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WITAJCIE ,  DRODZ Y C Z Y TELNIC Y !  
TO JA – DREPTAK NÓŻKA !

Pewnie intensywnie przygotowujecie się już do 
Bożego Narodzenia. Wasze domy wypełniają 
się zapachem pieczonych pierników i choinki 
z lasu. Nie zapomnijcie jednak o duchowym 
przygotowaniu do świąt – to jest bardzo ważne! 
A w wolnej chwili zapraszam Was na wyprawę 
do Nepalu! W tym kraju znajdują się najwyższe 
góry świata, co zobaczycie na zdjęciach, które 
udało mi się zrobić. W tych górach można 
spotkać niezwykłe zwierzęta – jaki, które także 
zagościły w tym numerze. Górska będzie też 
opowieść o małym Tashi. Do czytania tego 
numeru możecie sobie zrobić nepalską herbatę – 
mamy dla Was przepis. Miłośników łamigłówek 
na pewno ucieszy krzyżówka – oczywiście górska! 
Dobrej lektury i wesołych świąt! 

Gruzja  Pogranicze Europy  
i Azji

2 Misyjne Dróżki

W NASTĘPNYM 
NUMERZE

Rysuje 
MAGDA BLOCH



Mam na imię Shrijana i piszę do 
Was krótki list prosto z Nepalu. 
Mieszkam w małej, ale za to bar-
dzo wesołej i kolorowej wiosce. 
Nigdy się nie nudzę, bo kiedy się 
nie uczę, to bawię się z innymi 
dziećmi. Na co dzień mamy też 
dużo obowiązków. 

Chciałam Wam opowiedzieć 
tylko o pewnym smutnym wyda-
rzeniu – trzęsieniu ziemi, które na-
wiedziło nasz kraj 5 lat temu i było 
bardzo mocne. Słyszał o nim cały 
świat i wielu ludzi nam pomogło. 
Ja tego nie pamiętam, bo byłam 

malutka, ale do dziś mama i tata 
mówią, że powinniśmy codziennie 
dziękować Bogu za to, co mamy. 
Za dom, za rodzinę, za nasze małe 
wsie, miejscowości i miasta, w któ-
rych mieszkamy. Jestem bardzo 
wdzięczna, codziennie staram się 
dużo radować.

Przesyłam Wam uśmiech 
i pozdrowienia! 

Shrijana

Hej! Witajcie moi rówieśnicy z Polski!

Piszcie na adres: Misyjne Drogi, 
ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, 

z dopiskiem „Dreptak”NA
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Moi mili!

Okres Bożego Narodze-
nia kończy się Niedzie-
lą Chrztu Pańskiego, ale 
w Polsce „przedłużamy” sobie 
ten czas i śpiewamy kolędy do  
2 lutego. Ten dzień to święto Ofia-
rowania Pańskiego, wspominamy 
moment, kiedy Maryja i Józef ofia-
rowali Dzieciątko Jezus Panu Bogu. 
To oznacza, że oddali normalne 
życie swojego Synka i rodziny dla 
Boga. Święty Jan Paweł II właśnie 
w to święto nieprzypadkowo usta-
nowił także Dzień Życia Konsekro-
wanego. Zastanówmy się wspólnie, 
co to trudne słowo oznacza!

Życie konsekrowane to inaczej 
poświęcenie siebie Panu Bogu i Ko-
ściołowi. Osoby konsekrowane to 
najczęściej zakonnice 
i zakonnicy 

– np. ojcowie oblaci. To 
także ich święto. Jak moż-
na opisać osoby konsekro-

wane? Na pewno przez miłość do 
Pana Jezusa i czyste serce. Dodat-
kowo potrafią rezygnować z dóbr 
materialnych i troszczyć się o bied-
nych i potrzebujących. W naszym 
Kościele jest wiele wspólnot zakon-
nych, które często niezauważalnie 
czynią dobro wokół nas. Można 
wymieniać wiele dzieł – zakony 
tworzą wspólnoty, szkoły, pro-
wadzą działalność misyjną, uczą 
o Panu Bogu… Ale przede wszyst-
kim modlą się za nas! Każda oso-
ba konsekrowana to wielki dar dla 
naszego Kościoła. Spójrzmy więc 
na zakonnice i zakonników z czu-

łością i miłością!
WASZ DREPTAK
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