
Mali odkrywcy misyjnego świata
Praktyczne zabawy dla dzieci w rodzinie





Gniezno 2015

Mali odkrywcy  
misyjnego świata

Praktyczne zabawy dla dzieci w rodzinie

Ks. Franciszek Jabłoński



Copyright © Ks. Franciszek Jabłoński, Gniezno 2015
Copyright © Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2015

Konsultacja naukowa:
O. prof. dr hab. Władysław Kowalak SVD (misjolog)
(odnośnie do „Misyjnego ABC” i testów)

Korekta: 
Joanna Pękała

Projekt rysunków:
Sława Dzwoniarska 

Informacja:
Franciszek Jabłoński
franusj@wp.pl

ISBN 978-83-65189-07-3

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Gaudentinum
ul. Seminaryjna 2
62-200 Gniezno
biuro@gaudentinum.pl



5

Spis treści

Wstęp  ...................................................................................................  7

Rozdział I – Europa  .............................................................................  9
 1. Pakowanie walizki misjonarza  ...............................................................  11
 2. Pomagam, bo modlę się!  .........................................................................  12
 3. Biblijna zakładka ......................................................................................  13
 4. Uczymy się, jak własnoręcznie wykonać różaniec misyjny  ...............  15
 5. Statkiem po misyjnych szlakach  ............................................................  16
 6. Kanapkowe przyjęcie ...............................................................................  17
 7. Kapiący kran  ............................................................................................  19
 8. Paluszkowe kukiełki misyjne  .................................................................  20
 9. Misyjne krzyżyki  ......................................................................................  22
 10. Królewska korona  ....................................................................................  23

Rozdział II – Ameryka Południowa  ...................................................  25
 1. Odkrywanie Ameryki Południowej  ......................................................  27
 2. Domek ze słomy  ......................................................................................  28
 3. Wyklejanie kościoła  .................................................................................  29
 4. Nakrycie głowy Indian Mapuche  ..........................................................  30
 5. Poznajemy zwierzęta Ameryki Południowej  .......................................  31
 6. Kolorowe motyle  ......................................................................................  32
 7. Kolorowe szaleństwo  ...............................................................................  33
 8. Wóz z końmi  ............................................................................................  34
 9. Bambusowy flet i marakasy z puszek  ....................................................  35
 10. Poduszki  ....................................................................................................  36

Rozdział III – Afryka  ..........................................................................  37
 1. Makieta Afryki  .........................................................................................  39
 2. Wzbogacamy naszą Afrykę o zwierzęta, ptaki i budynki  ..................  40
 3. Ludzie Afryki  ...........................................................................................  41
 4. Rysunki pory deszczowej  ........................................................................  42
 5. Chatka  .......................................................................................................  43
 6. Herbatka przy ogniu  ...............................................................................  44
 7. Afrykańskie mamy  ..................................................................................  45
 8. Wąż z kamieni  ..........................................................................................  46
 9. Głoszenie Ewangelii  ................................................................................  47
 10. Wełniane owieczki  ...................................................................................  48



6

Rozdział IV – Azja   .............................................................................  51
 1. Odkrywanie Azji  .....................................................................................  53
 2. Uprawa ryżu  .............................................................................................  54
 3. Ryż na stole każdego dnia!  .....................................................................  55
 4. Strój Chińczyka   .......................................................................................  56
 5. Herbatkowe przyjęcie  ..............................................................................  57
 6. Malowanie kwiatów .................................................................................  58
 7. „Karmnik” dla ptaków  ............................................................................  59
 8. Domino  .....................................................................................................  60
 9. Chiński: język jak malowany!  ................................................................  62
 10. Latawiec w chińskie wzory  .....................................................................  63

Rozdział V – Oceania  ..........................................................................  65
 1. Kraina wysp i oceanu  ..............................................................................  67
 2. Papuaska spódnica  ..................................................................................  68
 3. Girlandy  ....................................................................................................  69
 4. Rajski ptak  ................................................................................................  71
 5. Kangurze mamy  .......................................................................................  72
 6. Szukanie muszelek w oceanie  ................................................................  73
 7. Kokosowe mleko  ......................................................................................  74
 8. Szkoła pod drzewem  ...............................................................................  76
 9. Wędrująca muszelka  ...............................................................................  77
 10. Misjonarz na bezkresnym oceanie  ........................................................  78

Rozdział VI – Misyjne ABC dla rodziców  ..........................................  81

Rozdział VII - Quiz i testy sprawdzające wiedzę  
misyjno-misjologiczną   .......................................................................  91

Rozdział VIII – Rodzinny misyjny rachunek sumienia  .....................  129

Rozdział IX – Rodzinna biblioteka misyjna  .......................................  131

Zakończenie  ........................................................................................  139

Bibliografia  ..........................................................................................  141

Aneks – Odpowiedzi   ..........................................................................  145



7

Wstęp

Edukacja misyjna stanowi istotny element duchowego rozwoju dziecka. 
Już od najmłodszych lat dzieci powinny poznawać misyjny świat i  nauczyć 
modlić się za misje i misjonarzy. Potrzebują więc kogoś, kto im powie, co to 
są misje, kto to jest misjonarz. Potrzebują przykładu, który wskaże im, jak ko-
chać, dzielić się z innymi i dbać o innych. Każdy rodzic jest taką właśnie osobą, 
która może pomóc swojemu dziecku w odkrywaniu świata misji, a rodzina jest 
najlepszym środowiskiem, w którym powinno to mieć miejsce. 

Wiemy, że małe dziecko musi doświadczać rzeczy, aby się ich nauczyć. 
Uczy się najlepiej poprzez działanie, odkrywanie, powtarzanie. Jest jak nie-
zapisana karta czekająca na mądrego i cierpliwego nauczyciela (a kto będzie 
najcierpliwszym nauczycielem dla swojego dziecka jak nie rodzic właśnie?), 
który zapisze słowa i nauki z Pisma świętego prosto w jego sercu. 

Poniższe propozycje zabaw dają możliwość takiej właśnie nauki przez 
konkretne działanie i  doświadczenie. Zabawy są pogrupowane tematycznie 
– według pięciu kontynentów. O każdym kontynencie podane są krótkie in-
formacje, które na pewno będą przydatne prowadzącym zabawę rodzicom.

Pozostaje wybrać którąś z  zabaw, dobrze zaplanować jej przebieg i  razem 
z dzieckiem, a jeszcze lepiej z dziećmi (zachęcam, by zaprosić do zabawy dzieci 
znajomych czy sąsiadów) dobrze się bawić. Może rodzicom maluchów uda się 
też namówić do zabawy ich starsze rodzeństwo? I tak może raz w tygodniu, dwa 
razy w miesiącu? Sami będziemy zaskoczeni, jak wiele wniesiemy w ten sposób 
w świat tego małego człowieka. Szczególnie polecam niedzielne popołudnia.

Rozdział VI stanowi „Misyjne ABC dla rodziców” będące kompendium wie-
dzy misjologicznej oraz o najważniejszych problemach misyjnych. Ma ono bar-
dzo przystępną formę: pytanie – odpowiedź i jest napisane prostym, zrozumia-
łym językiem. Rodzice, chcąc wytłumaczyć swoim dzieciom pewne zagadnienia 
związane z misjami, mogą sięgnąć właśnie do tego fragmentu niniejszej książki. 

Kolejny rozdział – skierowany przede wszystkim do rodziców – zawiera 
pewnego rodzaju sprawdziany z wiedzy misyjno-misjologicznej. Zapropono-
wano w nim rozmaite formy „testowania” wiadomości z tej tematyki. 
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Pierwszą propozycją jest quiz pt. „Misjonerzy”. Drugą formą są testy. Mogą 
być one wykorzystane zarówno przez rodziców, jak i przez katechetów i na-
uczycieli podczas organizowania różnych zajęć czy spotkań dla dzieci i mło-
dzieży dotyczących misji. 

Rodzinny misyjny rachunek sumienia zamieszczony w  rozdziale VIII 
przeznaczony jest dla małżonków, którzy chcą bardziej świadomie uczest-
niczyć w misyjnym dziele Kościoła i być bardziej odpowiedzialnymi za gło-
szenie Ewangelii na całym świecie. Zawarte tu pytania mogą stać się pomocą 
w uświadomieniu spraw dotyczących misji, nad którymi wcześniej małżonko-
wie nie mieli możliwości się zastanowić. Jest to okazja do zatrzymania się nad 
sobą i udzielenia odpowiedzi na ważne w życiu chrześcijanina pytania. 

Rodzinna biblioteka misyjna przedstawiona jest w ostatnim, IX rozdziale. 
Znajduje się tam przegląd różnych dokumentów misyjnych, publikacji, cza-
sopism, a także DVD i CD, które nawiązują do tematów misji. Rzeczą bardzo 
pożyteczną byłoby, gdyby jakaś część tego zbioru znajdowała się w każdym 
katolickim domu rodzinnym. 

Mam nadzieję, że niniejsza książka stanie się dla każdego, kto po nią się-
gnie, inspiracją do robienia „czegoś więcej” dla misji, a  przede wszystkim 
skłoni rodziców do podjęcia chociaż w małym stopniu „wychowania misyjne-
go” swoich dzieci i to już od najmłodszych lat. Miejmy świadomość, że dzieci 
mogą wiele zdziałać dla misji przez modlitwę i drobne gesty miłości. Wpojone 
już teraz pewne wartości, mogą zaprocentować w przyszłości świadomą posta-
wą człowieka odpowiedzialnego za misyjną wspólnotę Kościoła. Nie można 
zaniedbać tak ważnej kwestii w wychowaniu przyszłych pokoleń. 

Ufam, że książka ta przyczyni się do wzrostu misyjnej świadomości i od-
powiedzialności zarówno dzieci, jak i ich rodziców oraz opiekunów. 

I tego Wam życzę, Drodzy Rodzice i Czytelnicy!
 

Autor 
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Rozdział I

Europa

Kilka podstawowych informacji o kontynencie1  
(do wykorzystania przez rodziców)

Europa pod względem wielkości zajmuje przedostatnie miejsce wśród po-
zostałych kontynentów. Jej obszar wynosi ponad 10 mln km². Wliczone są w to 
wyspy i półwyspy, które stanowią znaczną część kontynentu. Do Europy należy 
ponad 40 państw, w których żyje ponad 800 mln ludzi. W sumie w Europie uży-
wa się prawie 80 języków, ponieważ żyje tu obok siebie wiele narodowości. Jest 
to więc nie tylko mozaika różnych języków, ale też różnych kultur i społeczności.

Prawie cała Europa leży w  strefie klimatów umiarkowanych (tylko po-
łudniowe półwyspy znajdują się w  zasięgu klimatu śródziemnomorskiego, 
a północne krańce mają klimat subpolarny). Żyzne ziemie i  łagodny klimat 
sprzyjają rozwojowi rolnictwa (uprawia się kukurydzę, pszenicę, jęczmień, 
ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, oliwki, len, a także jabłka, gruszki, śliwki, 
winogrona, brzoskwinie, warzywa, hoduje się bydło, trzodę chlewną, owce, 
kozy, konie, drób, renifery).

Bardzo dobrze rozwinięty jest również przemysł. Większość ludzi pracuje 
w handlu, przemyśle i w komunikacji. 

Krajobraz Europy jest bardzo zróżnicowany: na południu znajdują się tereny 
górzyste, na północy wielkie równiny, a bardzo daleka północ (Skandynawia) to 
znowu tereny górzyste. Występują tu zarówno lasy iglaste, jak i mieszane, ziemie 
uprawne i niekończące się łąki. Europę przecinają również wielkie i znane rzeki: 
Dunaj, Dniepr, Ren oraz najdłuższa Wołga (3530 km), a także wspaniałe łańcu-

 1 Przy opracowywaniu notatek o każdym kontynencie autor korzystał z książki A.  Quantrell, 
First steps in Missions, volume 13, Alabama 2008, s. 6, 13, 56 oraz z  artykułów zawartych 
w „Świecie Misyjnym”: Przyjdź Panie Jezu, „Świat Misyjny” 6/2007, s. 8-9; Jak mieszkają Twoi 
rówieśnicy, „Świat Misyjny” 3/2004, s. 10; Świat, Dzieci, Misje, „Świat Misyjny” 4/2004, s. 8-9; 
Oceania, „Świat Misyjny” 2/2003, s. 8-9; Europa, „Świat Misyjny” 5/2003, s. 8-9; Kontynenty, 
„Świat Misyjny” 6/2003, s. 8-9, a także z publikacji: F. Jabłoński, Terytoria misyjne w świetle 
Kongregacji Ewangelizowania Narodów, Warszawa 2012 oraz z Internetu.
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chy górskie – od Pirenejów, przez Karpaty po Ural (najwyższy szczyt to położo-
ny we francuskich Alpach Mont Blanc – 4810 m). Znajdują się tu dwa główne 
morza śródlądowe: Bałtyckie na północy i Śródziemne na południu.

Europa to wreszcie wspaniałe zabytki. Historia niektórych z  nich sięga 
bardzo odległych czasów. Są wśród nich: Akropol, Koloseum, Bazylika św. 
Piotra, Wersal, Wawel czy wieża Eiffla. Połączenie naturalnych krajobrazów 
z elementami stworzonymi przez człowieka sprawia, iż Europa stała się jed-
nym z głównych celów turystycznych na świecie.

Europa jest najbardziej chrześcijańską częścią świata. Pierwsze gminy 
chrześcijańskie w Europie założyli jeszcze uczniowie Jezusa. Po upadku Ce-
sarstwa Rzymskiego zaczęły się kształtować państwa europejskie. Wraz z ich 
rozwojem dynastie zaczęły przyjmować chrzest. Dziś prawie połowa miesz-
kańców Europy należy do Kościoła rzymskokatolickiego, 25% do protestanc-
kiego, a 10% do prawosławnego. 

Maryja czczona jest w  wielu europejskich sanktuariach. Do najbardziej 
znanych należą sanktuaria w Fatimie w Portugalii, Lourdes we Francji i Jasna 
Góra w Polsce. Trudno wyliczyć wszystkich świętych Europy. Są to święci mi-
sjonarze, jak św. Cyryl i św. Metody, św. Wojciech, św. św. Polscy Bracia Mę-
czennicy czy św. Jan Paweł II. Są też święci ubodzy, którzy swoje życie rozdali 
jak chleb: św. Franciszek z Asyżu, św. Brat Albert i bł. Jan Beyzym, czy święci, 
którzy żyjąc w cichości i ukryciu, gorliwie modlili się za cały świat – św. Teresa 
od Dzieciątka Jezus, św. Faustyna Kowalska, i tacy, którzy swe życie ofiarowali 
Bogu i rodzinie – jak święci małżonkowie Zelia i Ludwik Martin.

Dzieci Europy to dzieci wielkiego serca. Okazują je przez swoje zaanga-
żowanie w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci. Modlą się za potrzebujących 
rówieśników, zbierają dla nich ofiary. Dzięki tym ofiarom dzieci Azji, Afryki, 
Oceanii czy Ameryki Południowej mogą choć trochę poprawić swój los. Mogą 
poznawać Pana Jezusa, chodzić do szkoły, zaznać miłości w sierocińcach pro-
wadzonych przez misjonarzy.

Niestety, również wielu europejskim dzieciom, szczególnie z  Europy 
Wschodniej, nie są obce smutki i  trudy życia – często są głodne, chorują 
z niedożywienia, muszą pracować. Około pół miliona dzieci w Europie żyje 
w nędzy. W samej tylko Rosji aż 150 tysięcy dzieci mieszka na ulicy. Wielkim 
problemem dzieci Europy, zwłaszcza z krajów bogatych, jest samotność. Do-
rośli nie mają dla nich czasu, a one, pozostawione same sobie, długie godziny 
spędzają przed komputerem czy telewizorem. 

Módlmy się, by i  tutaj, na tej prastarej chrześcijańskiej ziemi, ziemi, na 
której sami żyjemy, nie brakowało ludzi, którzy zaniosą Chrystusa innym, 
otworzą swe serca dla potrzebujących i samotnych, i – co najważniejsze – sami 
bądźmy „uczniami – misjonarzami” Pana Jezusa i pomocnikami misjonarzy!
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1. Pakowanie walizki misjonarza

Materiały
walizka (lub plecak), Pismo święte, krzyż, różaniec, kilka innych rzeczy przy-
datnych misjonarzowi na misjach (apteczka, dobre buty, butelka z wodą, apa-
rat fotograficzny, latarka, mapa kraju, do którego jedzie) oraz kilka rzeczy nie-
potrzebnych misjonarzowi (lalka, ramka do zdjęć, krawat, globus, maskotka)

Wskazówki dla rodziców
Tłumaczymy dzieciom, że ich zadaniem jest spakowanie walizki misjonarza, 
który wyjeżdża do jednego z  krajów misyjnych. Z  rozłożonych na dywanie 
rzeczy mogą wybrać tylko te najbardziej potrzebne misjonarzowi. Czuwamy 
nad pracą dzieci, ukierunkowujemy je, kiedy chcą np. spakować lalkę, a zapo-
minają o Piśmie świętym czy różańcu lub krzyżu. Jest to okazja do wytłuma-
czenia dzieciom, co to są misje, kim jest misjonarz, po co jedzie na misje i jakie 
czekają go tam zadania. 

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, za misjonarzy! Maryjo, prosimy, opiekuj się nimi 
każdego dnia!
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2. Pomagam, bo modlę się!

Materiały
Pismo święte, kartki z  imionami wybranych misjonarzy (np. ks. Andrzej, 
o. Eryk, s. Krystyna, p. Barbara i Aleksander), kartki z bloku, ołówki, markery, 
kredki

Wskazówki dla rodziców
Siadamy z  dziećmi w  kręgu na dywaniku, przed nami leży Pismo święte. 
Otwieramy je i czytamy głośno słowa: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was 
umiłowałem” (J 15,12). Mówimy: „Bóg nas kocha i pragnie, byśmy z Nim roz-
mawiali. Ta rozmowa z Bogiem jest właśnie modlitwą”. Tłumaczymy, że mo-
żemy Bogu mówić o wszystkim, co dotyczy nas i innych ludzi. W ten sposób 
możemy pokazać, jak bardzo ich kochamy.

Rozdajemy dzieciom kartki z bloku i prosimy, by odrysowały na połowie 
kartki swoją dłoń (jeśli trzeba, pomagamy w tym). Pozwalamy im udekoro-
wać rysunek serduszkami i kwiatami. Następnie pokazujemy kartki z imiona-
mi misjonarzy. Możemy krótko o nich opowiedzieć (skąd pochodzą, w jakim 
kraju obecnie pracują). Następnie prosimy dzieci, by wybrały jednego misjo-
narza, za którego chciałyby się modlić i samodzielnie lub przy naszej pomocy 
wpisały jego imię na środku dłoni. Tłumaczymy, że tak jak wyciągnięta do 
kogoś dłoń może symbolizować pomoc, tak modlitwa za kogoś też jest formą 
pomocy. Przypominamy dzieciom, że misjonarze bardzo potrzebują naszej 
modlitwy.

Na drugiej połowie dzieci piszą swoje imię (jeśli jeszcze nie potrafią, robi-
my to za nie). Poniżej imienia każdego dziecka dopisujemy: „modli się za… 
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(i  tu raz jeszcze imię misjonarza)”. W  efekcie końcowym wyjdzie więc np. 
„Marta modli się za ks. Andrzeja”. Zachęcamy dzieci, by swoje prace poło-
żyły lub powiesiły w  takim miejscu swojego pokoju (lub swojego „kącika”), 
gdzie najlepiej będą im przypominały o modlitwie za wybranego misjonarza. 
A może kiedyś będzie okazja wręczyć tę kartkę misjonarzowi?2 

Modlitwa
Panie Jezu, obdarzaj misjonarzy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, 
wszystkimi potrzebnymi łaskami. Aniele Stróżu, pilnuj nas, byśmy 
nie zapominali o codziennej modlitwie za wybranego misjonarza.

