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CZOŁEM, CZYTELNICY! jEsTEM 
drEpTak, Dreptak nóżka !

U nas lato w pełni, a ja postanowiłem wybrać 
się w daleką podróż – do kraju, w którym przez 
cały rok jest ciepło! Pojechałem podglądać 
działalność misyjną na karaibską wyspę – 
Jamajkę. Przywiozłem dla Was list od Ashanti, 
mojej koleżanki (s. 3). W czasie wakacji 
będziemy wspominać pewnego świętego, 
kto wie – może wiecie, o kogo chodzi? (s. 4). 
Przywiozłem dla Was opowieść o jamajskim 
chłopcu, który nie bał się piratów (s. 8-9). 
W czasie podróży dla wszystkich czytelników 
robiłem zdjęcia. Znajdziecie je na stronach 
6 i 7. Czeka też na was nowa krzyżówka na 
temat psów (s. 14-15). Na innych stronach 
przeczytacie także trochę o nietoperzach, 
znajdziecie zagadki i odrobinę dobrego 
humoru. Gotowi? Lecimy na Jamajkę!

kazachstan. Dreptak na europejsko-azjatyckiej ziemi
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Jestem Ashanti i piszę do Was 
krótki liścik prosto z ciepłej Jamaj-
ki. Mieszkam w mieście Monte-
go Bay, które jest także portem. 
Naszą parafię odwiedził ostatnio 
dreptak Nóżka i mógł podpatrzeć, 
jak wygląda jamajskie życie na co 
dzień.

Na naszej wyspie lato trwa cały 
rok. dreptak mówił mi, że u Was 
też jest teraz też lato, ale macie 
również inne pory roku. Wy pewnie 
zimą dbacie, żeby ptaszki miały co 
jeść, a my na zajęciach po Mszy św. 

budujemy razem małe budki. Two-
rzymy je dla kolibrów, których na 
wyspie jest całe mnóstwo i cza-
sem nie mają gdzie schować się 
przed większymi ptakami. Kto wie, 
może też spotkacie jakieś ciekawe 
stworzenia w czasie wakacji?

Udanych poszukiwań i pozdro-
wienia z drugiego końca świata! 

AshAnti

ADinAVoicu/unsplAsh.com

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

z dopiskiem „dreptak”.

Dzień dobry, przyjaciele! 

Lipiec - Sierpień  20183

listy 
dzieci



MOI MILI!

Podczas wa-
kacji, które przed 
nami, na każdego 
czeka wolny czas, przygody, po-
dróże małe i duże. W środku wa-
kacji, czyli 25 lipca, wspominać 
będziemy ciekawego świętego, 
któremu dziś towarzyszy zwyczaj 
święcenia aut i innych pojazdów. 
Mowa o św. Krzysztofie.

Według legendy św. Krzysz-
tof był brzydki, potężny i bardzo 
wysoki. Niestety, wszyscy wokół 
się go bali… Kiedy jednak 
zamieszkał nad rze-
ką Jordan, odkrył, 
że ma wielki dar. 
Pomyślał: prze-
cież swoją siłą 
mogę dzielić 
się z ludźmi! 

I tak zaczął pomagać innym: 
przenosił młodszych i  star-

szych przez rzekę na swych 
potężnych ramionach. Pewnego 
razu objawił mu się także Jezus. 
Święty Krzysztof stał się patro-
nem mostów, miast położonych 
nad rzekami, biegaczy i żeglarzy, 
podróżników i pielgrzymów, kie-
rowców, a także młodzieży. Żył 
dawno, bo prawie 2000 lat temu. 
ale do dziś uczy nas, że warto 
szukać w sobie talentów. Nawet 

tych najprostszych. a po-
tem dzielić się z innymi 

ludźmi. Pomyślmy 
o  tym, bo prze-

cież każdy z nas 
dostał dar od 

Pana Boga!  
WAsZ dreptAk

l i p i e c
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