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Ahoj ,  DroDz y Pr z yjAciele !  jestem 
DrePtAk ,  Dreptak Nóżka !

Czy i Wy, podobnie jak ja, czekacie już na 
święta Bożego Narodzenia? Bo ja bardzo! 
Zanim jednak święta nadejdą, wybrałem się 
w ostatnią w tym roku podróż – na Ukrainę. 
Przywiozłem dla Was list od Jury, poznałem 
go w parafii prowadzonej przez ojców 
oblatów, którą odwiedzałem (na sąsiedniej 
stronie). Zrobiłem także zdjęcia, parę z nich 
postanowiłem Wam pokazać (str. 6-7).   
Na Czytelników, którzy lubią opowiadania, 
czeka kolejna historia. Tym razem o pewnym 
tajemniczym kominiarzu (str. 8-9). W numerze 
jak zwykle nie zabrakło też zadań, krzyżówki 
zwierzęcej, poznacie wiele ukraińskich 
ciekawostek i zwierzę, które dobrze kojarzycie. 
Każdy znajdzie coś dla siebie!  
Jesteście gotowi? Ruszamy na Ukrainę!
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Cieszę się, że mogę napisać do 
Was parę słów. Jestem Jura z Obu-
chowa. Spotkałem Dreptaka, gdy 
odwiedzał na Ukrainie „Dom Miło-
sierdzia”, czyli główny dom ojców 
oblatów. To właśnie tutaj wpadam 
razem z innymi dziećmi na różne 
zajęcia, a czasem też zwyczajnie po 
to, by pogadać lub zjeść coś dobre-
go. Ojcowie oblaci w „Domu Miło-
sierdzia” wydają pyszne obiady dla 
najbardziej potrzebujących.

Pomocy szukają czasem także 
dzieci. Postanowiłem w Adwencie 

odłożyć trochę pieniążków dla 
kolegów, których np. nie stać na 
czekoladę. Może się do mnie przy-
łączycie i znajdziecie wokół siebie 
kogoś, komu można sprawić coś 
dobrego? Może zrezygnujecie dla 
niego z jakiejś swojej przyjemno-
ści? To będzie na pewno fajowski 
dobry uczynek! Pozdrowienia, 

Jura

Cześć Koleżanki i Koledzy! 

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

z dopiskiem „Dreptak”
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Moi mili!

Powoli zbliża się ważne 
święto – Boże Narodze-
nie. Najpierw, w Adwencie, 
będziemy czekać, a następnie rado-
wać się z Narodzenia Pana Jezusa. 
24 grudnia usiądziemy z naszymi 
rodzinami do wigilijnego stołu. 
Podzielimy sie opłatkiem i zjemy 
uroczystą kolację, a o północy 
pójdziemy do kościoła na paster-
kę. Parę dni później, 31 grudnia, 
przypada sylwester, zakończymy 
tego dnia 2019 rok. Może pomyśl-
my o tym, aby właśnie wtedy pójść 
do kościoła, na spotkanie z Panem 
Bogiem. Czy uda się znaleźć czas, 
namówić rodziców? 

Końcówka grudnia 
jest dla wielu 

z nas rodzinnym, miłym 
czasem. Niekiedy zapo-
minamy, żeby za niego 

podziękować Bogu. Od paru lat 
w Sylwestra staram się chociaż na 
chwilę odwiedzić Jego dom, być 
wdzięczny za kolejny mijający 
rok. Zatrzymajmy się. Zastanów-
my. Dziękujmy. W większości je-
steśmy zdrowi, mamy na co dzień 
co jeść. Na pewno każdy znajdzie 
choćby jeden powód do uśmiechu. 
Pomyślcie, że na Ukrainie trwa 
wojna i dzieci nie mają tam ta-
kiego spokoju, jak my tutaj. I choć 
czasem bywa to trudne, to każda 
modlitwa wdzięczności zbliża nas 

do Pana Boga. 
wasz Dreptak
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