3. Biblijna zakładka

Materiały
paski grubej, przezroczystej folii lub klisza 
fotograficzna, kolorowe sznurki lub tasiem-
ki, wycięte z  kolorowych czasopism małe 
fotografie papieża, zdjęcia dzieci z  krajów 
misyjnych lub inne kolorowe obrazki (nie 
szersze niż 4 cm), kartka z bloku, klej, no-
życzki, Pismo święte 

Wskazówki dla rodziców 
Jeśli mamy starą, czarną kliszę fotograficz-
ną, moczymy ją na chwilę w wodzie z pły-
nem do naczyń, po czym szmatką delikat-
nie ścieramy barwnik kliszy. Jeśli nie mamy 
kliszy, z grubej folii wycinamy dzieciom po 
dwa paski o wymiarach 5 cm x 20 cm (kli-
sza będzie węższa, ma ok. 3 cm szerokości, 
będziemy więc musieli przygotować węższe 
obrazki). Następnie pokazujemy dzieciom, 
jak za pomocą dziurkacza zrobić po bokach 
otworki (klisza ma już je gotowe), które będą nam potrzebne do połączenia 
dwóch pasków. Następnie prosimy, by dzieci z kartki z bloku wycięły pasek 

 2 Por. A. Quantrell, dz. cyt., s. 10.
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o 1 cm węższy niż szerokość folii (długość taka sama) i nakleiły na nie wybra-
ne przez siebie obrazki, jeden pod drugim (z obu stron paska). Mogą je ładnie 
ozdobić lub oddzielić kolorową tasiemką. Gdy to zrobią, wkładają kolorowy 
pasek pomiędzy dwa kawałki przezroczystej folii i następnie łączą je sznur-
kiem lub tasiemką, przeplatając pomiędzy zrobionymi wcześniej otworkami. 
Na końcu tasiemkę ozdobnie zawiązujemy, zostawiając kilkucentymetrowe 
frędzelki i zakładka gotowa!3 

Teraz bierzemy do ręki Pismo święte, szukamy np. fragmentu posłania 
misyjnego: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…” (Mt 28,19), 
czytamy go na głos, wkładamy tam zakładkę i mówimy dzieciom: „Spójrzcie: 
właśnie po to potrzebna jest nam ta zakładka – żeby w Piśmie świętym zazna-
czać miejsca, w których znajdują się słowa szczególnie dla nas ważne i dzięki 
naszej zakładce, gdy tylko będzie taka potrzeba, móc szybciutko je odnaleźć 
i przeczytać”.

Jeśli dzieci mają przy sobie swoje Pismo święte czy Biblię dla dzieci, za-
znaczają swoją zakładką ważną dla nich stronę. Pokazują nam, co zaznaczyły. 
Odczytujemy na głos krótkie fragmenty. 

Modlitwa
Dziękujemy, Panie, za każde Twoje słowo.

 3 Por. Warsztat małego misjonarza – kolorowa zakładka, „Świat Misyjny” 3/2011, s. 32.
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4. Uczymy się, jak własnoręcznie wykonać  
różaniec misyjny

Materiały
mocny sznureczek, koraliki (11 żółtych, 12 białych, 12 czerwonych, 12 zielo-
nych, 12 niebieskich), dwa małe patyczki, klej lub nitka (to materiały potrzeb-
ne na jeden różaniec)

Wskazówki dla rodziców
Mówimy dzieciom: „Zrobicie dziś własnoręcznie coś, co posłuży nam do modli-
twy za dzieci całego świata – będzie to misyjny różaniec”. Każdy różaniec ma mały 
krzyżyk. Prosimy dzieci, by wybrały dwa cienkie patyczki i tak je dopasowały, by 
utworzyć z nich krzyż (jeśli trzeba, pomagamy dzieciom odpowiednio skrócić pa-
tyczki). Następnie, w miejscu zetknięcia patyczka pionowego z poziomym dzieci 
sklejają patyczki klejem lub związują je nitką. Gotowy krzyżyk przyklejamy teraz 
do jednego końca przygotowanego sznurka. Następnie będziemy nawlekać korali-
ki, oddzielając je w odpowiednich miejscach supełkami. Najpierw zielony koralik, 
supełek, czerwony, niebieski, biały, supełek, żółty, supełek, 10 żółtych, supełek, zie-
lony, supełek, 10 zielonych, supełek, biały, supełek, 10 białych, supełek, czerwony, 
supełek, 10 czerwonych, supełek, niebieski, supełek, 10 niebieskich – i związujemy 
w miejscu, gdzie znajduje się supełek po pierwszym żółtym koraliku4.

Gdy każde dziecko ma już gotowy różaniec, tłumaczymy teraz, jak będzie-
my się na nim modlić. Objaśniamy też znaczenie kolorów: kolor zielony sym-
bolizuje Afrykę, nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych; kolor 
 4 Por. Warsztat małego misjonarza – różaniec misyjny, „Świat Misyjny” 5/2012, s. 32.
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czerwony – Amerykę, podkreśla kolor skóry Indian, jej rdzennych mieszkań-
ców; kolor biały – Europę i papieża, oznacza kolor skóry Europejczyków; ko-
lor niebieski – Oceanię, symbolizuje niebieskie wody Oceanu Spokojnego, na 
którym rozsiane są rozliczne wyspy; kolor żółty – Azję, przypomina ludy Azji, 
najliczniejsze na świecie. 

Na zakończenie zachęcamy dzieci, by przesuwając paluszkami po białych 
paciorkach swojego nowego różańca, odmówiły razem z nami jedną dziesiąt-
kę za wszystkie dzieci Europy, prosząc, aby ich serca były zawsze otwarte na 
niesienie pomocy rówieśnikom z krajów misyjnych i misjonarzom.

Modlitwa
Rozważamy I  tajemnicę światła: Chrzest Pana Jezusa w  Jordanie: 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu …

5. Statkiem po misyjnych szlakach

Materiały
karton w kolorze białym, niebieskim, czerwonym, żółtym, klej, nożyczki, kredki 

Wskazówki dla rodziców
Szkicujemy dzieciom na poszczególnych kolorach kartonu kontury: żagla, 
kadłuba, masztu, małej chorągiewki, okrągłych okienek. Prosimy, by dzieci 
wszystkie elementy wycięły (jeśli trzeba, pomagamy). Biały żagiel mogą po-
kolorować w  dowolne wzory, mogą np. narysować na nim kilka frunących 
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ptaków. Następnie dzieci sklejają poszczególne elementy: maszt przyklejają do 
żagla, a kadłub do masztu. Brakuje tylko jeszcze chorągiewki na czubku masz-
tu i kilku okienek na burcie5.

W czasie wykonywania statku rozmawiamy z dziećmi o tym, czym ludzie 
podróżują po Europie. Pytamy: „A gdzie możemy się poruszać mniejszymi 
czy większymi statkami?”. Mówimy im o tym, że w bardzo dawnych czasach, 
gdy nie było jeszcze takich dróg jak teraz, transport wodny odgrywał bardzo 
ważną rolę. To właśnie statkiem św. Paweł Apostoł dotarł kiedyś do Grecji, 
z Polski pierwszy misjonarz, św. Wojciech, również łodzią po rzece dopłynął 
do Prus, gdzie mieszkali ludzie, którzy nie znali jeszcze Chrystusa. 

Modlitwa
Dziękujemy Panie Jezu za wszystkich misjonarzy, którzy głosili i cią-
gle głoszą o Tobie w krajach Europy: Ojcze nasz…

6. Kanapkowe przyjęcie

Materiały
wszystko, co jest potrzebne do zrobienia pysznych, smakowicie wyglądających 
kanapek: lubiane przez dzieci pieczywo, masło, wędlina, ser, sałata, pomidor, 
rzodkiewka itd.; noże do smarowania, talerzyki, serwetki, tacki do krojenia, 
fartuszki

 5 Por. Podręcznik małego majsterkowicza na cztery pory roku, Kielce 2003, s. 34.
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Wskazówki dla rodziców
Nasze kanapkowe przyjęcie planujemy kila dni wcześniej – na podwieczorek 
(lub jeśli jest to dzień wolny od pracy – na drugie śniadanie). Zapraszamy 
np. babcię z dziadkiem, a może kuzynów czy sąsiadów. Zapowiadamy dzie-
ciom, że przygotowujemy kanapkowe przyjęcie, na które zaproszeni są już go-
ście. Prosimy, by dzieci założyły fartuszki, dokładnie umyły ręce i zabieramy 
się do przygotowania pysznych kanapek. Każdy rodzic wie, z czym jego dzieci 
najbardziej lubią jeść chleb – staramy się, by to wszystko było dziś na sto-
le. Uczymy dzieci, jak ważne jest, by kanapka nie tylko była zrobiona z tego, 
co smaczne, ale też, żeby ładnie wyglądała i  była ładnie podana. W  czasie 
wspólnego przygotowywania kolorowych, smacznych kanapek rozmawiamy 
z  dziećmi o  szacunku do chleba. Mówimy: „W wielu europejskich domach 
każdego dnia na stole znajduje się chleb; jest go tyle, że każdy może zjeść, ile 
tylko chce. Jednak nie wszyscy mają takie szczęście. Na całym świecie (także 
w naszym kraju) są dzieci, które nie mają w domu chleba. Dlatego tak ważne 
jest, byśmy my szanowali każdą jego okruszynę i chętnie dzielili się nim z po-
trzebującymi”.

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za chleb na naszym stole. Ucz nas, Panie, 
dzielić się nim z innymi i prosimy, by dziś żadne dziecko nie poszło 
głodne spać.
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7. Kapiący kran

Materiały
kartki papieru (lub jeden duży arkusz), kredki, kran z wodą

Wskazówki dla rodziców
Sadzamy dziecko na krześle w niewielkiej odległości od kranu (najlepiej tyłem 
do niego) i w żaden sposób nie zdradzamy, że kran będzie głównym elemen-
tem naszej zabawy. Ważne, żeby w domu była cisza (żadnej muzyki czy włą-
czonego telewizora). Na początku próbujemy zająć dziecko czymkolwiek (np. 
rozmową o pogodzie) i jakby mimochodem odkręcamy delikatnie kran tak, by 
zaczęła kapać z niego woda. Przez chwilę nic nie mówimy. Czekamy, czy dziec-
ko zwróci uwagę na kapiącą wodę. Jeśli nie – prosimy, aby dokładnie wsłucha-
ło się w odgłosy domu i powiedziało nam, co słyszy. Teraz na pewno zwróci 
uwagę na kapiącą wodę. Prosimy, by policzyło do dwudziestu kropel. Mówimy: 
„Trochę to trwało zanim spadło te 20 kropel, prawda?”. Następnie opowiadamy 
o pewnym eksperymencie: „Zbadano, że z niedokręconego kranu przez minutę 
spadło około 93 kropli. Na dobę dało to 36 litrów”6. Żeby dziecku było łatwiej 
wyobrazić sobie, ile to jest, stawiamy przed nim litrową butelkę np. po Coca-
Coli i mówimy: „To tak, jakbyśmy dziennie 36 takich butelek wody wylewali po 
prostu do zlewu; 36 litrów zmarnowanej wody, podczas gdy na świecie z powo-
du braku wody dziennie umiera aż 4500 dzieci!”7. Uświadamiamy też dzieciom, 

 6 Por. Kapiące krany, łzy ziemi [online], [dostęp: 20 czerwca 2014]. Dostepny w internecie: 
<http://infotour24.pl/articles/kapiace-krany-lzy-ziemi>.
 7 Por. Dziennie umiera 4500 dzieci z braku wody [online], [dostęp: 20 czerwca 2014]. Do-
stepny w internecie: <http://www.cala-prawda.pl/Dziennie-umiera-4-500-dzieci-z-braku-wo-
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że w wielu krajach woda jest bardzo droga; czasami po wodę trzeba iść pieszo 
nawet kilka kilometrów. Mówimy: „I choć problem braku wody nie dotyka dzie-
ci w naszym kraju, od dziś nie możemy już nie słyszeć, że z kranu kapie woda. 
Żebyśmy już nigdy nie zapominali dokręcać kranu, każdy (rodzic też) namaluje 
teraz plakat, który będzie nam o tym przypominał (możemy też wspólnie wy-
konać jeden duży plakat, możliwie jak najprostszy, np. namalowany duży kran, 
krople kapiącej z niego wody, to wszystko przekreślone na czerwono)”.

Modlitwa
Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar wody, która daje życie. Pomóż nam 
jej nie marnować. Spraw, by dzieci na całym świecie miały jej pod 
dostatkiem!

8. Paluszkowe kukiełki misyjne

Materiały
kolorowa tektura, drewniane koraliki, dobry klej, sznurek, kolorowa włóczka, 
pisaki, nożyczki

dy,49,cala-prawda.html>. Problemowi braku wody na świecie poświęconych jest także kilka 
ciekawych artykułów w „Świecie Misyjnym” 4/2007; A. Erkert, Dzieci potrzebują ciszy. Zabawy 
relaksacyjne na wiosnę, lato, jesień i zimę, Kielce 1999, s. 47.
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Wskazówki dla rodziców
Proponujemy dzieciom zabawę w miniteatrzyk kukiełkowy. Musimy jednak 
najpierw zrobić kukiełki – i to najlepiej takie, które będą reprezentowały przed-
stawicieli różnych kontynentów. Najpierw prosimy dzieci, żeby na koralikach 
namalowały oczy, nosek i usta ludzika (jeśli nie mamy koralika z ciemnego 
drewna, możemy najpierw jeden koralik pomalować na czarno – to będzie 
twarz dziecka z Afryki, inny może mieć np. skośne oczy, dla kukiełki z Oce-
anii malujemy koralik na brązowo; któraś kukiełka może być smutna, inna 
wesoła, a jeszcze innej mogą z oczu kapać łzy itd.). Teraz z kolorowej włóczki 
dzieci wycinają włosy i przyklejają je do koralika (i znowu: dziecko z Afryki 
może mieć te włosy bardziej kręcone, Chińczyk czarne i zupełnie proste itd.). 
Następnie prosimy, by dzieci zrobiły z tektury rulonik, dopasowały go do swo-
jego palca i skleiły mocnym klejem; do ruloniku przyklejają główkę kukiełki 
(jeśli trzeba, pomagamy dzieciom). Ze sznurka dzieci robią ręce: dwa równe 
kawałki zakończone supełkiem doklejają z obu stron tułowia. Teraz czas na 
„dopracowanie” i ozdobienie kukiełek: tej, która ma być dziewczynką, dzieci 
doklejają np. spódniczkę z papieru albo kwiatek we włosy; tej, która jest z Azji, 
doklejają na głowie żółty kapelusz itd. Kiedy wszystkie kukiełki są gotowe, 
zakładamy je na palce i bawimy się wraz z dziećmi w misyjny teatrzyk. Wy-
myślanie dialogów pomiędzy ludzikami z różnych stron świata pozostawiamy 
dziecięcej fantazji!8 

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dzieci na całym świecie: i za te, któ-
re mają buzię czarną i za te, które są białe; za dzieci, które dziś są 
smutne i za te, które się śmieją. Dziękujemy też za ten wspaniały czas 
zabawy!

 8 Por. Warsztat małego misjonarza – kukiełki paluszkowe, „Świat Misyjny” 4/2009, s. 31.
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9. Misyjne krzyżyki

Materiały
folia ochronna, glina rzeźbiarska (do kupienia w sklepie z artykułami szkol-
nymi) lub masa solna, kawałek cienkiego drutu, słomka do napojów, rzemyk, 
farby, pędzelki, bezbarwny lakier

Wskazówki dla rodziców
Zapraszamy dziś dzieci do zrobienia pięknych misyjnych krzyżyków. Naj-
pierw przygotowujemy miejsce: na stole rozkładamy folię ochronną. Następ-
nie pokazujemy dzieciom, jak należy wyrabiać glinę – ugniatamy ją tak długo 
aż będzie elastyczna i miękka. Teraz pomagamy dzieciom ulepić z niej różnej 
wielkości krzyżyki (większe do wieszania na ścianie, mniejsze do noszenia na 
szyi). Na większych robimy zawieszkę z drucika (zgięty w pałąk drucik wci-
skamy delikatnie w miękką jeszcze glinę), w mniejszych przy pomocy słom-
ki robimy otworek, przez który będzie można przeciągnąć np. rzemyk. Przed 
malowaniem glina musi dobrze wyschnąć – ten czas wykorzystujemy na roz-
mowę z dziećmi. Mówimy m.in.: „Krzyż to ważny symbol naszej wiary. Każdy 
misjonarz, który wyjeżdża do pracy na misje zabiera ze sobą krzyż, żeby mu 
zawsze przypominał, że Pan Jezus jest stale przy nim”. Kiedy glina dobrze wy-
schnie, zapraszamy dzieci do pomalowania krzyżyków farbami. Żeby dobrze 
utrwalić kolory, można też krzyżyki polakierować9.

 9 Por. Warsztat małego misjonarza – misyjne krzyżyki, „Świat Misyjny” 5/2007, s. 32.
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Na zakończenie prosimy dzieci, aby pomyślały, komu podarują zrobione przez 
siebie krzyżyki.

Modlitwa
Panie Jezu, spraw, żeby każdy, kto otrzyma od nas któryś z tych krzy-
żyków, nigdy nie zapomniał, że Ty jesteś zawsze przy nim. Pamiętaj 
też, Panie Jezu, o wszystkich misjonarzach, którzy z krzyżem misyj-
nym wyruszyli w świat, by tam głosić Twoją Ewangelię. Opiekuj się 
nimi każdego dnia! Aniele Stróżu pilnuj nas, byśmy my, „mali mi-
sjonarze”, nie zapominali nigdy o modlitwie za wszystkich „dużych” 
misjonarzy!

 

10. Królewska korona

Materiały
karton w  kolorze złotym, szablon korony do odrysowania10, ołówek, miara 
krawiecka, aby zmierzyć obwód głowy, nożyczki, klej, klej z brokatem, naklej-
ki, cekiny, koraliki, obraz przedstawiający Maryję Królową Polski oraz obraz 
przedstawiający Maryję Królową Świata

 10 Dostępny np. w internecie na stronie: http://warsztatmisyjny.blogspot.com/2012/12/boze-
-narodzenie-2012.html.
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Wskazówki dla rodziców
Będziemy dziś robili z dziećmi królewskie korony, które pomogą przybliżyć 
dzieciom ważne historyczne i religijne prawdy. Warto te korony zachować – 
przydadzą się na jasełka lub inne przedszkolne i szkolne przedstawienia.

