjczycy, bez wyjątku, potrafią tańczyć.

kanenori/pixabay.com, lic. cc0

celina Schou/pixabay.com, lic. cc0

Fajar addana/pixabay.com, lic. cc0

Dżakarta

Indonezja
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