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C ZOŁEM, C Z Y TELNIC Y !  jEsTEM 
DrEpTak ,  DReptak Nóżka !

Nasz świat jest piękny i różnorodny. Wszędzie 
można odnaleźć Pana Boga i misyjną działalność, 
która go wychwala. Dlatego postanowiłem 
wybrać się w podróż na wyspę La Réunion. 
Przywiozłem dla Was list od koleżanki. Może 
Was zaskoczy to, że Sitraka uwielbia chodzić do 
szkoły? (na sąsiedniej stronie). Mam również 
sporo zdjęć, abyście mogli sobie obejrzeć (s. 6–7).  
Na tych czytelników, którzy lubią opowiadania, 
czeka kolejna bajka o strachliwym żółwiu 
morskim (s. 8–9). W numerze znajdziecie także 
kolejną porcję zadań, krzyżówkę przenoszącą 
nas w tematykę parku, poznacie ciekawostki 
i tajemnicze zwierzę, które wyginęło wiele lat 
temu, ale warto o nim pamiętać. Zapraszam ku 
wybrzeżom Afryki! Lecimy na La Réunion!
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Wyspa Flores Czy Dreptak znajdzie tam kwiaty?

2 Misyjne Dróżki

w następnym 
numerze
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mam na imię sitraka i piszę do was 
krótki list prosto z wyspy La réu-
nion. Odwiedził nas niedawno 
Dreptak Nóżka i poprosił, żebym 
przekazała Wam parę słów o życiu 
na maleńkiej wyspie w okolicach 
Afryki. Mieszkamy z rodzinką 
w drewnianym domku we wschod-
niej części w Bras-Panon.

Jestem ciekawa, co Was cieszy 
na co dzień? Pewnie się trochę zdzi-
wicie, ale mnie raduje chodzenie do 
szkoły! Codziennie dziękuję Panu 
Bogu za to, że mogę się uczyć. Nie 
wszyscy rodzice mają pieniądze na 
opłacenie szkoły, a w samym bu-
dynku nie mamy ławek i biurek 
dla każdego. Czasem musimy pisać 
na posadzce. Ale i tak jest bardzo 
miło! Podczas przerw wychodzi-
my na podwórko i skaczemy na li-
nie. Przyznam Wam, już mi trochę 
smutno, że niedługo wakacje i bę-
dzie tak długa przerwa od szkoły. 
Przesyłam pozdrowienia,

sitraka

Witajcie, koledzy i koleżanki z Polski!

Piszcie na adres: misyjne Drogi, 
ul. Ostatnia 14, 60-102 poznań, 

z dopiskiem „Dreptak”
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Kim jest dla nas 
Maryja?
Pewnie dobrze wiecie, 
że maj jest maryjnym cza-
sem. Wtedy właśnie w kościołach 
możemy wspólnie modlić się 
podczas nabożeństw majowych, 
kilka dni w tym miesiącu to także 
święta ku Jej czci. Matka Boża ma 
więc szczególnie miejsce w reli-
gijnym kalendarzu, ale czy także 
w naszych sercach?

Świetnie by było, gdybyśmy się 
zastanowili, kim jest dla nas Mary-
ja. To nie tylko Matka Pana Jezusa, 
ale także nasza Mama w Niebie. 
Dlaczego? Bo jest orędownicz-
ką, czyli kimś, kto wstawia się za 
nami u Pana Boga, czyli 
pamięta o każdym, 
wspomaga na-

sze modlitwy, które kie-
rujemy do Ojca w Niebie. 
Jej ulubioną modlitwą 

jest różaniec, który czasem może 
wydać nam się trudny. A zmówie-
nie całego różańca tym bardziej! 
Ale wiecie, co ja odkryłem? Przed 
każdym wypowiedzianym „Zdro-
waś Maryjo” mówię do Maryi coś 
od siebie, np. za co dziękuję, o co 
Ją proszę. Wtedy modlitwa jest 
mi bardziej bliska, ale też robi się 
urozmaicona. A co jeszcze lepsze, 
zacząłem modlić się, gdy na kogoś 
czekam, wracam z autobusu albo 
jadę na moim mrówczym rowerze! 
Spróbujcie się zwrócić do Mamy 

w Niebie, na pewno czeka 
na każdy znak.

wasz Dreptak
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