Wycinany z  kartonu pasek o  długości obwodu głowy dziecka, dodając 
2 cm na sklejenie obu krawędzi. Następnie prosimy dzieci, by na złotym kar-
tonie odrysowały szablon korony i bardzo starannie go wycięły (jeśli trzeba, 
pomagamy). Teraz czas, by pięknie i bogato (po królewsku!) koronę ozdobić. 
Dzieci naklejają na niej brokatowe klejnoty, koraliki lub cekiny. Wreszcie skle-
jamy obydwa końce korony i królewska korona gotowa!11 

W czasie, gdy dzieci ozdabiają koronę, opowiadamy: „Wiecie już, że Euro-
pa to bardzo stary kontynent. Dawno temu w wielu państwach Europy rządzili 
królowie. Jeszcze dziś w kilku z nich (np. w Belgii czy Wielkiej Brytanii) spo-
tkać możemy króla bądź królową, choć pełnią już tylko w większości funkcje 
reprezentacyjne. W Polsce przez wieki także panowali królowie. Każdy z nich 
na głowie nosił królewską koronę. Pozostała po nich bogata historia, pomni-
ki, zamki, pałace, królewskie groby. W  Gnieźnie obok katedry stoi pomnik 
pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego; w  Krakowie na Wawelu czy 
w  Warszawie na Starówce możemy dziś zwiedzać piękne królewskie zamki. 
Tak – królowie w Polsce to już historia. Trochę szkoda, prawda? (Dzieci za-
pewne się z nami zgodzą). Mam jednak dla was niespodziankę!”. Pokazujemy 
obraz Matki Bożej Królowej Polski. Dzieci opowiadają, kogo widzą na obrazie. 
Pytamy: „A co Maryja ma na głowie? Maryja jest więc naszą Królową! Ten 
tytuł Królowej Polski wiele lat temu nadał Jej król Polski Jan Kazimierz i cho-
ciaż głową naszego państwa jest dziś prezydent, musimy pamiętać, że wszyscy 
mamy Królową – jest nią Maryja. Ale to nie wszystko! Maryję ukochali ludzie 
na całym świecie, dlatego została ogłoszona także Królową całego świata!”. Na 
potwierdzenie tych słów pokazujemy dzieciom obraz Maryi Królowej Świata.

Modlitwa
Maryjo, Królowo Polski i Świata! Prosimy, króluj zawsze w naszych 
sercach i spraw, byśmy tak jak potrafimy najlepiej, pomagali misjo-
narzom nieść Królestwo Twoje i  Twego Syna na wszystkie krańce 
świata! Zdrowaś Maryjo…

 11 Por. Koronka dla trzech króli [online], [dostęp: 20 czerwca 2014]. Dostępny w internecie: 
<http://warsztatmisyjny.blogspot.com/2012/12/boze-narodzenie-2012.html>; Warsztat małego 
misjonarza – korona, „Świat Misyjny” 1/2013, s. 32.
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Rozdział II

Ameryka Południowa

Kilka podstawowych informacji o kontynencie  
(do wykorzystania przez rodziców)

Ameryka Południowa jest czwartym pod względem wielkości kontynen-
tem na Ziemi. Składa się z różnych stref, począwszy od Gór Andów do rzeki 
Amazonki, aż po Pacyfik i Ocean Atlantycki. Rozciąga się po obu stronach 
równika ze swoimi łańcuchami górskimi, wulkanami, płaskowyżami, plaża-
mi, tropikalnymi lasami deszczowymi i pustyniami. Ma różnorodne klimaty. 
Niektóre obszary są wilgotne i tropikalne, podczas gdy inne są pustyniami lub 
chłodnymi górami. 

Płynie tu największa rzeka świata – Amazonka – wokół której rosną bujne 
lasy równikowe. Składają się one z twardych drzew, paproci, palm i bambusa. 
Mieszkają w nich plemiona indiańskie, żyjące tu od tysięcy lat. Obszary tra-
wiaste i sawanny leżą naprzeciw otwartych lasów buszu. Podróżując, możemy 
odczuć różne typy klimatu oraz zobaczyć rozmaitą roślinność. 

Małpy, nietoperze, niedźwiedzie andyjskie, tapiry, alpaki, lamy, jaguary, 
pekari, mrówkojad wielki – to tylko niektóre ze zwierząt żyjących w Ameryce 
Południowej. Kolibry, papugi, ptaki morskie, nandu, kondory i flamingi wy-
pełniają Amerykę Południową kolorem i dźwiękiem. Boa, anakondy, iguany, 
krokodyle można odnaleźć w różnych obszarach kontynentu. 

Wśród krajów Ameryki Południowej możemy wymienić: Brazylię, Argen-
tynę, Wenezuelę, Peru, Boliwię, Paragwaj, Urugwaj, Ekwador i inne.

Hiszpański i portugalski to dwa główne języki, jakimi mówi się w Amery-
ce Południowej. Inne języki są specyficzne dla poszczególnych ludności w po-
szczególnych obszarach. Pracujący tutaj misjonarze uczą się oficjalnego języka 
kraju, w którym przebywają i języka ludności, z którą pracują. 

Niektórzy mieszkańcy Ameryki Południowej żyją w biedzie, w chatkach 
ze słomy, bez kanalizacji i elektryczności. Wiele rodzin żyje z ziemi, hoduje 
trzodę dla pożywienia i ubrania. Wielu wędruje do miasta za pracą. W mia-
stach widać ogromne kontrasty: w centrach stoją często luksusowe budynki, 
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w których mieszkają bogaci ludzie, a na przedmieściach domki (a raczej małe 
budki), zbudowane z odpadów znalezionych na śmietnikach. W tej ogromnej 
biedzie, dla wielu ludzi największą radością jest to, że poznali już Pana Jezusa. 

12 października 1992 roku świętowano 500 lat początku ewangelizacji 
Ameryki. Na ziemiach Ameryki Południowej początki chrześcijaństwa nie 
były łatwe – jednak sama Maryja wspierała pracę udających się tam misjona-
rzy. Dziś czczona jest m.in. w brazylijskim sanktuarium Aparecida czy w ar-
gentyńskim Lujan. Wiara na tym kontynencie jest radosna, choć powaga, tak 
często spotykana na twarzach mieszkańców Ameryki Południowej, nadaje jej 
szczególną delikatność i głębię. W chwilach trudnych pociechę i otuchę niosła 
wiernym Święta Róża z Limy (Peru) – za to ukochała ją cała Ameryka Połu-
dniowa, obierając ją sobie na patronkę. 

Niestety, są tam jeszcze ludzie, którzy żyją z dala od Kościoła. Dlatego cią-
gle potrzebni są misjonarze, którzy zaniosą im Dobrą Nowinę. Powinniśmy 
modlić się, aby w Ameryce Południowej nie brakowało misjonarzy, a ludzie, 
do których pójdą, przyjmowali ich z ufnością, by pomagali im w  ich pracy. 
Naszej modlitwy potrzebują także dzieci tego kontynentu. Módlmy się, aby 
mogły przyjąć chrzest, miały co jeść, gdzie mieszkać, aby mogły chodzić do 
szkoły i uczyć się o Panu Bogu. Módlmy się za ich rodziców, aby chętnie otwie-
rali swe serca na Pana Jezusa.
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1. Odkrywanie Ameryki Południowej

Materiały
globus, atlas świata dla dzieci, ołówki, kredki, papier

Wskazówki dla rodziców
Rozkładamy wszystkie materiały. Szukamy razem z  dziećmi Ameryki Połu-
dniowej na globusie. Wymieniamy poszczególne kraje. Następnie przeglądamy 
ilustracje dotyczące tego kontynentu w atlasie. Opowiadamy dzieciom o krajo-
brazie, roślinach i zwierzętach Ameryki Południowej oraz o tym, jak żyją tam 
ludzie. Prosimy, by to, co najbardziej kojarzy im się z omawianym kontynentem, 
narysowały. Robimy galerię „Odkrywców Ameryki Południowej”.

Modlitwa
Panie Boże, Ty stworzyłeś tak piękny i kolorowy kontynent. Dzięku-
jemy, że pozwoliłeś nam go dzisiaj odkryć!
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2. Domek ze słomy

Materiały
słoma, tektura, taśma klejąca, mapy i książki o Ameryce Południowej, kredki, 
marker

Wskazówki dla rodziców
Rozkładamy materiały na stole. Pozwalamy dzieciom zapoznać się z materiała-
mi. Zachęcamy je do zadawania pytań. Mówimy: „Niektóre rodziny w Ameryce 
Południowej żyją w  domach ze słomy i  gliny bądź z  drewna. Widzimy je na 
ilustracjach w książce. Wykleimy teraz taki słomiany dom na naszej tekturze”.

Dzieci dopasowują słomki do nakreślonego wcześniej markerem na tektu-
rze szkicu domu. Przymocowują taśmą klejącą kolejne elementy. Jeśli zajdzie 
taka potrzeba, pomagamy, opowiadając jednocześnie o życiu rodzin w  tych 
małych domach. Dodajemy, że zwierzęta takie jak lama, kurczaki, owce, świ-
nie, konie żyją tuż obok domów. Zachęcamy dzieci, by dorysowały kredkami 
wspomniane zwierzęta na tekturze w zagrodzie obok domu12. 

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, za każdy dach, pod którym mogą schronić się 
biedne rodziny Ameryki Południowej.

 12 Por. A. Quantrell, dz. cyt., s. 8.
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3. Wyklejanie kościoła

Materiały
szkic budynku kościoła na papierze dla każdego dziecka, trójkąty i kwadraty 
wycięte z kolorowego papieru, klej, marker, Pismo święte

Wskazówki dla rodziców
Kładziemy przed dziećmi przygotowany wcześniej szkic budynku kościoła. 
Następnie rozdajemy im trójkąty i kwadraty. Pokazujemy dzieciom, jak poło-
żyć kolorowe kształty, aby utworzyły okna i drzwi. Pozwólmy im je poprzykle-
jać. Następnie zachęcamy je, aby narysowały krzyż i ludzi idących do kościoła. 
Z tyłu kościoła piszemy: „Módlmy się, aby w Ameryce Południowej powsta-
wały nowe kościoły, tak aby rodziny miały gdzie się modlić i uczyć o Jezusie”13.

Modlitwa
Św. Jakub pisze: „Módlcie się jedni za drugich” (Jk 5,16). Odmówmy 
więc wspólnie „Ojcze nasz” w  intencji wszystkich dzieci z Ameryki 
Południowej.

 13 Por. tamże, s. 7.
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4. Nakrycie głowy Indian Mapuche

Materiały
paski jasnego materiału (bez wzorów, szerokość ok. 6 cm, dłuższe o  około 
20 cm od obwodu głowy dziecka), taśma, markery, rozłożona gazeta na stole, 
zdjęcia Indian Mapuche (np. wydrukowane z Internetu) 

Wskazówki dla rodziców
Dziecko wybiera sobie jeden pasek materiału. Kładzie je na rozłożonej na stole 
gazecie (chroniącej stół przed zabrudzeniem). Prosimy dzieci, by markerami 
pokolorowały materiał w różne wzory (aby materiał się nie zsuwał ze stołu, 
dla ułatwienia pracy na czas kolorowania przymocowujemy go taśmą klejącą 
do gazety). Tłumaczymy, że przygotowujemy opaski na głowę na wzór tych, 
które noszą Indianie Mapuche (czyt. Mapucze) zamieszkujący południowo-
centralne obszary Chile (państwo w Ameryce Południowej). W dosłownym 
tłumaczeniu Mapuche znaczy: „Ludzie Ziemi”. Gdy opaski będą gotowe, ob-
wiązujemy nimi czoła dzieci. Następnie siadamy w kręgu na dywanie, pokazu-
jemy dzieciom zdjęcia Indian, rozmawiamy o różnorodności ludzi na świecie 
(zachęcamy, by dzieci same wskazywały różnice w wyglądzie, ubiorze)14. 

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, że świat pełen jest różnych ludzi. 

 14 Por. tamże, s. 7.
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5. Poznajemy zwierzęta Ameryki Południowej

Materiały
kartki z bloku A4, kredki, markery, atlas zwierząt, duże karty papieru

Wskazówki dla rodziców
Wymieniamy różne zwierzęta, które żyją w Ameryce Południowej (kura, koń, 
muł, jeż, pies, owca, lama). Pokazujemy je na ilustracji w atlasie. Następnie 
rozdajemy dzieciom kartki z bloku i prosimy, aby każde wybrało sobie jedno 
zwierzę i narysowało je. Kiedy skończą, zbieramy rysunki i przyklejamy je do 
dużych kart. Zapisujemy nazwę każdego zwierzęcia poniżej rysunku. 

Prosimy dzieci, aby raz jeszcze nazwały zwierzęta. Dajemy im chwilę na 
małe szaleństwo: zachęcamy, aby wydawały dźwięki zwierząt i ruszały się jak 
one. Następnie prosimy, by usiadły w kręgu i opowiadamy krótko o tym, jak 
ważne są zwierzęta w Ameryce Południowej: niektóre są wykorzystywane jako 
pokarm, inne do powożenia, inne na wełnę do robienia ubrań, a jeszcze inne 
do obrony domów15.

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, że stworzyłeś tak i piękne, i pomocne człowie-
kowi zwierzęta!

 15 Por. tamże, s. 10.



32

6. Kolorowe motyle

Materiały
zdjęcia kolorowych motyli z Ameryki Południowej, plastelina w różnych kolorach, 
słomka do napojów, listki zerwane z drzewa lub wycięte z kolorowego papieru

Wskazówki dla rodziców
Pokazujemy dzieciom zdjęcia motyli. Dzieci dzielą się swoimi spostrzeżeniami na 
ich temat (mówią o różnicach, kolorach, o tym, który podoba się im najbardziej). 
Po krótkiej rozmowie zachęcamy, by każde dziecko zrobiło z plasteliny własnego 
motyla. Prosimy, by z wybranego przez siebie koloru plasteliny uformowały kul-
kę, która będzie głową motylka. Następnie wybierają większy kawałek z innego 
koloru plasteliny i wałkują go na podkładce aż powstanie rolka – to będzie tułów 
motyla. Teraz dzieci przyklejają głowę do tułowia. Na głowie brakuje czułek. Pro-
simy dzieci, by ze słomki odcięły nożyczkami dwa małe kawałeczki i umieściły je 
w głowie. Na zewnętrznych końcach mogą przykleić dwie małe kuleczki. Pytamy: 
„Co jeszcze brakuje na głowie? Może oczy i uśmiechnięta buzia? Głowa gotowa! 
Ale nasz motyl nie ma jeszcze skrzydeł!”. Możemy wykorzystać dwa listki zerwa-
ne z jakiegoś krzewu czy drzewa. Pokazujemy dzieciom, jak tępym nożem zro-
bić po obu stronach tułowia dwie małe szczeliny i prosimy, by po prostu włożyły 
w nie liście. Motyl gotowy!16 Teraz rozmawiamy z dziećmi o tym, ile radości może 
sprawić taki mały kolorowy motylek. Dodajemy: „Nie wszystkie motyle są małe. 
W Ameryce Południowej znany jest m.in. motyl Kaligo, który może mieć nawet 
15 centymetrów rozpiętości skrzydeł, więc wcale nie tak mało”. Następnie pytamy: 
„A może widzieliście dziś kogoś, kto jest smutny? Może wasz motylek go rozwese-
li? Pomyślcie, komu moglibyście go podarować”. 
 16 Por. Podręcznik małego majsterkowicza..., dz. cyt., s. 18.
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Modlitwa
Dziękujemy Ci, Panie Boże, za kolorowe motyle, które wnoszą w na-
sze życie i w życie dzieci z Ameryki Południowej tyle radości! Ucz 
nas, prosimy, jak sprawiać radość innym!

7. Kolorowe szaleństwo

Materiały
papier na sztaludze lub na podłodze, pędzle i fartuszek dla każdego dziecka, 
farby w żywych odcieniach

Wskazówki dla rodziców
Prosimy, by dzieci założyły fartuszki. Przypinamy papier do sztalugi lub rozkła-
damy go na podłodze. Zachęcamy dzieci, aby namalowały coś w żywych kolo-
rach. Prosimy, by zamalowały dokładnie cały papier. W czasie, gdy dzieci ma-
lują, opowiadamy o mieszkańcach Ameryki Południowej, którzy bardzo lubią 
żywe kolory. Widać to przede wszystkim w ich ubiorze. Po skończonej pracy 
rozmawiamy z dziećmi o ich ulubionych kolorach, o tym, gdzie je spotykamy17.

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Boże, że świat, który dla nas stworzyłeś, pełen jest 
pięknych kolorów!

 17 Por. A. Quantrell, dz. cyt., s. 7.
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8. Wóz z końmi

Materiały
figurki koników lub mułów (lub krów) – często możemy znaleźć je wśród 
dziecięcych zabawek, małe tekturowe pudełka (po zapałkach, lekarstwach 
itp.), słomki do napojów, taśma klejąca, samochodziki i ciężarówki – zabawki, 
obrazki wozów z końmi i wozów ciągniętych przez muły, duży arkusz papieru 

Wskazówki dla rodziców
Pokazujemy obrazek. Zachęcamy dzieci do wykonania wozu ciągniętego przez 
konie lub muły. W tym celu muszą przyczepić słomki do pudełka i do koni-
ka (najlepiej taśmą klejącą). W tym czasie na papierze rysujemy szeroką drogę. 
Kiedy dzieci skończą swoje zadanie, prosimy je, by poustawiały na drodze sa-
mochodziki i ciężarówki. Następnie zachęcamy je, by wzdłuż tych aut ciągnęły 
zrobiony przez siebie zaprzęg. My zaś tłumaczymy dzieciom, że niektórzy ludzie 
w Ameryce Południowej do przewozu różnych towarów używają wozów, które 
ciągną konie lub muły. Dlatego bardzo powszechnym widokiem na tamtejszych 
drogach są właśnie wozy konne jadące tuż obok samochodów i ciężarówek18. 

Modlitwa
Dziś dowiedzieliśmy się kolejnej ciekawej rzeczy o życiu w Ameryce 
Południowej. Dziękujemy Ci, Boże, że dajesz nam taki właśnie czas 
na poznawanie tego misyjnego kontynentu!

 18 Por. tamże, s. 8. 
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9. Bambusowy flet i marakasy z puszek

Materiały
obrazek fletu bambusowego, słomki, taśma, wstążka, nożyczki; materiały na 
marakasy: puszki np. po Coca-Coli lub po kawie z plastikowym zamknięciem, 
papier pocięty tak, aby owinąć nim puszki, ryż lub ziarenka kawy, fasoli, gro-
chu (coś sypkiego), taśma, markery, nożyczki 

Wskazówki dla rodziców
Pokazujemy dzieciom flet bambusowy. Przycinamy słomki do różnych roz-
miarów. Następnie pomagamy dzieciom skleić kilka słomek razem, aby zrobić 
flet. Zachęcamy dzieci, by udekorowały swój flet kolorową wstążką. W czasie, 
gdy dzieci pracują, my opowiadamy, że wielu ludzi w Ameryce Południowej 
lubi grać na fletach takich jak te. Lubią również grać na marakasach, gitarach 
i harmonijkach ustnych19. 

Kiedy flet jest gotowy, zachęcamy dzieci do małego „koncertu”. Teraz czas, by 
wykonać marakasy. Najpierw wsypujemy do puszek odpowiednią ilość sypkiego 
materiału (grochu, ryżu lub ziarenek kawy) i otwór, przez który wsypaliśmy ten 
materiał, zaklejamy taśmą klejącą. Następnie bierzemy papier przeznaczony do 
owinięcia puszek i na każdym piszemy: „Modlimy się za misjonarzy w Ameryce 
Południowej”. Następnie zachęcamy dzieci, aby ozdobiły papier rysunkami plaż, 
gór, wulkanów oraz żywymi kolorami. Tak przygotowanym papierem owijamy 
każdą puszkę. Marakasy gotowe! Czas na „koncert” na fletach i na marakasach!20 

Na zakończenie wspólny śpiew znanej dzieciom misyjnej piosenki (np. „Otwórz-
my serca, otwórzmy dłonie dla dzieci całego świata” albo znanej w Polsce pieśni 
pt. „Barka” pochodzącej z Ameryki Południowej).

 19 Por. tamże, s. 10.
 20 Por. tamże, s. 10-11. 
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10. Poduszki

Materiały
Do tej zabawy przygotowujemy najpierw poduszki ze starych wełnianych swe-
trów, koców, miękkiej wełny i żywych, kolorowych materiałów. Rozkładamy je 
na podłodze. Potrzebne będą też ilustracje dzieci zamieszkujących Amerykę 
Południową.

Wskazówki dla rodziców
Badamy z dziećmi powierzchnię poduszek. Omawiamy materiały, z których 
zostały zrobione. Zapytajmy każde dziecko, jak odbiera te poduszki: co czuje, 
gdy je dotyka, czy jest to miłe, z czym mu się kojarzy itp. Pozwólmy dzieciom 
porzucać się nimi, kłaść się na nie itp. Podsumowując, powiedzmy, że wiele ro-
dzin w Ameryce Południowej robi ubrania z wełny owiec i lam. Bardzo często 
też szyją swoje ubrania z kolorowych, barwnych materiałów. Chłopcy i dziew-
czynki chodzą więc ubrani bardzo kolorowo, choć ich życie rzadko bywa ko-
lorowe – często bowiem żyją w ubóstwie21.

Modlitwa
Prosimy Cię, Boże, za wszystkie dzieci Ameryki Południowej, by tak 
jak kolorowe są ich ubrania, tak kolorowe było też ich życie!

 21 Por. tamże, s. 11.
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Rozdział III

Afryka

Kilka podstawowych informacji o kontynencie  
(do wykorzystania przez rodziców)

Afryka pod względem wielkości jest drugim kontynentem na Ziemi. To 
tutaj znajduje się największa na świecie pustynia – Sahara. Jest to też naj-
cieplejszy kontynent świata (skrajne temperatury najcieplejszego momentu 
dnia sięgają nawet do +57°C). Leży po obu stronach równika, w którego są-
siedztwie rośnie bardzo bujna roślinność. Im dalej od równika, tym staje się 
uboższa. Sercem kontynentu jest puszcza. Między puszczą i pustyniami (na 
północy wspomniana już Sahara, na południu Kalahari) rozciągają się sawan-
ny. To wielka, trawiasta płaszczyzna, na której tylko niekiedy można zaznać 
cienia pod koronami drzew baobabu i akacji. W większości jest to królestwo 
gepardów i lwów, choć nie brak też żyraf, słoni i zebr. To właśnie na sawan-
nach znajdują się prawie wszystkie parki narodowe i rezerwaty (a w nich także 
pantery, gazele, antylopy, szympansy, krokodyle i wiele innych zwierząt, także 
gadów i płazów, a wśród nich wiele niebezpiecznych węży). Występują tutaj 
tylko dwie pory roku: deszczowa i sucha.

Wśród państw Afryki można wymienić: największą Algierię, najbardziej 
zaludnioną Nigerię oraz Kenię, Angolę, Czad, Tanzanię, Kamerun, Burundi, 
Kongo, Rwandę i inne.

Według danych z 2012 roku Afryka jest „najmłodszym” kontynentem na 
Ziemi – dzieci w wieku od 0 do 14 lat stanowią prawie połowę jej mieszkań-
ców (ok. 44%).

Nie brak też bardzo smutnych danych. Afryka jest najbiedniejszym kon-
tynentem, dotkniętym wieloma chorobami, brakiem wody i głodem. W kilku 
krajach Afryki wciąż trwają  wojny domowe  i rozmaitego rodzaju  konflikty 
zbrojne.

Francuski, portugalski, hiszpański i suahili to najczęściej występujące języ-
ki w afrykańskich państwach, jednakże większość grup etnicznych posługuje 
się własnym językiem. Wiele dzieci nie chodzi do szkoły, a duży odsetek ludzi 
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nie umie pisać ani czytać. Większość ludzi w Afryce jest bardzo biedna, ciężko 
pracuje (dotyczy to niestety także dzieci), aby zapewnić jedzenie i schronienie 
dla swych rodzin. Podstawowym sposobem na zapewnienie rodzinie poży-
wienia i dochodu jest rolnictwo. Najczęściej uprawiane są: ryż, bawełna, proso, 
kukurydza, warzywa. Duże rzeki (największa w Afryce to Nil) są źródłem ryb. 
Hoduje się bydło, owce, kozy i drób, a  tuż obok Sahary także wielbłądy dla 
transportu i celów spożywczych.

W krajobrazie afrykańskich wsi można zobaczyć chaty w kształcie stoż-
ków, uli lub kopuł, ulepione z gliny lub zbudowane z materiałów pochodzenia 
roślinnego. Nie brak też niskich domów o  płaskim dachu. Te chaty i  domy 
budowane są blisko siebie, gdyż rodziny mieszkają blisko swoich krewnych. 
Większość życia w Afryce toczy się na zewnątrz, a domy są używane do prze-
chowywania rzeczy i spania. Nierzadko jedzenie jest spożywane ze wspólnego 
talerza. Posiłki składają się z ryżu lub prosa i sosu. Częstym zwyczajem jest 
przygotowywanie herbaty i picie jej z tego samego kubka z członkami rodziny 
i przyjaciółmi, którzy przyszli na pogawędki. 

Ludzie Afryki są piękni, choć niemal w  każdym jej zakątku inaczej się 
ubierają, czeszą, inne noszą ozdoby. Niektóre kobiety ubierają się w  długie 
spódnice, a mężczyźni w turbany (kobiety w niektórych krajach też naszą tur-
bany) czy koszule, uszyte z materiałów w żywe kolory i wzory. Mimo biedy 
i często tragicznych warunków życia jest w nich dużo radości: uwielbiają śpie-
wać i tańczyć. Może dlatego właśnie chrześcijaństwo w Afryce przeżywane jest 
z wielką radością – bardzo często Afrykanie swoją modlitwę wyrażają właśnie 
śpiewem i tańcem. 

Dzieje ewangelizacji Afryki sięgają czasów narodzin samego Kościoła. 
Ewangelia została rozpowszechniona w Afryce w kilku etapach: najpierw była 
to ewangelizacja Egiptu i Afryki Północnej, później w XV i XVI wieku regio-
nów położonych na południe od Sahary, aż po etap niezwykłego wysiłku mi-
syjnego, który rozpoczął się w XIX wieku. W ubiegłym stuleciu nastąpił tutaj 
ogromny wzrost liczby chrześcijan. W 1900 roku było ich 9 mln, natomiast 
w 2000 roku liczba ta wynosiła już 380 mln. 

W Afryce czczona jest bardzo Maryja, np. w  Kenii w  miejscowości Su-
bukia, gdzie znajduje się narodowe sanktuarium Maryjne oraz w  Kibeho, 
w Rwandzie, które słynie z objawień Najświętszej Maryi Panny. Z tego konty-
nentu pochodzi wielu świętych, m.in. św. Bakhita, św. Karol Lwanga i wielu, 
wielu innych. W ich życiu było dużo cierpienia; nazywamy ich męczennikami.

Dziś ciągle potrzeba misjonarzy, którzy będą głosić Chrystusa w Afryce. 
Dlatego musimy się modlić, by ich nie brakowało. Módlmy się także za dzieci 
Afryki, by nie doświadczały już wojny, głodu, ciężkiej pracy, by mogły chodzić 
do szkoły i na katechezę.



39

1. Makieta Afryki

Materiały
duży arkusz szarego papieru, mniejsze arkusze kolorowego papieru (zielone-
go, żółtego, brązowego i innych, klej, ewentualnie nożyczki)

Wskazówki dla rodziców
Opowiadamy dzieciom, jak różnorodnym kontynentem jest Afryka. Stopnio-
wo wymieniamy to wszystko, co w krajobrazie Afryki można zobaczyć (pu-
stynię, sawannę, dżunglę, rzeki, góry itp.), a dzieci prosimy o to, aby wykorzy-
stując swoją wyobraźnię i dostępny im kolorowy papier, wydzierały z niego 
różne kształty, tak by szczelnie wykleić kolorowymi, odpowiednio dobranymi 
skrawkami papieru cały arkusz szarego papieru (wcześniej możemy tak go wy-
ciąć, by przypominał kontury kontynentu Afryki). Zachęcamy, by formowały 
z kolorowego papieru góry, rzeki, drzewa, trawę itp., najlepiej bez użycia no-
życzek.

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Panie Boże, że stworzyłeś tak piękną i  kolorową 
Afrykę! Ojcze nasz…
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2. Wzbogacamy naszą Afrykę o zwierzęta, ptaki i budynki

Materiały
makieta Afryki z  poprzednich zajęć, gotowe, powycinane z  czasopism czy 
gazet ilustracje przedstawiające zwierzęta i ptaki afrykańskie; jeśli takich nie 
mamy – bloki i kredki, klej, materiały do budowania chatek (to również mogą 
być kartki z bloku, mile widziana sucha słoma lub trawa itp.)

Wskazówki dla rodziców
Opowiadamy dzieciom o zwierzętach i ptakach Afryki. Jeśli nie mamy gotowych 
obrazków, prosimy, by dzieci narysowały wybrane przez siebie zwierzęta i ptaki, 
a następnie pomagamy dzieciom wyciąć te rysunki. Teraz czas, aby każde zwie-
rzątko i każdy ptak znalazł swoje miejsce na naszej makiecie. Dzieci nakleją je, 
a my staramy się ukierunkowywać je tak, by każde zwierzę znalazło się we wła-
ściwym dla siebie środowisku. Nadszedł czas, by przygotować miejsce dla ludzi 
– budujemy więc chatki. W czasie, gdy dzieci wykonują to zadanie, opowiadamy, 
w jakich warunkach mieszkają ludzie w Afryce, z czego budują swoje chaty, jak 
tworzą całe wioski. Kiedy już wszystkie chatki zostaną naklejone na naszej makie-
cie, pytamy, czy może brakuje jeszcze jakiegoś budynku. Może dzieci same zauwa-
żą – jeśli nie, naprowadzamy je, że brakuje jeszcze choćby małej kapliczki. Dzieci 
doklejają budynek z krzyżem. Nasza makieta jest jeszcze piękniejsza!

Modlitwa
Dziękujemy Panie Jezu za wszystko, co wypełnia Afrykę: za każdego 
ptaka, słonia, żyrafę i za to, że Ty sam czuwasz nad tą piękną ziemią!
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3. Ludzie Afryki

Materiały
makieta Afryki z  poprzednich zajęć, kartki z  bloku, kredki lub pisaki, klej, 
ilustracje przedstawiające dużych i małych mieszkańców Afryki

Wskazówki dla rodziców
Dzieci na pewno same zauważą, że na naszej makiecie brakuje jeszcze ludzi. 
Być może same zaczną pytać, kto mieszka w Afryce, będą ciekawi, jak ci ludzie 
wyglądają, w co się ubierają. Odpowiadamy na wszystkie pytania, pokazujemy 
im zdjęcia i ilustracje. Następnie zachęcamy, aby narysowały kilku mieszkań-
ców Afryki, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pomagamy przy ich wycinaniu. 
Dzieci naklejają postaci na makietę. Pytamy: „A kto tym wszystkim dzieciom, 
ich tatusiom i mamom opowie o Panu Jezusie, kogo jeszcze brakuje na naszej 
makiecie?”. Dzieci rysują misjonarza. Zachęcamy, aby narysowały też siostrę 
zakonną – gdy dzieci wykonują te rysunki opowiadamy o pracy misjonarzy 
także w szkołach i w szpitalach. Pomagamy dzieciom wyciąć narysowane po-
staci, które następnie, już samodzielnie, naklejają na makietę. Teraz możemy 
powiedzieć, że nasza makieta jest skończona!

Modlitwa
Prosimy Cię, Panie, aby wszyscy mieszkańcy Afryki, i  ci duzi, i  ci 
mali, otwierali swe serca na Ewangelię, aby chcieli uczyć się o Tobie, 
Jezu, i żyć tak jak nakazujesz! A pracującym wśród nich misjona-
rzom daj dużo sił, zdrowia i radości!
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4. Rysunki pory deszczowej

Materiały
biały papier, niebieskie i zielone markery, woda w plastikowych pojemnikach, 
butelka z rozpylaczem, pędzelki, fartuszki dla każdego dziecka 

Wskazówki dla rodziców
Prosimy dzieci, aby narysowały markerami trawę i krople deszczu na jednej 
stronie całego białego papieru. Następnie pilnujemy, żeby założyły fartuszki 
i pozwalamy im rozlać wodę (lub rozpryskać za pomocą rozpylacza) na rysun-
ki. Wspólnie obserwujemy, jak kolory się zlewają. Podsumowując tę zabawę, 
nawiązujemy do pory deszczowej w Afryce. Opowiadamy, jak piękna jest wte-
dy roślinność – pełna życia i intensywnej zieleni22.

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za deszcz, który ożywia całą przyrodę 
Afryki. Prosimy, by dzieciom w Afryce nie brakowało wody. 

 22 Por. tamże, s. 14.
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5. Chatka

Materiały
stół, kolorowe prześcieradło, kartony, małe kocyki, farby lub markery

Wskazówki dla rodziców
Zapowiadamy dzieciom, że dziś będziemy budowali chatkę podobną do tych, 
w których mieszkają afrykańskie dzieci i ich rodziny. Razem z dziećmi przykry-
wamy stół prześcieradłem. Dzieci od razu zauważą, że prześcieradło jest za krótkie 
i brakuje jeszcze dwóch ścian. Podajemy dzieciom kartony i opowiadamy, z czego 
budowane są prawdziwe chatki afrykańskie, dodając, że na przedmieściach du-
żych miast nierzadko wykorzystuje się do ich budowy także kartony. My jednak 
budujemy dziś chatkę nie z przedmieść, lecz z afrykańskiej wioski, dlatego pro-
ponujemy, by najpierw dzieci pomalowały kartony we wzory przypominające np. 
trawy, liście palm czy słomę. Gdy dzieci pracują, opowiadamy, że chatki te zazwy-
czaj są małe i duszne, dlatego służą tylko do spania i przechowywania rzeczy – całe 
zaś życie toczy się na zewnątrz. Kiedy kartony są już pomalowane, dzieci z naszą 
pomocą układają je jako ściany. Teraz zachęcamy dzieci, by włożyły do środka 
małe kocyki, które będą nam zastępowały maty do spania, wczołgały się do chatki 
i wyobraziły sobie, że śpią w afrykańskiej wiosce. Gdy dzieci leżą na niby-matach, 
opowiadamy im jeszcze przez chwilę o warunkach życia w Afryce23. 

Modlitwa
Prosimy Cię, Panie, by wszystkie dzieci w Afryce miały swój dom.

 23 Por. tamże, s. 15.



44

6. Herbatka przy ogniu

Materiały
patyki, duży arkusz szarego papieru, pędzle i  farby, metalowy rondel, jeden 
kubek do herbaty 

Wskazówki dla rodziców
Najpierw prosimy dzieci, aby szary papier pomalowały farbami symbolizują-
cymi ogień. Gdy zadanie zostanie wykonane, a farba wyschnie, prosimy dzie-
ci, by uformowały z pomalowanego papieru ognisko. Mogą także wykorzystać 
przygotowane wcześniej patyki. Nieopodal kładziemy rondel i kubek. 

Zapraszamy dzieci, aby rozsiadły się przy ognisku i zrobiły herbatę. Jedno 
dziecko stawia rondel na niby-ogniu. Dzieci wiedzą, że zanim woda na herbatę 
się zagotuje, musi minąć trochę czasu. Wykorzystajmy ten czas na opowiedze-
nie dzieciom, jak ważna dla wielu mieszkańców Afryki jest rodzina, wspól-
ne jedzenie choćby najskromniejszego posiłku, czas spędzany wspólnie przy 
piciu herbatki. Często wszyscy piją z tego samego kubka. Chętnie zapraszają 
na herbatkę także gości – jeżeli w wiosce przebywa misjonarz, również może 
liczyć na zaproszenie na herbatkę. Możemy poprosić teraz, by jedno z dzieci 
przelało herbatkę z rondelka do kubka i podało kolejnej osobie. Niech każdy 
po kolei udaje, że pije. Możemy tutaj dodać, że niestety nierzadko ojciec rodzi-
ny i starsze dzieci muszą odejść z domu w poszukiwaniu pracy.
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Modlitwa
Kochana Maryjo, opiekunko rodzin, spraw, by rodziny w  Afryce 
miały warunki do wspólnego, godnego życia, a ich serca zawsze były 
otwarte dla Pana Jezusa!

7. Afrykańskie mamy

Materiały
lustro, lalki, kilka kolorowych chust lub kawałków kolorowego materiału, mi-
ski lub duże (5-litrowe) butelki po wodzie, zdjęcia mieszkańców Zachodniej 
Afryki 

Wskazówki dla rodziców
Z kolorowego materiału robimy dzieciom spódnice i turbany. Następnie z ko-
lorowych chust robimy dzieciom na plecach nosidełka. Wkładamy w nie lal-
ki. Zachęcamy dzieci, by zobaczyły się w lustrze. Opowiadamy: „Mieszkańcy 
Zachodniej Afryki uwielbiają nosić żywe kolory (pokazujemy ilustracje). Za-
mężne kobiety noszą turbany, a wszystkie kobiety noszą długie spódnice (jest 
to raczej jeden duży kawałek materiału, którym owijają się dookoła, nazywany: 
panu). Dzieci cały czas są przy mamie, nawet w czasie pracy na polu mama 
nosi dziecko w  nosidełku na plecach”. Zachęcamy dzieci, by z  lalką na ple-
cach spróbowały na niby uprawiać ziemię, coś siać czy sadzić. Dzieci dzielą się 
swoimi odczuciami, mówią, czy to było łatwe, czy trudne. Teraz dokładamy 
jeszcze naszym „afrykańskim mamom” na głowy miskę lub butelkę i mówimy: 
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„Wyobraźcie sobie, jak ciężko pracują mamy w Afryce. Bardzo często, z dziec-
kiem na plecach, muszą chodzić po wodę do studni bądź rzeki odległej o kilka 
kilometrów, a wodę niosą w naczyniach na głowie”. 

O co chciałybyście modlić się dla mam w Afryce? Dajemy możliwość dzieciom, 
by same ułożyły jakieś prośby.

8. Wąż z kamieni

Materiały
tekturki lub kawałki płyty, które będą służyły za podkładki (po jednej dla każ-
dego dziecka), kamienie o różnych kształtach, kolorach i wielkościach (dzieci 
bardzo lubią zbierać kamienie; na pewno po każdym spacerze czy wakacyj-
nych wyprawach przynoszą ich sporo do domu – teraz mogą się nam przydać 
do wspólnej zabawy), farby akwarelowe, pędzelki, naczynie z wodą, ilustracje 
różnych zwierząt afrykańskich, w tym węży

Wskazówki dla rodziców
Opowiadamy przez chwilę o bardzo różnorodnej faunie Afryki, pokazujemy 
ilustracje. Zapraszamy dzieci do „zbudowania” węża. Każde dziecko bierze 
jedną podkładkę, na której będzie układało swojego węża. Zachęcamy, by 
na głowę węża wybrały kamień, który jest większy od pozostałych. Farbami 
dzieci malują na nim dwa żółte punkty, które będą oczami i  np. czerwoną, 
grubszą linię, która będzie ustami. Za głową dzieci kładą kolejne kamienie. 
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Każdy ozdabiają odpowiednimi wzorami (zygzakami, falami), opierając się na 
wzorach, które widziały na ilustracjach. Podpowiadamy dzieciom (jeśli to ko-
nieczne), że kamienie nie muszą być ułożone w jednej linii – wąż przecież się 
wije! Gdy dzieci pracują, my opowiadamy o tym, jak często wyglądają zabawy 
dzieci w Afryce. Tam dzieci nie mają tak pięknych zabawek, jakie my może-
my kupić w sklepach. Jednak doskonale radzą sobie same, wykorzystując do 
zabawy m.in. kamienie. Same widzicie, że i taka zabawa może przynieść wiele 
radości!

Modlitwa
Prosimy Cię, Panie, za wszystkie dzieci Afryki, aby w ich dziecięcym, 
często bardzo trudnym, życiu nie brakowało drobnych, codziennych 
radości. 

9. Głoszenie Ewangelii

Materiały
Pismo święte, kilka ilustracji przedstawiających nauczającego Jezusa

Wskazówki dla rodziców
Dzieci siadają na dywanie, my razem z nimi. W ręku trzymamy Pismo świę-
te, a na dywanie kładziemy ilustracje nauczającego Jezusa. Chowamy Pismo 
święte za sobą i opowiadamy dzieciom o historiach związanych z ilustracjami. 
Następnie prosimy, by dzieci spróbowały powtórzyć którąś z historii (oczy-
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wiście, jeśli trzeba, pomagamy im w tym). Podkreślamy: „Ważne jest, by znać 
historie z życia Jezusa i umieć o nich opowiadać!”. Teraz pytamy dzieci: „Jak 
myślicie, skąd mama (czy tata) znała te historie? Oczywiście z Pisma święte-
go!”. Pokazujemy Pismo święte i  mówimy: „Większość rodzin w  Afryce nie 
ma Pisma świętego. Wielu z członków tych rodzin nie potrafi też czytać. Ale 
przyjeżdżają do nich misjonarze. To oni opowiadają im historie z Pisma świę-
tego. Później rodziny te opowiadają swoim przyjaciołom, czego się nauczyły 
od misjonarzy, a oni opowiadają następnym. I wielu z nich, chociaż być może 
nigdy w ręku nie będą mieli Pisma świętego, poznają tę najpiękniejszą historię, 
jaką jest Ewangelia i będą o Niej głosili innym”.

Na zakończenie otwieramy Pismo święte i czytamy: 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15). 

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkich misjonarzy, którzy wypeł-
niają to ważne zadanie głoszenia Ewangelii!

10. Wełniane owieczki

Materiały
biała tekturka lub kartki z bloku technicznego, wełna w kolorze naturalnym 
lub w innych kolorach, nożyczki i klej dla każdego dziecka, czarny mazak

Wskazówki dla rodziców
Malujemy dla każdego dziecka kontury owieczki na tekturce, następnie prosi-
my dzieci, by je wycięły. Jeżeli jest taka potrzeba, pomagamy im w tym. Prosi-
my dzieci, żeby oczy i nosek narysowały swojej owieczce czarnym mazakiem. 
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Teraz prosimy dzieci, by wybrały sobie wełnę dla swojej owieczki, następnie 
pokazujemy, na jak długie odcinki należy ją ciąć (ok. 1,5 do 2 cm – zależy, jak 
bardzo się zwija) i dzieci przyklejają wełnę kawałeczek obok kawałeczka, aż 
wypełnią wełenką cały kontur owieczki. Mówimy dzieciom, że jeśli wykonają 
drugą owieczkę jako lustrzane odbicie tej pierwszej, będą mogły obie skleić ze 
sobą plecami i głowami, a następnie postawić24. W czasie, gdy dzieci pracują, 
opowiadamy o tym, z czego ludzie w Afryce żyją, co uprawiają i jakie zwierzę-
ta hodują (m.in. mówimy o owcach).

Modlitwa
Panie Jezu, spraw, prosimy, by ludzie w Afryce nie musieli już cier-
pieć głodu, a hodowane przez nich zwierzęta i uprawiane rośliny wy-
starczały do wyżywienia całych rodzin!

 24 Por. Podręcznik małego majsterkowicza..., dz. cyt., s. 12.
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Rozdział IV

Azja 

Kilka podstawowych informacji o kontynencie  
(do wykorzystania przez rodziców)

Azja jest największym obszarem we wschodniej części świata. Zajmuje aż 
1/3 powierzchni całej kuli ziemskiej. Ma najbardziej zróżnicowany klimat: od 
najzimniejszego aż po najbardziej wilgotny. Łańcuchy górskie, w  tym jedne 
z  najwyższych gór świata – Himalaje, płaskowyże, dorzecza, kotliny, plaże, 
wzgórza i obszary rolne, zimna, porośnięta skarłowaciałymi gatunkami brzóz, 
wierzb czy sosen tundra z dniem i nocą polarną, tajga pokryta iglastymi so-
snami i świerkami, stepy porośnięte trawami, chłodne pustynie i półpustynie 
z porozrzucanymi kępami traw, bujne lasy liściaste, lasy zwrotnikowe i rów-
nikowe, sawanny – to i wiele więcej składa się na krajobraz tego ogromnego 
kontynentu.

Przeogromne jest bogactwo zwierząt żyjących w Azji. Najbardziej popu-
larne to: wielka panda, chiński jeleń, gibon, makak, małpy i małpiatki, niedź-
wiedzie, tygrysy, pantery, lisy, wilki, szopy pracze i dzikie koty; w wodach: tuń-
czyk, dorsz, aligator, salamandry, rekin młot, kraby, krewetki, delfiny, łososie, 
sumy i delfiny rzeczne.

Niektóre z obszarów Azji są żyzne i uprawne. Inne są strome, różnorod-
ne i piękne, jednak jałowe i nieurodzajne. Zamieszkuje je największa spośród 
wszystkich kontynentów liczba ludności (4,2 miliarda), rozsiana w wielu kra-
jach (wśród nich znajdują się m.in. Chiny, Japonia, Indie, Kazachstan, Mongo-
lia, Iran, Turcja, Pakistan, Afganistan).

Bardzo ważne w Azji jest rolnictwo, a ryż jest najważniejszą i największą 
z upraw. Poza tym uprawiane są: pszenica, sorgo, proso, owies, słodkie ziem-
niaki, białe ziemniaki, różne owoce (banany, pomarańcze, mandarynki) i wa-
rzywa. Bardzo ważną uprawą jest również herbata oraz orzeszki, sezam i soja. 
Ze zwierząt hoduje się głównie bydło, świnie, kozy, owce i drób.

Warunki życia w  Azji są bardzo zróżnicowane. Domy często buduje się 
z bambusa lub trzciny. Plemiona koczownicze żyją w namiotach zwanych jur-
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tami. Jednak, podobnie jak na innych kontynentach, widać tu ogromne kon-
trasty – nie brak ludzi, zwłaszcza na przedmieściach wielkich miast, żyjących 
w ogromnej nędzy – w kartonach czy budkach zbudowanych z odpadów. 

Szczególnie trudne w Azji jest życie dzieci. To właśnie na tym kontynencie 
mieszka najwięcej pracujących dzieci – aż 127 milionów. Dzieci te pozbawione 
są dzieciństwa, prawa do nauki, odpoczynku i zabawy. W Pakistanie aż 19 mi-
lionów dzieci do 14. roku życia nie uczęszcza do szkoły. 

Azja to mozaika wielu religii. Chrześcijanie stanowią zaledwie 3% ludności. 
Jednak historia Kościoła w Azji jest tak długa jak wiek samego Kościoła – to 
właśnie w Azji Jezus tchnął Ducha Świętego na uczniów i posłał ich na krańce 
ziemi. Dziś nie jest łatwo być misjonarzem w Azji. Tym bardziej powinniśmy 
modlić się za nich: za ich bezpieczeństwo, kiedy podróżują po trudno dostęp-
nych obszarach, za to, by mogli bez obaw nauczać o Chrystusie, by byli przyj-
mowani z miłością i życzliwością. Możemy o to prosić Boga przez wstawien-
nictwo Najświętszej Maryi Panny, którą Azjaci czczą w wielu miejscach, m.in. 
w  Vailankanni, na wschodnim wybrzeżu Indii; w  narodowym sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje, w Kazachstanie; w miejscowości 
Akita w Japonii. Możemy też modlić się za misjonarzy przez wstawiennictwo 
świętych, którzy szczególnie ukochali azjatycką ziemię. Jest wśród nich Ma-
teusz Ricci, misjonarz, Sługa Boży, który całym sercem ukochał Chińczyków, 
podziwiał ich mądrość i wiedzę. Żaden inny kraj, jak Chiny właśnie, nie ofia-
rował światu tylu odważnych męczenników. Warto się do nich modlić. Indie 
zaś przywołują w naszej pamięci postać bł. Matki Teresy z Kalkuty. Ona tak 
pięknie uczy nas, że powinniśmy służyć ubogim. Na tych ziemiach niestrudze-
nie pracował też św. Franciszek Ksawery, który był tak gorliwy w swej misyjnej 
pracy, że nazwano go „Bożym szaleńcem” i patronem misji.

Módlmy się przez wstawiennictwo świętych za dzieci krajów azjatyckich, 
za ich rodziny – aby były otwarte na Chrystusa, i za misjonarzy, by nie brako-
wało im odwagi i zapału do głoszenia Ewangelii na tym kontynencie.
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1. Odkrywanie Azji

Materiały
globus, atlas świata dla dzieci, ołówki, kredki, papier

Wskazówki dla rodziców
Rozkładamy wszystkie materiały. Szukamy razem z dziećmi Azji na globusie. 
Wymieniamy poszczególne kraje. Następnie przeglądamy ilustracje dotyczące 
Azji w atlasie. Opowiadamy dzieciom o krajobrazie, roślinach i zwierzętach 
Azji, wreszcie o tym, jak żyją tam ludzie. Prosimy, by to, co najbardziej kojarzy 
im się z Azją, narysowały. Robimy galerię „Odkrywców Azji”.

Modlitwa
Panie Boże, Ty stworzyłeś tak wielki i różnorodny kontynent. Dzię-
kujemy, że pozwoliłeś nam go dzisiaj odkryć!
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2. Uprawa ryżu

Materiały
miska, ryż, przezroczyste naczynie, woda, liście pora pocięte wzdłuż, ilustracje 
pól ryżowych

Wskazówki dla rodziców
Napełniamy miskę ryżem i stawiamy ją na środku. Pozwalamy dzieciom przyj-
rzeć się, powiedzieć, kiedy ostatnio jadły ryż. Następnie opowiadamy o po-
chodzeniu ryżu, gdzie rośnie. Mówimy, że jest bardzo ważnym pokarmem 
w Azji. Wiele farm uprawia ryż i większość rodzin spożywa go każdego dnia. 
Pokazujemy dzieciom ilustracje pól ryżowych. 

Następnie proponujemy dzieciom zabawę w  „sadzenie” ryżu. Do prze-
zroczystego, dość wysokiego naczynia wlewamy wodę (ok. pół szklanki), po-
zwalamy, by teraz dzieci ziarnko po ziarnku wkładały ryż, zanurzając rączkę 
w wodzie. W czasie, gdy dzieci są zajęte pracą, opowiadamy, jak się uprawia 
ryż w Azji (nasiona wysiewa się na grządkach, a po 25-50 dniach siewki prze-
sadza na pola, gdzie rośliny rosną zanurzone w  wodzie do głębokości 5-10 
cm). Nie jest to łatwa praca, wciąż we wodzie – same doświadczyłyście tego 
przed chwilą. Po skończonej opowieści, gdy wszystkie ziarenka są we wodzie 
– pozwalamy dzieciom włożyć do naczynia liście pora, które będą nam sym-
bolizowały wzrost ryżu.

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkich, którzy trudzą się przy uprawie ryżu!
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3. Ryż na stole każdego dnia!

Materiały
ryż, garnek z wodą, pałeczki do jedzenia, sos sojowy

Wskazówki dla rodziców
Najpierw zabawa w gotowanie. Zapraszamy dzieci do kuchni. Prosimy, by po-
mogły nam napełnić garnek wodą, następnie już sami wstawiamy i gotujemy 
ryż. Mówimy dzieciom, ile to zajmie minut. W czasie, gdy ryż się gotuje, opo-
wiadamy dzieciom, jak ważnym pokarmem w  Azji jest ryż. Często jada się 
go w czasie każdego posiłku; czasami sam, czasami z jakimś dodatkiem (np. 
z sosem sojowym). Mówimy też o tym, że niestety w wielu domach tego ryżu 
brakuje. Następnie pokazujemy dzieciom pałeczki do ryżu i  uczymy, jak je 
należy trzymać. Gdy ryż jest gotowy, zapraszamy dzieci do stołu. Każde dziec-
ko nakłada sobie trochę ryżu. Pozwalamy, jeśli tylko chcą, dodać do ryżu sos 
sojowy. Zachęcamy, by spróbowały jeść go pałeczkami. Mówimy: „My mamy 
teraz świetną zabawę, ale pamiętajcie – wiele rodzin w Azji chciałoby, aby tak 
właśnie wyglądały ich posiłki każdego dnia”25.

Kończymy pytaniem: 
O co będziemy dziś prosić Pana Boga? Dzieci na pewno same trafnie ułożą 
końcową modlitwę.

 25 Por. A. Quantrell, dz. cyt., s. 59.
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4. Strój Chińczyka 

Materiały
żółty brystol, tasiemka lub gumka, ołówek, klej, nożyczki, wielki talerz lub 
okrągła miska, luźna koszula i  spodnie (lub np. piżama), klapki, ilustracje 
przedstawiające Chińczyków w tradycyjnych strojach

Wskazówki dla rodziców
Najpierw pomagamy dzieciom zrobić kapelusze. Stawiamy na brystolu talerz 
(lub miskę) i prosimy dzieci, by ołówkiem obrysowały jego kształt (jeśli trzeba, 
pomagamy). Następnie dzieci wycinają powstałe koło. Prosimy, by zaznaczyły 
kropką środek koła i narysowały kreskę (promień) od środka do brzegu koła. 
Teraz należy przeciąć nożyczkami po powstałej linii. Nasuwamy na siebie roz-
cięte kawałki tak, by powstał kształt chińskiej czapeczki. Sprawdzamy, czy cza-
peczka pasuje na głowę dziecka i razem z dzieckiem sklejamy te kawałki z sobą. 
Grubą igłą robimy malutkie otworki na gumkę (lub tasiemkę) i zawiązujemy 
ją tak, by dobrze trzymała czapeczkę na głowie. Teraz wystarczy założyć przy-
gotowane wcześniej luźne ubranie i klapki... i mamy małych gości z Chin we 
własnym domu! Takich gości trzeba koniecznie zaprosić na chińską herbatkę!

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam czas wspólnej zabawy! Prosimy, 
by nasi rówieśnicy z Chin mogli również, jak najczęściej, doświad-
czać tak wspaniałej radości!
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5. Herbatkowe przyjęcie

Materiały
dzbanek do herbaty i filiżanki (jeśli mamy, mogą być w stylu azjatyckim), taca, 
zdjęcia azjatyckiej rodziny przy herbacie, przygotowana wcześniej azjatycka 
herbatka grejpfrutowa według następującego przepisu:
Składniki: 6 grejpfrutów, 5 szklanek zaparzonej herbaty
Przygotowanie: myjemy owoce, sparzamy ich skórkę, kroimy w cienkie plaster-
ki, następnie wkładamy do szklanej miseczki i posypujemy cukrem. Zalewamy 
wszystko herbatą i odstawiamy do następnego dnia. Na drugi dzień całość prze-
cedzamy i chłodzimy26. Gdy przyjdą nasi mali goście, nalewamy do dzbanka.

Wskazówki dla rodziców
Zapraszamy dzieci, aby poczęstowały się nawzajem herbatką. Prosimy, by po-
dzieliły się swoimi wrażeniami smakowymi, pytamy, jakie smaki wyczuły. Na-
stępnie podsuwamy dzieciom zdjęcia. Mówimy: „Rodziny w Azji często piją 
herbatę. Towarzyszy temu wyjątkowy ceremoniał. Przy herbacie odbywają się 
ważne, rodzinne spotkania, herbatą częstuje się wyjątkowych gości, także mi-
sjonarzy. Wielu Azjatów samodzielnie uprawia herbatę”. 

Siedząc z dziećmi przy stole, w bardziej uroczystej atmosferze niż zazwy-
czaj, mamy bardzo dobrą okazję, by otworzyć Pismo święte. Czytamy: „W mi-
łości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi” (Rz 12,10). Uczmy się tej 
wzajemnej życzliwości. 

Modlitwa
Prosimy Cię, Panie, by wszyscy misjonarze w Azji byli przyjmowani 
przez tamtejszych ludzi z miłością i życzliwością!

 26 Por. Kuchnia z różnych stron świata, „Świat Misyjny” 4/2007, s. 33.
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6. Malowanie kwiatów

Materiały
druciany zmywak kuchenny, kolorowa farba rozłożona na papierowych talerzach, 
fartuszki, duży karton, ilustracja przedstawiająca kwitnące wiśnie w Japonii

Wskazówki dla rodziców
Zachęcamy dzieci, aby włożyły fartuchy. Następnie pokazujemy im, jak za-
nurzyć zmywaki w farbie i odcisnąć na kawałku papieru tak, by powstał ko-
lorowy kwiatek. Pozwalamy dzieciom pokryć cały duży karton w  kwiatowe 
wzorki27. Gdy dzieci są zajęte malowaniem, my opowiadamy: „Jednym z kra-
jów leżących w Azji jest Japonia. Pięknie kwitną wiśnie w Japonii. Ich kwiat 
nazywa się w języku japońskim sakura, a maluje się go niemal wszędzie: na 
zastawach stołowych, na długopisach czy piórach, jako wzór na kimonie (tra-
dycyjny japoński strój)28, dziewczyny używają kwiatów jako ozdoby, wpinając 
je we włosy… Kwiaty w Azji są piękne!”.

Modlitwa
Panie, jak dobrze, że stworzyłeś tak piękny, pełen kolorowych kwia-
tów kontynent!

 27 Por. A. Quantrell, dz. cyt., s. 57.
 28 Por. Sakura [online], [dostęp: 20 czerwca 2014]. Dostępny w internecie: <http://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Sakura>.
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7. „Karmnik” dla ptaków

Materiały
szyszki, grubsza wełna, masło orzecho-
we, małe torebki papierowe; karma dla 
ptaków, nóż do masła

Wskazówki dla rodziców
Pomagamy dzieciom w  przymocowa-
niu kawałka wełny do szyszki. Niech 
rozsmarują masło orzechowe na stożku 
i obtoczą w nasionkach karmy dla pta-
ków. Następnie zapraszamy dzieci na 
krótki spacer do przydomowego ogro-
du lub pobliskiego parku (ewentualnie 
możemy też wyjść na balkon czy taras), 
oczywiście dzieci zabierają swoje „kar-
mniki-szyszki”. Pomagamy im przymo-
cować je do drzewa lub innego miejsca 
dostępnego dla ptaków. Opowiadamy 
przy tym, że ludzie w Azji raczej nie ho-
dują w  domach psów czy kotów, nato-
miast bardzo lubią hodować ptaki. Trzy-
mają je w klatkach, które na czas spaceru do parku osłaniane są specjalnym 
pokrowcem, mającym chronić ptaki przed wystraszeniem. Następnie wieszają 
klatki na drzewach, aby zwierzęta mogły pobyć nieco w otoczeniu przyrody29.

Modlitwa
Dziękujemy Panie Boże, że stworzyłeś ptaki, które dają ludziom 
w Azji tyle radości!

 29 Por. A. Quantrell, dz. cyt., s. 57.
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8. Domino

Materiały
28 kamieni o  różnych kształtach i  wielkościach, farbki i  pędzelki, naczynie 
z wodą

Wskazówki dla rodziców
Tłumaczymy dzieciom, czym jest domino. Mówimy: „Domino to gra, która 
narodziła się w Chinach w XII wieku, a obecnie znana jest na całym świecie. 
Najstarsze formy gry domino za pomocą różnych rodzajów kamieni, od bar-
dzo zbliżonych do dzisiejszych aż do niezwykle ozdobnych i zawiłych, znane 
były od dawna w Chinach pod nazwą kwat pai (dosłownie: «tabliczki kościa-
ne»)30. Zanim wytłumaczymy sobie, jakie są zasady tej gry, najpierw – chociaż 
oczywiście można kupić gotowe domino w sklepach z zabawkami – zrobimy 
własne domino z naszych kamieni”.

Każde dziecko ma przed sobą kamienie, obok farby, a w ręku pędzelek. 
Wydajemy krótkie, konkretne polecenia: „Najpierw wybierz jeden z kamieni 
i namaluj na nim żółty trójkąt. Taki sam żółty trójkąt namaluj na następnym 
kamieniu, a obok trójkąta domaluj zielone koło. Na następnym kamieniu na-
maluj takie samo zielone koło, a obok koła czerwony kwadrat. Na następnym 
kamieniu namaluj taki sam czerwony kwadrat, a obok różowy trójkąt. I  tak 
dalej”. Inne dziecko może ozdabiać swoje kamienie symbolami kwiatów, zwie-
rząt, ptaków czy motyli – jednak musimy czuwać, by obrazki malowane były 
we właściwej kolejności31. Gdy wszystkie kamienie są odpowiednio oznako-
wane, odstawiamy pędzelki i farby, myjemy rączki, tłumaczymy dzieciom za-
sady gry i… do zabawy! 

Zasady gry: Gra polega na dokładaniu kamieni jeden do drugiego tak, aby 
stykały się takimi samymi obrazkami. Kamienie dokłada się tylko do obu koń-
ców układanki! Przed grą dzieci losują po 4 kamienie leżące obrazkami do 
spodu. Pozostałe kamienie składają w stosik, tak aby obrazki, które będą ukła-
dane w dominie, były w stosie odwrócone. Pierwsze dziecko wykłada dowolny 

 30 Por. Domino [online], [dostęp: 20 czerwca 2014]. Dostępny w internecie: <http://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Domino>.
 31 Por. Podręcznik małego majsterkowicza..., dz. cyt., s. 40.
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kamień. Następne dokłada pasujący element. Jeśli nie posiada odpowiednie-
go obrazka, bierze następny kamień ze stosiku. Jeżeli miał szczęście i kamień 
pasuje, dokłada go, gdy nie, zatrzymuje kamień i czeka na następną kolejkę. 
Koniec gry następuje, gdy kamienie na stosiku skończą się, zaś jeden z graczy 
wszystkie swoje kamienie wyłoży32.

Modlitwa
Jak dobrze, że ktoś kiedyś w Chinach wymyślił grę w domino. Dzię-
kujemy Ci, Boże, za tę i za wszystkie inne gry i zabawy! I prosimy za 
wszystkie dzieci, by odnajdowały radość w każdym drobiazgu!

 32 Por. Domino obrazkowe [online], [dostęp: 20 czerwca 2014]. Dostępny w  internecie: 
<http://www.adamigo.pl/produkty/zabawy_edukacyjne/gry_rodzinne/pokaz_67_domino_
obrazkowe/>.
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9. Chiński: język jak malowany!

Materiały
kartka z zapisem chińskiego alfabetu, nagranie fragmentu wypowiedzi w ję-
zyku chińskim (idealnie byłoby odtworzyć dzieciom modlitwę „Ojcze nasz” 
lub „Zdrowaś Maryjo” po chińsku), odtwarzacz, czyste kartki papieru, ołówki

Wskazówki dla rodziców
Mówimy dzieciom, że bardzo wiele języków używanych jest przez mieszkań-
ców Azji. Chiński jest jednym z nich i zarówno ten pisany, jak i ten mówiony, 
różni się bardzo od naszych europejskich języków. „Popatrzcie najpierw na 
zapis liter. Czy któraś z nich przypomina wam jakąś naszą, polską literę? Każ-
da z nich przypomina raczej jakiś rysunek, prawda? Jak wam się wydaje: łatwo 
jest nauczyć się pisać takie litery? A chcecie spróbować?”. Rozdajemy dzieciom 
ołówki i kartki, śledzimy ich wysiłki w przerysowywaniu chińskich znaków. 
Podsumowujemy: „Nie jest łatwo, prawda? A teraz posłuchamy, jak brzmi ten 
język. Puszczę wam fragmencik jeszcze raz, a wy spróbujcie powtórzyć33. Bar-
dzo trudne, prawda. A pomyślcie o misjonarzach – oni, chcąc porozumiewać 
się z tamtejszą ludnością, móc opowiadać im o Jezusie i Jego Ewangelii, muszą 
nauczyć się tego języka. O co pomodlimy się na zakończenie?”.

 33 Może być np. krótka lekcja języka chińskiego: https://www.youtube.com/watch?v=AtH-
KSfSkp6k [dostęp: 7 maja 2015].
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Modlitwa
Panie Jezu, spraw, by misjonarze, z pomocą Ducha Świętego, szybko 
uczyli się języków ludzi, do których ich posyłasz! Prosimy Cię także 
za dzieci Azji, aby mogły chodzić do szkoły, uczyć się pisać i czytać.

10. Latawiec w chińskie wzory

Materiały
dwie listewki lub proste, niezbyt grube patyki (ważne: długość listewek jest 
zależna od wielkości latawca, jaką chcemy uzyskać; jednak zawsze ta krótsza, 
idąca w poprzek, powinna być równa 3/4 długości dłuższej), duży arkusz pa-
pieru, cienki sznurek, farbki i pędzel albo flamastry, nożyczki, nóż lub pilnik, 
ilustracje przedstawiające chińskie wzory (najlepiej kwiaty)

Wskazówki dla rodziców
Przy wykonaniu latawca większą część pracy będziemy musieli wykonać sami. 
Oczywiście zapraszamy do pomocy dzieci (mogą coś przytrzymać, podać, 
posmarować klejem itp.). Główne zadanie dzieci będzie polegało na poma-
lowaniu gotowego już latawca w chińskie wzory (najlepiej kwiaty). W czasie 
budowania latawca opowiadamy dzieciom, że latawiec przywędrował do nas 
aż z Chin. Wynaleziono go podobno już kilkaset lat przed narodzeniem Chry-
stusa. Należy do najstarszych przedmiotów latających. Był używany nawet 
w czasie wojen. Konstruowano go w kształcie smoków, które malowano w taki 
sposób, aby wzbudzały postrach wśród wrogich wojsk. Dziś latawce przynoszą 
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wiele radości całym rodzinom – najpierw w czasie ich budowania, a potem 
wspólnego puszczania na wietrze.

Wykonanie latawca:
Przy końcach listewek, parę milimetrów od każdego czubka, nacinamy 

wgłębienia. Przez nie przeprowadzimy później sznurek. Następnie wyznacza-
my środek krótszej listwy. Przykładamy ją do dłuższej na jej 2/3 wysokości. 
Kąt zawarty między nimi musi wynosić 90°. W tym miejscu najpierw skleja-
my ze sobą listwy, a potem dokładnie związujemy. Szkielet latawca musi być 
nieruchomy. Teraz bierzemy sznurek i przeciągamy go przez uprzednio przy-
gotowane rowki. Nie może być ani zanadto naprężony, ani za luźny. Gotową 
konstrukcję kładziemy na arkuszu papieru lub bibuły. Teraz pora na szkic. 
Kontur latawca obrysowujemy wzdłuż linii sznurka. Następnie odmierzamy 
3 cm od jego krawędzi i ponownie rysujemy jego powiększony kontur, linia-
mi równoległymi do narysowanych uprzednio. Te dodatkowe 3 cm przydadzą 
się przy zaginaniu krawędzi latawca. Rysunek wycinamy z papieru. Gotowy 
kształt kładziemy na ziemi. Szkielet latawca pokrywamy niewielką ilością kle-
ju na górnych oraz bocznych rogach. Przykładamy go do papierowego kształ-
tu. Dociskamy i odczekujemy chwilę, aby klej zdążył wyschnąć. Wychodzące 
poza szkielet kawałki papieru zaginamy wzdłuż sznurków. Przyklejamy je do 
papieru znajdującego się wewnątrz obramowania. Możemy użyć kleju lub ta-
śmy klejącej. Przycinamy kawałek sznurka mniej więcej o długości latawca, 
tak aby po przywiązaniu nie był zbyt napięty. Końce przymocowujemy po obu 
stronach. To samo robimy na szerokości latawca. W miejscu, gdzie sznurki się 
krzyżują, przywiązujemy luźną pętlą bardzo długi kawałek sznurka lub żyłki, 
na którym będziemy trzymać latawiec34. W  końcu pozostaje nam już tylko 
pięknie pokolorować latawiec. Prosimy dzieci, by wzorując się na przygotowa-
nych ilustracjach, pokolorowały latawiec w piękne, chińskie wzory. Planujemy, 
kiedy pójdziemy puszczać nasz latawiec.

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Panie Boże, że tak jak my dzisiaj, tak chłopcy i dziew-
czynki w Azji cieszą się latawcami!

 34 Por. Latawiec. Co to jest? Jak zrobić latawiec samemu w domu? [online], [dostęp: 20 czerwca 
2014]. Dostępny w  internecie: <http://nuclearts.pl/dziecko/latawiec-co-to-jest-jak-zrobic-lata-
wiec-samemu-w-domu/>.
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Rozdział V

Oceania

Kilka podstawowych informacji o kontynencie  
(do wykorzystania przez rodziców)

Oceania wraz z Australią tworzą osobny kontynent – najmniejszy na świe-
cie. Region ten składa się z bardzo licznych wysp i wielkich obszarów wodnych 
Oceanu Spokojnego. Prawie wszystkie wyspy są zamieszkałe przez stosunko-
wo nieliczną (28 milionów) i nierówno rozmieszczoną ludność, która należy 
do różnych ras, religii i kultur. Kiedy Europejczycy po raz pierwszy spotkali się 
z mieszkańcami Oceanii, a był to wiek XVI, tkwili oni jeszcze w epoce kamien-
nej. Obecnie tylko dwa kraje, Australia i  Nowa Zelandia, są bardzo dobrze 
rozwinięte, pozostałe należą do bardzo biednych krajów tzw. Trzeciego Świata 
(m.in. Papua Nowa Gwinea, Samoa, Fidżi).

W związku z  ogromną rozciągłością terenu klimat Oceanii jest bardzo 
mocno zróżnicowany. Duża część obszaru Oceanii, zwłaszcza jej zachodnia 
strona, leży w strefie, gdzie bardzo często występują trzęsienia ziemi i wybu-
chy wulkanów. Również przyroda jest tutaj bardzo różnorodna. W lasach tro-
pikalnych (np. w Papui Nowej Gwinei) rosną wiecznie zielone palmy i fikusy, 
różne gatunki eukaliptusów i akacji. Zwierzęta, które tutaj żyją, to m.in. kan-
gury, dziobaki, kolczatki i misie koala. Spośród ptaków spotkamy tu najwięk-
szego: strusia emu (tzw. nielota, bo nie potrafi fruwać), popularne papugi oraz 
pięknego rajskiego ptaka. A w wodach oceanu żyje m.in. rekin wielorybi, piła 
drobnozębna, żarłacz biały, tuńczyk błękitnopłetwy, ośmiornica olbrzymia, 
kałamarnica olbrzymia i wiele, wiele innych. 

Warto wspomnieć o tzw. cudach świata – cennych śladach dawnych kul-
tur, jakie znajdują się na wielu wyspach Oceanii. Jednym z nich są stojące na 
Wyspach Wielkanocnych ogromne (nawet 5-metrowe) posągi, które ponad 
tysiąc lat temu zostały wyrzeźbione w kamieniu i ustawione twarzą w kierun-
ku oceanu.

Ludność Oceanii zajmuje się rolnictwem – uprawiają palmę kokoso-
wą, trzcinę cukrową, banany, ananasy, drzewa chlebowe, a w mniejszym za-
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kresie kawę, kakao i kauczuk oraz hodują owce i bydło. Trudnią się także po-
łowem ryb, perłopławów i żółwi. 

Dzieci tylko z  Australii i  Nowej Zelandii mają łatwy dostęp do nauki: 
jeśli nawet mają bardzo daleko do szkoły, uczą się przez radio czy Internet. 
W biednych krajach duże odległości szkoły od domu stanowią wielki problem. 
W niektórych krajach (np. w Papui Nowej Gwinei) szkoła nie jest obowiązko-
wa. Dlatego chodzi do niej zaledwie 10% dzieci. Pozostałe nie potrafią czytać 
ani pisać. Szkoła, szczególnie na wioskach, to tylko prowizoryczny barak bez 
ławek, a nierzadko zwyczajny kawałek ziemi pod drzewem. Dzieci nie mają 
książek, a zeszyty zastępuje im drewniana tabliczka, na której piszą kredą.

O edukację dzieci bardzo troszczy się Kościół katolicki. Już w XVI wieku, 
kiedy misjonarze po raz pierwszy dotarli do Oceanii, ludy wyspiarskie usły-
szały i przyjęły Ewangelię Jezusa Chrystusa. Spośród wszystkich mieszkańców 
Oceanii około 8 milionów to katolicy. Większość z nich żyje w Australii i Pa-
pui Nowej Gwinei. Przejawem troski Kościoła o rozwój dzieci jest zakładanie 
szkół. Mówi się o nich „szkoły misyjne”, bo tworzą je i prowadzą misjonarze. 
Takich szkół misyjnych jest już w Oceanii ponad 2,5 tys. podstawowych i pra-
wie 700 ponadpodstawowych – łącznie uczy się w nich około 850 tys. dzieci.

Mieszkańcy Oceanii otaczają ogromną czcią Najświętszą Maryję Pannę, 
nazywając Ją „Stella Maris” (Gwiazda Morza). I choć chrześcijaństwo jest tam 
zaledwie od 200 lat, spośród miejscowej ludności oraz misjonarzy wywodzą 
się już święci i męczennicy. Jest nim św. Piotr Chanel, misjonarz Oceanii, oraz 
bł. Piotr To Rot, miejscowy katechista, który poniósł śmierć męczeńską za 
wiarę. Przez ich wstawiennictwo módlmy się, by Ewangelia była przyjmowana 
na wyspach Oceanii z coraz większą ufnością i wiarą; by nie brakowało misjo-
narzy, którzy będą chcieli ją głosić na tym odległym kontynencie, i wreszcie 
– aby mieszkające tam dzieci miały łatwy dostęp do nauki i Kościoła.
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1. Kraina wysp i oceanu

Materiały
duże, niezbyt głębokie naczynie, kamienie różnej wielkości, muszelki, butelka 
z wodą, mapa Oceanii

Wskazówki dla rodziców
Prosimy dzieci, aby do naczynia nalały wodę (niezbyt dużo). Mówimy: „Wy-
obraźcie sobie, że to jest ogromny ocean. Taki, jak na naszej mapie (poka-
zujemy dzieciom mapę Oceanii). To jest Oceania – najmniejszy kontynent na 
świecie. Jak widzicie, składa się z bardzo wielu mniejszych i większych wyse-
pek, na których żyją ludzie. Wykorzystując to, co leży przed wami, spróbujcie 
teraz wypełnić nasz ocean takimi wyspami”. Dzieci rozmieszczają w naczyniu 
z wodą kamienie i muszelki. Prosimy je, by starały się wzorować na leżącej 
obok mapie. W tym czasie my opowiadamy o Oceanii, ważniejszych krajach, 
o ludziach zamieszkujących te wyspy i o ich życiu.

Modlitwa
Dziękujemy Panie Boże za piękne wyspy Oceanii i mieszkających na 
nich ludzi!
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2. Papuaska spódnica

Materiały
rafia (do kupienia w kwiaciarni lub sklepach z artykułami florystycznymi) lub 
sznurek konopny, taśma ozdobna, nożyczki, gruba nić, zdjęcie dziecka z Papui 
Nowej Gwinei w stroju tradycyjnym (ewentualnie rafię możemy zastąpić po-
ciętą w paski zieloną krepą)

Wskazówki dla rodziców
Mówimy dzieciom: „Papua Nowa Gwinea to jeden z większych krajów Oceanii. 
Mieszkający tam ludzie są piękni i choć coraz częściej ubierają się jak Europej-
czycy, ich tradycyjny strój różni się bardzo od naszych ubrań”. Pokazujemy zdję-
cia. Następnie proponujemy dzieciom wykonanie tradycyjnej papuaskiej spód-
nicy, którą noszą zarówno chłopcy, jak i  dziewczynki. Najpierw bierzemy do 
ręki taśmę ozdobną, mierzymy nią obwód pasa dziecka, dodajemy jeszcze kilka 
cm na zawiązanie i odcinamy odpowiedni kawałek taśmy. Następnie prosimy 
dziecko, aby pomogło nam nakładać rafię (lub sznurek) na taśmę, nawlekamy 
grubą igłę i fastrygujemy po każdej nałożonej partii rafii (w ten sposób przyszy-
wamy rafię do taśmy). Po nałożeniu całość układamy na stole (taśmą do spodu), 
jeszcze raz wzmacniamy grubą nicią i spódniczka gotowa! Wystarczy ją założyć 
i zawiązać35. Z mniejszych kawałków rafii możemy w podobny sposób zrobić 
„bransoletki” na nogi (mierzymy wtedy obwód kostki). 

Dziś proponujemy, by dzieci na zakończenie coś zaśpiewały dla Pana Jezusa 
i zatańczyły w swoich papuaskich spódnicach.
 35 Por. Warsztat małego misjonarza – papuaska spódnica, „Świat Misyjny” 1/2009, s. 32.
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3. Girlandy

Materiały
wzory kwiatów do wycinania, kolorowy, cienki papier, bibuła lub krepa – do 
wyboru, ołówek, nożyczki, nitka (dość gruba), klej, duża igła, zdjęcia mieszka-
nek Polinezji, np. z wysp Samoa, w girlandach

Wskazówki dla rodziców
Przygotowujemy wcześniej wycięty już wzór kwiatu dla każdego dziecka. Teraz 
prosimy, by dzieci wybrały sobie kolory papieru dla swoich kwiatów i kolejno od-
rysowywały je według wzoru. Podkreślamy, że kwiatów musi być dość dużo. Na-
stępnie dzieci wycinają swoje kwiaty (jeśli to konieczne – pomagamy). Aby zyskać 
na objętości, co da nam lepszy efekt, możemy przygotować wzór większego i mniej-
szego kwiatka, sklejamy wtedy oba kwiatki na środku, a listki mniejszego za pomo-
cą ostrza nożyczek (to robimy sami) wywijamy delikatnie do środka. Tak przygo-
towujemy każdy kwiatek. Następnie nawlekamy dość grubą igłę z nitką i prosimy, 
by dzieci kolejno, bardzo ostrożnie (żeby się nie pokłuć) nawlekały kwiatki na nitkę 
w określonej kolejności (najlepiej, aby kolory były pomieszane). Gdy nasza girlanda 
jest wystarczająco długa, związujemy razem oba jej końce i gotowe!36

W czasie wspólnej pracy opowiadamy dzieciom, że zwyczaj robienia i wrę-
czania girland (zwanych lei lub ula)  znany jest w  całej wschodniej Oceanii 
(Polinezja). Pokazujemy zdjęcia.

Girlandy zazwyczaj kojarzą się z kwiatami, lecz tradycyjnie wykorzystuje 
się bardzo różnorodne przedmioty: muszelki, liście, pnącza, papier, ptasie pió-

 36 Por. Jak zrobić girlandę hawajską? [online], [dostęp: 20 czerwca 2014]. Dostępny w interne-
cie: <http://www.tipy.pl/artykul_14234,jak-zrobic-girlande-hawajska.html>.
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ra itd. Dziś najczęściej robi się je z kwiatów plumerii, lecz tradycyjnie każda 
wyspa miała swój własny, zwyczajowo przyjęty materiał do ich wyrobu, który 
jednocześnie był symbolem samej wyspy.

Girlanda jest na wyspach Oceanii symbolem miłości, przyjaźni i szacun-
ku. W kulturach polinezyjskich dotknięcie głowy drugiej osoby jest uważane 
za brak szacunku, więc ten, kto chce komuś podarować lei nie zakłada jej sam 
na szyję drugiej osoby, tylko trzyma z  lekkim ukłonem na wysokości serca, 
a obdarowywana osoba sama ją odbiera i nakłada sobie na szyję. Nie wypada 
odmówić przyjęcia lei37. Gdy nasze girlandy są gotowe, prosimy dzieci, by na-
wzajem się nimi obdarowały (przestrzegając przy tym wspomnianych wcze-
śniej zasad). Zakładają następnie wcześniej zrobione spódnice, dziewczynka 
może jeszcze wpiąć kwiatek we włosy i już czujemy się jak na wyspach Oceanii!

Modlitwa
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy poznawać kulturę i zwyczaje 
mieszkańców Oceanii!

 37 Por. Lei (Polinezja) [online], [dostęp: 20 czerwca 2014]. Dostępny w internecie: <http://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Lei_%28Polinezja%29>.
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4. Rajski ptak

Materiały
kamienie, plastelina w różnych kolorach, prawdziwe kolorowe ptasie piórka 
znalezione w czasie spaceru, ewentualnie pędzle i farbki, ilustracja przedsta-
wiająca rajskiego ptaka

Wskazówki dla rodziców
Opowiadamy o ptakach, które można spotkać na wyspach Oceanii. Przy raj-
skim ptaku, zamieszkującym niektóre z tych wysp, zatrzymujemy się na dłużej. 
Mówimy, że ptak ten charakteryzuje się zwykle bardzo barwnym upierzeniem 
i  ozdobnymi, pięknymi piórami na głowie i  w  ogonie (pokazujemy ilustra-
cję). Następnie zachęcamy dzieci, by same zrobiły takiego kolorowego rajskiego 
ptaka. Prosimy dzieci, aby każde wybrało sobie jeden kamień – to będzie tułów 
ptaszka, a następnie zrobiło z plasteliny kuleczkę i dokleiło ją do kamienia – to 
będzie głowa. Do głowy dzieci doklejają oczy i dziobek (dobierając odpowiednie 
kolory plasteliny). Teraz czas zrobić ptaszkowi upierzenie – najpierw na tułowiu, 
następnie piękny, kolorowy ogon i wreszcie na czubku głowy. Jeśli piórka, które 
mają dzieci do dyspozycji, nie są zbyt kolorowe – można je przed przyczepie-
niem pomalować kolorowymi farbkami. Następnie mocujemy piórka na tuło-
wiu (przy pomocy plasteliny) i głowie, i nasz rajski ptak jest gotowy!38

 38 Por. Podręcznik małego majsterkowicza..., dz. cyt., s. 44.
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Modlitwa
Panie Jezu, misyjny świat jest pełen barw i kolorów. Prosimy Cię, by 
nie brakowało misjonarzy, którzy ten kolorowy świat wzbogacą o ko-
lor najpiękniejszy – kolor Twojej, Jezu, miłości!

5. Kangurze mamy

Materiały
duże chusty do zrobienia „nosidełka”, 
średniej wielkości pluszowe maskot-
ki, ilustracje zwierząt żyjących na wy-
spach Oceanii

Wskazówki dla rodziców
Pokazujemy dzieciom ilustracje zwie-
rząt (z wyjątkiem kangura) zamieszku-
jących Oceanię i Australię. Rozmawia-
my o dziobakach, kolczatkach, misiach 
koala, pytamy, czy już gdzieś widziały 
te zwierzęta, może w  zoo? Następ-
nie mówimy: „Jest jeszcze jedno takie 
zwierzę, które w  naturalnych warun-
kach spotkać można tylko w Australii 
i na okolicznych wyspach. To zwierzę 
bardzo charakterystyczne, bo porusza 
się, skacząc na dwóch nogach. Czy wie-
cie, o jakim zwierzęciu mówię?”. Dzieci 
powinny zgadnąć, że chodzi o kangura. Pokazujemy ilustrację i mówimy dalej: 
„Kangury należą do tzw. rodziny torbaczy. Kangurza mama, czyli kangurzy-
ca, ma na brzuszku tzw. torbę, w której rozwija się i rośnie młody kangurek, 
a po narodzeniu nawet jeszcze do 11 miesięcy mieszka sobie w torbie u mamy. 
Kangurza mama musi więc z małym przemieszczać się, co – w miarę jak on 
rośnie – wcale nie musi być łatwe”.

Proponujemy teraz dzieciom zabawę (najlepiej koło domu czy na placu 
zabaw) w wyścigi kangurzych mam. Każde dziecko przewiązujemy chustą tak, 
by na brzuszku powstała nam torba jak u kangurzycy. Dzieci wybierają sobie 
pluszową maskotkę, którą odtąd umownie nazywamy małym kangurzątkiem, 
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i wkłada ją do „torby” na brzuszku. Rozpoczynamy zawody. Wygrywa ta kan-
gurza mama, która będzie pierwsza na mecie, pamiętając o tym, że może się 
poruszać tylko skacząc obunóż (nie wolno biec) i nie wolno jej zgubić po dro-
dze kangurzątka.

Modlitwa
Panie Boże, dziękujemy za wszystkich rodziców misjonarzy! Maryjo, 
opiekuj się rodzicami, których synowie lub córki pracują na dalekich 
wyspach Oceanii!

6. Szukanie muszelek w oceanie

Materiały
dość duża miska z wodą, różne przedmioty (guziki, kulki, kamienie i koniecz-
nie, przywiezione np. z wakacji, muszelki), chustka lub szalik do przewiązania 
oczu 

Wskazówki dla rodziców
Stawiamy przed dzieckiem dużą miskę z wodą, w której zanurzone są różne 
przedmioty. Dziecko z zamkniętymi oczami (najlepiej zasłoniętymi chustką 
lub szalikiem) chwyta kolejne przedmioty, opisuje je po dotyku, nazywa – jeśli 
uważa, że to, co trzyma w ręku jest muszelką – wyławia. Gdy uzna, że wyłowiło 
już wszystkie muszelki, otwiera oczy i  sprawdza, jak udało mu się wykonać 
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to zadanie39. Teraz wyławia muszelki kolejne dziecko. W czasie zabawy opo-
wiadamy dzieciom, że niektórzy dorośli mieszkańcy niektórych wysp Oceanii 
trudnią się wyławianiem perłopławów – jest to gatunek żyjącego w oceanie 
małża, którego zamknięta muszla wypełniona jest masą perłową (nie są to jed-
nak połowy prowadzone na wielką skalę)40. Większość mieszkańców Oceanii 
zajmuje się rolnictwem lub połowem ryb. Nie przynosi im to jednak dużych 
dochodów (często wystarcza tylko na to, żeby przeżyć), dlatego wiele tamtej-
szych rodzin żyje w biedzie. 

Modlitwa
Prosimy Cię, Panie Jezu, aby dorośli mieszkańcy Oceanii mieli za co 
utrzymać siebie i swoje rodziny. Nie pozwól, by ich dzieci chodziły głodne!

7. Kokosowe mleko

Materiały
małe miseczki napełnione różnymi napo-
jami mlecznymi, np. mlekiem zwykłym, 
kefirem, mlekiem czekoladowym, kakao, 
jogurtem naturalnym i  koniecznie mle-
kiem kokosowym (do kupienia w każdym 
większym sklepie), szalik lub chustka do 
przewiązania oczu – wszystko w takiej ilo-
ści, ile jest dzieci (dla każdego dziecka ten 
sam zestaw miseczek), ewentualnie owoc 
kokosa (tzw. orzech kokosowy) i  wiórki 
kokosowe

Wskazówki dla rodziców
Miseczki z mlekiem są schowane. Zapra-
szamy dziecko, aby usiadło wygodnie przy 
stole i  przewiązujemy mu oczy szalikiem 
(jeśli jest więcej dzieci, one też siadają i za-

 39 Por. A. Erkert, dz. cyt., s. 44. 
 40 Por. Perłopław [online], [dostęp: 20 czerwca 2014]. Dostępny w internecie: <http://portal-
wiedzy.onet.pl/49159,,,,perloplaw,haslo.html>.
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słaniamy im oczy). Podajemy kolejno do rąk dziecka różne napoje mleczne. 
Prosimy, by wzięło miseczkę do ręki, powąchało, posmakowało i spróbowało 
nazwać, co jest w każdej miseczce41. Dzieci nie powinny mieć problemu z wła-
ściwym rozpoznaniem tych mlecznych napojów. Pytamy, czym się wyróżnia 
mleko kokosowe, czy im smakowało, czy wiedzą, skąd się ono bierze. Jeśli 
mamy, pokazujemy dzieciom owoc kokosa i wiórki koksowe. Opowiadamy, że 
mieszkańcy wysp Oceanii uprawiają palmy kokosowe. Tak naprawdę wszyst-
kie części palmy kokosowej są użyteczne. I tak np. mleko orzecha kokosowe-
go używa się w kuchni, miąższ – biały i mięsisty jest jadalny na surowo lub 
wysuszony po ugotowaniu, a starty na wiórki używany jest w cukiernictwie 
(warto wiedzieć, że z jednego drzewa można uzyskać do 75 „orzechów” rocz-
nie). Liście palmy kokosowej służą do wyrobu koszy i przykrywania dachów, 
budowy płotów czy ścian budynków. Drewna używa się do budowy mebli i, 
z uwagi na wytrzymałość, kładek. Z korzeni przyrządza się farbę, płyn do płu-
kania ust i  lek przeciw dyzenterii, a  zgniecionych w  miotełkę używa się do 
mycia zębów42.

Modlitwa
Świat, który stworzyłeś Panie jest taki piękny i ciekawy! Ludzie po-
trafią z tego świata tyle brać dla siebie! Ucz nas, Panie, byśmy wszyst-
ko, co nam dajesz, szanowali i niczego nie marnowali. 

 41 Por. A. Erkert, dz. cyt., s. 43
 42 Por. Kokos właściwy [online], [dostęp: 20 czerwca 2014]. Dostępny w internecie: <http://
pl.wikipedia.org/wiki/Kokos_w%C5%82a%C5%9Bciwy>.
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8. Szkoła pod drzewem

 

Materiały
duży arkusz brystolu, arkusze kolorowego papieru, ołówki, kredki, klej, nożyczki

Wskazówki dla rodziców
Zapraszamy dziś dzieci do zrobienia makiety papuaskiej wioski. Prosimy, by 
centralnym punktem tej makiety było duże rozłożyste drzewo. Dodajemy, że 
za chwilę wytłumaczymy, dlaczego to drzewo jest tak ważne. Dzieci wycinają 
więc z brązowego papieru pień, z zielonego koronę drzewa i wszystko nakle-
jają na brystol. W czasie, gdy wypełniają makietę (słońce, papugi na drzewie, 
kangur w tle), opowiadamy dzieciom o sytuacji ich rówieśników na wielu wy-
spach Oceanii, o tym, że bieda i duża odległość od szkół sprawiają, że wiele 
z nich nie może się uczyć. A jeśli już się uczą, to często nie w szkole, a pod 
dającym cień drzewem. Teraz już wiecie, dlaczego wyklejaliśmy to duże drze-
wo. Kogo pod nim dorysujemy? Dzieci dorysowują małych mieszkańców pa-
puaskiej wioski i ich nauczyciela (może nim być misjonarz).
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Modlitwa
Panie Jezu, dziękujemy za misjonarzy, którzy prowadzą szkoły mi-
syjne w Papui Nowej Gwinei i w innych państwach Oceanii. Prosimy, 
by jak najwięcej dzieci mogło się w nich uczyć.

9. Wędrująca muszelka

Materiały
nagranie CD: odgłos szumiących fal, muszelka

Wskazówki dla rodziców
Kładziemy się wraz z dziećmi na dywanie, głowami do środka. Mówimy: „Za 
chwilę, oczyma wyobraźni przeniesiemy się na jedną z wysp Oceanii. Wspól-
nie opowiemy sobie o tym, co się tam wydarzy. Ważne, żeby każdy przestrzegał 
dwóch zasad: nasze oczy mają być przez cały czas zamknięte, i druga zasada: ten, 
kto będzie trzymał w dłoni muszelkę, musi dokończyć rozpoczęte zdanie i opo-
wiedzieć następne, które dokończy ta osoba, która następna otrzyma muszelkę”. 
Prosimy, żeby dzieci zamknęły oczy. Włączamy nagranie szumiących fal i – po-
nieważ to my trzymamy w dłoni muszelkę – zaczynamy opowiadać: „Pewnego 
razu obudziłem się na małej wyspie. Nikogo obok mnie nie było, słyszałem tylko 
szum fal. Wstałem i zauważyłem idące w moim kierunku… (podaję muszelkę 
leżącemu obok mnie dziecku; staramy się tak kierować opowieścią, by pojawił się 
w niej misjonarz, który będzie opowiadał dzieciom o Panu Jezusie)”. 
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Modlitwa
Dziękujemy, Panie Jezu, za misjonarzy, za to, że niestrudzenie głoszą 
światu prawdę o Tobie, Panie. Maryjo, najlepsza Matko, miej wszyst-
kich misjonarzy w swojej opiece!

10. Misjonarz na bezkresnym oceanie

Materiały
poduszki, gwizdek, chustka lub szalik do przewiązania oczu

Wskazówki dla rodziców
Potrzebna nam będzie dość duża przestrzeń, najlepiej dywan na środku po-
koju. Na przeciwległych krańcach dywanu ustawiamy dwa fotele. Na dywanie 
rozrzucamy poduszki. Tłumaczymy dzieciom, że dywan to ocean, poduszki 
to bardzo niebezpieczne dla statków podwodne skały wystające gdzieniegdzie 
ponad powierzchnię oceanu, a fotele to dwie wyspy. My zaś mamy być misjo-
narzem, który nie mając dobrej mapy, na której byłyby zaznaczone wszystkie 
niebezpieczne skały, bardzo chce dostać się swoim stateczkiem z jednej wyspy 
na drugą, bo wie, że tam czekają ludzie na Mszę św., spowiedź i chrzest dzieci. 
To bardzo ważne, żeby jego statek się nie rozbił i żeby mógł bezpiecznie do-
trzeć do czekających na niego ludzi. 

Zawiązujemy dzieciom oczy i tłumaczymy zasady: „Staramy się dotrzeć do 
stojącego naprzeciw fotela bez dotknięcia poduszek. Delikatne dotknięcie po-
duszki nie oznacza całkowitego zatopienia statku, możemy więc płynąć dalej. 
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Jeśli wpadniemy na poduszkę – toniemy, musimy zaczynać od nowa”. Dla uła-
twienia umawiamy się, że gdy statek będzie niebezpiecznie blisko wystającej 
skały – zagwiżdżemy, jeśli dziecko będzie bardzo ostrożne – ma dużą szansę 
dotrzeć bez przeszkód na następną wyspę43.

Modlitwa
Czuwaj Panie Boże nad wszystkimi misjonarzami będącymi w drodze! 

 43 Por. A. Erkert, dz. cyt., s. 46.
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Rozdział VI

Misyjne ABC dla rodziców

Misje 

 1. Jak brzmi misyjny nakaz Chrystusa wypowiedziany do apostołów?
Wszyscy Ewangeliści kończą opis spotkania Zmartwychwstałego ze swymi 
apostołami nakazem misyjnym: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie 
i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (uczyńcie wszystkie 
narody moimi uczniami). A oto Ja jestem z wami poprzez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (Mt 28,18-20; por. Mk 16,1.5-18; Łk 24,46-49; 
J 20,21-23). 

 2. Dlaczego Kościół angażuje się w działalność misyjną?
Kościół angażuje się w  działalność misyjną, ponieważ realizuje misyjny 
nakaz Chrystusa oraz dlatego, że Kościół jest misyjny ze swej natury.

 3. Z czego wynika misyjna natura Kościoła?
Misyjna natura Kościoła wynika z posłań w Trójcy Świętej. Ojciec posyła 
Syna, Ojciec i Syn posyłają Ducha Świętego, a cała Trójca Święta posyła 
Kościół: apostołów i ich następców.

 4. Jaka jest konsekwencja misyjnej natury Kościoła?
Konsekwencją misyjnej natury Kościoła jest obecność ducha misyjnego 
w strukturach Kościoła: Kościoła powszechnego – diecezjalnego, parafial-
nego i „Kościoła domowego”, którym jest rodzina. 

 5. Co to są misje?
Misje to specjalne przedsięwzięcie, które podejmują wysłani przez Kościół 
głosiciele Ewangelii. Idą oni na cały świat, głoszą Ewangelię i zakładają Ko-
ściół wszędzie tam, gdzie ludzie jeszcze nie wierzą w Chrystusa. 
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 6. Jaki jest cel misji?
Celem misji jest doprowadzenie wszystkich do zbawienia w  Chrystusie 
poprzez przepowiadanie Ewangelii i  zakładanie Kościoła oraz pomoc 
w rozwoju.

 7. Co to są terytoria misyjne?
Misje są prowadzone na terytoriach misyjnych, czyli w  miejscach pod-
ległych Kongregacji Ewangelizowania Narodów. Obecnie na świecie jest 
1095 terytoriów misyjnych (w Ameryce – 77, w Afryce – 498, w Azji – 474, 
w Oceanii – 46).

 8. Jakie są trzy odmienne kręgi misji? 
Mamy trzy odmienne kręgi misji. Pierwszym jest terytorium misyjne. 
Drugim są nowe światy i zjawiska społeczne, które stwarzają nowe pola 
ewangelizacji (urbanizacja, młodzi niechrześcijanie, migracje i uchodźcy). 
Trzecim kręgiem są współczesne areopagi (świat środków przekazu, zaan-
gażowanie na rzecz pokoju, rozwoju i wyzwolenia ludów, areopag kultury, 
prac badawczych i stosunków międzynarodowych, zjawisko konsumizmu 
połączonego z niepokojem, szukaniem sensu istnienia, potrzebą życia we-
wnętrznego i modlitwy).

 9. Jakie są najważniejsze dokumenty misyjne?
Do najważniejszych dokumentów o tematyce misyjnej zaliczamy: 
• Dekret Soboru Watykańskiego II Ad gentes (Do pogan)
• List apostolski Benedykta XVI Maximum illud (Największy ów [dar])
• Adhortacja apostolska Pawła VI Evangelii nuntiandi (Głoszenie Ewangelii)
• Encyklika Jana Pawła II Redemptoris missio (Misja Odkupiciela) 
• Papieskie Orędzia na Światowy Dzień Misyjny (Jan XXIII, Paweł VI, Jan 

Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek). 

 10. Co to jest misjologia?
Misjologia jest to nauka o misjach, która bada działalność misyjną Kościo-
ła. Obejmuje następujące aspekty:
• ogólny – teologia misji, 
• metodyczny – metodyka misyjna,
• normatywno-prawny – prawo misyjne, 
• liturgiczny – liturgika misyjna,
• katechetyczny – katecheza misyjna,
• historyczny – historia misji, 
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• aktualny – misjografia,
• animacyjny – animacja na rzecz misji. 

 11. Co to jest Kongregacja Ewangelizowania Narodów?
Jest to urząd watykański, który w  imieniu papieża zajmuje się misyjną 
działalnością Kościoła katolickiego. Kongregacja powstała w 1622 roku.

 12. Co to jest Komisja Misyjna Episkopatu Polski?
Komisja Misyjna Episkopatu Polski, powołana przez Konferencję Episko-
patu Polski, jest stałą komisją, której celem jest wspomaganie Konferencji 
EP w jej pracach i w podejmowaniu decyzji dotyczących misyjnej działal-
ności Kościoła. 

 13. Jakie agendy misyjne podlegają Komisji Misyjnej Episkopatu Polski?
Są to: Krajowa Rada Misyjna, Dzieło pomocy Ad gentes, MIVA Polska, 
Centrum Formacji Misyjnej oraz Delegat ds. misjonarzy. 

Misjonarze

 14. Kto to jest misjonarz?
Misjonarzem nazywamy osobę obdarzoną specjalnym powołaniem i po-
słaną przez Kościół, aby głosić Ewangelię ludziom, którzy są daleko od 
Chrystusa.

 15. Kto może być misjonarzem?
Misjonarzem może być: kapłan zakonny, kapłan diecezjalny, siostra za-
konna, brat zakonny, osoba świecka (rodzina, małżeństwo, osoba w stanie 
wolnym), odpowiednio przygotowana, uformowana i posłana przez wła-
dze kościelne do pracy na misjach.

 16. Kim są tzw. fideidoniści? 
To kapłani diecezjalni i  świeccy pracujący na misjach. Ich posługa jest 
odpowiedzią na apel papieża Piusa XII, zawarty w encyklice Fidei donum 
(Dar wiary – stąd też nazwa) z 1957 roku. Papież prosił, aby kapłani diece-
zjalni i świeccy poświęcili się dla pracy na misjach, szczególnie w Afryce. 

 17. Jaka jest różnica między powołaniem misyjnym a misjonarskim?
Każdy katolik od chrztu św. został włączony do wspólnoty Kościoła, który 
jest misyjny z natury. Stąd każdy katolik posiada powołanie misyjne, aby 
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głosić Ewangelię. Powołanie misyjne realizuje się poprzez głoszenie Ewan-
gelii i dawanie świadectwa w wierze. Najpiękniejszym wyrazem realizacji 
powołania misyjnego jest ofiarowanie swojego życia do pracy na misjach. 
Tę formę pomocy nazywamy powołaniem misjonarskim. Każdy więc ma 
powołanie misyjne, ale nie każdy misjonarskie. Tylko niektórych Pan Bóg 
powołuje do pracy na misjach. 

 18. Co to jest powołanie misjonarskie ad vitam i ad tempus?
Powołanie misjonarskie ad vitam jest wówczas, gdy ktoś wstępuje do za-
konu (zgromadzenia) o charakterze misyjnym i decyduje się być misjona-
rzem na całe życie. 
Powołanie misjonarskie ad tempus jest wówczas, gdy ktoś podejmuje się 
pracy na misjach na jakiś określony czas.

 19. Kto był pierwszym misjonarzem w dziejach Kościoła?
Pierwszym misjonarzem w historii Kościoła był św. Piotr Apostoł.

 20. Kto obecnie jest pierwszym misjonarzem Kościoła?
Obecnie pierwszym misjonarzem Kościoła jest każdorazowo wybrany papież. 
On jako pierwszy jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii w świecie. 

 21. Kim była misjonarska para małżeńska pracująca wraz ze św. Pawłem?
Misjonarską parą małżeńską głoszącą Ewangelię wraz ze św. Pawłem byli: 
Pryscylla (ona) i Akwila (on). Wraz z innymi jeszcze współpracownikami 
św. Pawła tworzyli misyjną ekipę. W ich domu także sprawowana była Eu-
charystia (nie było jeszcze kościołów, wówczas na Eucharystii spotykano 
się w prywatnych domach). 

 22. Co to są tzw. „krzyże misyjne”?
Posłanie na misje związane jest z przyjęciem tzw. krzyża misyjnego. Otrzy-
muje go każdy przyszły misjonarz, który ma zanieść z  pobożnością ten 
znak Męki i Zmartwychwstania Chrystusa do lokalnego Kościoła misyj-
nego. Wyraża on ofiarę, poświęcenie się dla innych oraz zwycięstwo nad 
grzechem i śmiercią, wysłużone przez Chrystusa.

 23. W jakim mieście w Polsce odbywa się ogólnopolskie wręczenie krzyży 
misyjnych przyszłym misjonarzom?
Ogólnopolskie wręczenie krzyży misyjnych odbywa się w  Gnieźnie – 
pierwszej stolicy Polski. Zwyczaj ten zapoczątkował św. Jan Paweł II w 1979 
roku, wręczając w Gnieźnie 12 misjonarzom (werbistom) misyjne krzyże. 
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Pomoc misjom

 24. Kto jest odpowiedzialny za misje?
Ponieważ to cały Kościół jest misyjny, za misje odpowiedzialny jest cały 
Lud Boży, a więc: papież, biskupi, kapłani i wierni świeccy.

 25. W jaki sposób możemy pomóc misjom?
Misjom możemy pomóc poprzez: modlitwę (indywidualną i  wspólno-
tową), pomoc materialną, informację o misjach (czytanie i dzielenie się) 
i poświęcenie się pracy misyjnej.

 26. Co to są Papieskie Dzieła Misyjne?
Są to organizacje podległe papieżowi, których zadaniem jest budzenie 
świadomości misyjnej, promowanie ducha misyjnego i  powszechnego 
wśród członków Ludu Bożego: dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin oraz 
duchowieństwa i osób konsekrowanych.

 27. Jakie dzieła wchodzą w skład Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM)?
W skład PDM wchodzą następujące cztery dzieła:
• Papieska Unia Misyjna (PUM), założona we Włoszech, która zajmuje 

się formacją misyjną duchownych i animatorów misyjnych. Jest nazy-
wana „duszą” pozostałych dzieł.

• Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), założone we Francji, 
którego celem jest pomoc duchowa i materialna dla misjonarzy z całego 
świata.

• Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD), założone we Francji, które 
zajmuje się formacją misyjną dzieci, uwrażliwiając je na potrzeby ich 
rówieśników z krajów misyjnych (dzieci-dzieciom).

• Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), założone we Francji, któ-
re zajmuje się duchowym i materialnym wsparciem osób przygotowują-
cych się do kapłaństwa i życia zakonnego na terytoriach misyjnych. 

 28. Co to jest Żywy Różaniec?
Żywy Różaniec to wspólnota osób, które każdego dnia ofiarowują 1 dzie-
siątkę różańca, modląc się szczególnie według Papieskich Intencji Misyj-
nych i Ogólnych. Grupa 20 osób tworzy Różę Różańcową. W ten sposób 
cały różaniec (4 tajemnice) zostaje odmówiony jednego dnia.
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 29. Kto jest twórcą Żywego Różańca?
Pomysłodawczynią Żywego Różańca była Paulina Jaricot pochodząca 
z Francji. Ona wymyśliła system łączenia się osób w grupy (15 osób – jed-
na grupa), które się systematycznie modlą i  zbierają ofiary. Pierwotnie 
dzieło to nosiło nazwę: „Dzieło Żywego Różańca i Dobrej Książki”. 

 30. Co to jest tzw. „Światowy różaniec misyjny”?
Twórcą Światowego różańca misyjnego (zwanego potocznie różańcem 
misyjnym lub kolorowym różańcem) jest Sługa Boży abp Fulton Sheen 
z USA, który zaproponował formę modlitwy za ludzi z pięciu kontynen-
tów. Każdej z dziesiątek różańca przyporządkował kolor i nazwę konty-
nentu: żółty – Azja, niebieski – Oceania, biały – Europa i papież, czerwony 
– Ameryka, zielony – Afryka. 

 31. W jaki sposób rodzina może pomóc misjom?
Rodzina, którą nazywamy „Kościołem domowym”, może wspierać dzieło 
misyjne w  następujący sposób: modlitwą, ofiarą duchową i  materialną, 
zgłębianiem i propagowaniem różnych treści dotyczących misji, wycho-
wywaniem dzieci w duchu misyjnym od najmłodszych lat, pielęgnowa-
niem rodzących się w rodzinie powołań do pracy misyjnej oraz poświę-
ceniem się na jakiś czas pracy na misjach (sami małżonkowie lub całą 
rodziną). 

 32. W  jaki sposób szkoła i  parafia mogą zaangażować dzieci i  młodzież 
w pomoc misjom?
Parafia i  szkoła mogą zaangażować dzieci i  młodzież w  pomoc misjom 
poprzez włączenie ich do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i Papieskie-
go Dzieła Piotra Apostoła. Grupy te podejmują m.in. takie akcje na rzecz 
misji, jak: 
• Kolędnicy Misyjni, 
• koperty z ofiarami od dzieci pierwszokomunijnych, 
• modlitewny patronat nad wybranym misjonarzem,
• przedstawienia misyjne, 
• zakup krzyża misyjnego przez bierzmowanych, 
• przygotowanie liturgii i nabożeństw w Tygodniu Misyjnym, 
• zapraszanie misjonarzy i korespondencja z nimi,
• przeprowadzanie różnych akcji na rzecz misji (festyny, loterie, kierma-

sze).
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 33. Jakie mamy najważniejsze polskie czasopisma misyjne?
Do najważniejszych czasopism misyjnych należą: 
• wydawane przez PDM z  Warszawy: „Misje Dzisiaj” (dla dorosłych), 

„Świat Misyjny” (dla dzieci),
• wydawane przez oblatów: „Misyjne Drogi”,
• wydawany przez werbistów: „Misjonarz”,
• wydawany przez duchaczy: „Posłaniec Ducha Świętego”, 
• wydawany przez Misjonarzy Świętej Rodziny: „Posłaniec Świętej Ro-

dziny”,
• wydawane przez klawerianki: „Echo z Afryki i Innych Kontynentów”,
• wydawane przez pallotynów: „Horyzonty Misyjne” i „Posyłam Was”.

Patronat misyjny

 34. Kto jest patronem misji katolickich? 
W Kościele katolickim mamy dwóch równorzędnych patronów misji. 
Są nimi: św. Franciszek Ksawery – misjonarz Indii i  Japonii (liturgiczne 
wspomnienie – 3 grudnia) oraz św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która ofia-
rowała swe życie w klasztorze dla misji (liturgiczne wspomnienie – 1 paź-
dziernika).

 35. Kto patronuje w Polsce dziełu współpracy misyjnej?
W Polsce patronką współpracy misyjnej jest bł. Maria Teresa Ledóchow-
ska, założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Piotra Klawera oraz organiza-
torka pomocy dla Kościoła w Afryce (liturgiczne wspomnienie – 6 lipca). 

 36. Dlaczego nazywamy św. Jana Pawła II „misjonarzem świata”?
Św. Jana Pawła II nazywamy „misjonarzem świata”, ponieważ w  czasie 
swojego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki apostolskie, w większości na 
terytoria misyjne (liturgiczne wspomnienie – 22 października).

 37. Kto był jednym z  pierwszych świętych misjonarzy na ziemiach pol-
skich?
Był nim św. Wojciech, który zginął śmiercią męczeńską, głosząc Ewangelię 
wśród pogańskich Prusów. Jest patronem Polski i archidiecezji gnieźnień-
skiej (liturgiczne wspomnienie – 23 kwietnia).
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Misje w liturgii

 38. Kiedy obchodzimy Niedzielę Misyjną? 
Od 1926 roku każda przedostatnia niedziela października obchodzona jest 
w Kościele jako Światowy Dzień Misyjny, zwany Niedzielą Misyjną. W Polsce 
mamy jej przedłużenie na cały tydzień, zwany Tygodniem Misyjnym. 

 39.  Dlaczego uroczystość Objawienia Pańskiego jest szczególnym dniem 
modlitwy za misje?
Uroczystość Objawienia Pańskiego ma charakter misyjny, ponieważ w tym 
dniu Pan Jezus objawił się wszystkim narodom, a Trzej Królowie oddający 
pokłon Dzieciątku byli ich przedstawicielami.

 40. Jakie dzieło wspieramy w Uroczystość Objawienia Pańskiego? 
W Uroczystość Objawienia Pańskiego wspieramy Centrum Formacji Mi-
syjnej w Warszawie, gdzie do pracy na misjach przygotowują się przyszli 
misjonarze. 

 41. Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Trędowatych?
Światowy Dzień Trędowatych obchodzony jest od 1954 roku w ostatnią 
niedzielę stycznia. 

 42.  Za kogo modlimy się w szczególny sposób 24 marca?
Dzień 24 marca to dzień pamięci i modlitwy za misjonarzy – świadków wia-
ry i męczenników. Został on zaproponowany po raz pierwszy w 1993 roku 
przez młodzież należącą do PDM we Włoszech. Data ta ma związek z mę-
czeńską śmiercią jednego z misjonarzy: 24 marca 1980 roku w San Salva-
dorze podczas odprawiania Mszy św. został zamordowany bł. abp Oskar 
 Arnulfo Romero (beatyfikacja odbyła się 23 maja 2015 w San Salvadorze).

 43.  Kogo wspieramy duchowo i materialnie w II niedzielę Wielkiego Po-
stu?
W II niedzielę Wielkiego Postu wspieramy duchowo i materialnie polskich 
misjonarzy (w 2013 roku pracowało ich na misjach 2028: w Afryce 828; 
w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej 816; w Azji 314; w Oce-
anii 70). Organizacją tej pomocy zajmuje się „Dzieło Ad gentes”.

 44. Kiedy obchodzony jest w Kościele Misyjny Dzień Chorych?
Dar cierpienia dla misji jest szczególnie podkreślany w Uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego. Początki Misyjnego Dnia Chorych pochodzą z jed-
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nej z holenderskich parafii, gdzie w 1925 roku zorganizowano dla chorych 
dzień poświęcony misjom.

 45. W jaki sposób dzieci pierwszokomunijne mogą wspierać misje?
Dzieci pierwszokomunijne mogą włączyć się w pomoc misjom w tzw. bia-
łym tygodniu, składając specjalną, dobrowolną ofiarę na misje i włączyć 
się w pomoc PDMD oraz stając się członkami tego dzieła.

 46. Co to znaczy, że św. Maksymilian Maria Kolbe był „misjonarzem o ser-
cu szerokim jak świat”?
Św. Maksymilian Maria Kolbe był „misjonarzem o  sercu szerokim jak 
świat”, ponieważ całe 6 lat swojego niezbyt długiego życia poświęcił pracy 
misyjnej w Japonii, gdzie w Nagasaki założył placówkę misyjną, tzw. „Dru-
gi Niepokalanów” (wspomnienie liturgiczne – 14 sierpnia). 

 47.  Kogo wspieramy w II niedzielę listopada?
W II niedzielę listopada wspieramy katolików, którzy są prześladowa-
ni oraz w potrzebie. Organizacją pomocy dla nich zajmuje się Papieskie 
Dzieło Pomocy Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not). 

 48.  Kogo wspieramy w II niedzielę Adwentu?
W II niedzielę Adwentu wspieramy katolików, którzy żyją na Wschodzie. 
Tym dziełem koordynuje specjalny Zespół Pomocy Kościołowi na Wscho-
dzie.

 49. Jakie dwie pary małżeńskie zostały wyniesione na ołtarze?
Pierwszymi małżonkami, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, są bł. Ma-
ria i Ludwik Quattrocchi z Włoch. Zostali oni beatyfikowani w 2001 roku 
przez św. Jana Pawła II (ich liturgiczne wspomnienie obchodzimy 25 listo-
pada, w dniu ich sakramentu małżeństwa).
Druga para to św. Zelia i Ludwik Martin z Francji, beatyfikowani z dekre-
tu Benedykta XVI w 2008 roku, a kanonizowani przez Franciszka w 2015 
roku. Modlitwą i ofiarą wspierali misje. Z tego zaangażowania zrodziło się 
powołanie do ofiarowania swojego życia za misje ich córki – św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Ich druga córka, Leonia, w 2015 roku została ogło-
szona Sługą Bożą. Liturgiczne wspomnienie tych małżonków obchodzimy 
12 lipca, w dniu ich sakramentu małżeństwa.
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Rozdział VII

Quiz i testy sprawdzające wiedzę 
misyjno-misjologiczną 

A. „Misjonerzy”44

 1. Kto w Kościele jako pierwszy odpowiedzialny jest za misje?
a) katecheta
b) dyrektor szkoły
c) prezydent
d) papież

 2. Kto był pierwszym misjonarzem w dziejach Kościoła?
a) św. Piotr 
b) św. Paweł 
c) św. Wojciech
d) św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 3. Kto był pierwszą parą małżeńską na misjach?
a) Akwila i Pryscylla 
b) król Władysław Jagiełło i królowa Jadwiga
c) Maryja i Józef
d) Zelia i Ludwik Martin 

 4. Kto jest jednym z najbardziej znanych pierwszych misjonarzy w Pol-
sce?
a) św. Wojciech
b) św. Brunon z Kwerfurtu

 44 Por. A. Huf, E. Śliwka (red.), Katechezy Misyjne, Gdańsk 2002, s. 102-105. Quiz ten nawią-
zuje do teleturnieju „Milionerzy”. Celem zabawy jest sprawdzenie wiedzy małżonków i rodziny 
o misjach. Klucz odpowiedzi znajduje się w Aneksie A.
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c) Pięciu Świętych Polskich Braci Męczenników 
d) bp Jordan 

 5. Dlaczego nazywamy św. Jana Pawła II „misjonarzem świata”?
a) był kibicem drużyny piłkarskiej z Brazylii
b) odbył wiele pielgrzymek, głównie do krajów misyjnych
c) lubił potrawy z krajów misyjnych
d) mianował wielu biskupów z krajów misyjnych 

 6. Jakie są główne zadania misjonarza? 
a) zwiedzać świat i opowiadać o nim
b) głosić Słowo Boże i zakładać Kościół
c) poznawać egzotyczną przyrodę i opisywać ją
d) czytać czasopisma misyjne i rozpowszechniać je wśród chrześcijan

 7. Gdzie pracują misjonarze?
a) na safari
b) na Marsie
c) na terytoriach misyjnych
d) w każdym kraju

 8. Kiedy obchodzimy Niedzielę Misyjną?
a) w przedostatnią niedzielę stycznia
b) w przedostatnią niedzielę września
c) w przedostatnią niedzielę października
d) w przedostatnią niedzielę listopada 

 9. W jaki sposób możemy pomóc misjom?
a) zbierając fotografie misjonarzy
b) zwiedzając kraje misyjne 
c) modląc się w intencji misji, pomagając materialnie, poświęcając się pra-

cy misyjnej
d) zbierając misie

 10. Które czasopismo opisuje losy dzieci w krajach misyjnych?
a) „Świat Misyjny”
b) „Miś”
c) „Anioł Stróż”
d) „Promyczek”
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 11. Które czasopismo jest poświęcone w całości sprawom misji?
a) „Niedziela” 
b) „Przewodnik Katolicki” 
c) „Gość Niedzielny” 
d) „Misje Dzisiaj”

 12. Kto jest twórcą tzw. światowego różańca misyjnego?
a) abp Fulton Sheen z USA
b) bp Karol de Forbin-Janson z Francji
c) kard. Adam Kozłowiecki z Polski 
d) o. Paweł Manna z Włoch

 13. Jak wygląda różaniec misyjny?
a) wszystkie paciorki są czarne
b) paciorki mają pięć kolorów
c) jest bez krzyżyka
d) ma tylko trzy dziesiątki 

 14. Który kontynent oznacza kolor zielony w różańcu misyjnym?
a) Europa
b) Azja 
c) Afryka
d) Oceania

 15. Co oznacza skrót PDM?
a) Papieska Droga Misyjna
b) Polskie Dzieło Misyjne
c) Powszechne Dzieła Misyjne
d) Papieskie Dzieła Misyjne

 16. Co oznacza skrót PUM?
a) Papieski Uniwersytet Misyjny
b) Polski Urząd Misyjny
c) Państwowy Układ Misyjny
d) Papieska Unia Misyjna

 17. Co oznacza skrót PDMD?
a) Polski Dom Małego Dziecka
b) Papieskie Dzieło Misyjne Dorosłych
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c) Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
d) Powszechne Dzieła Misyjne Dzieci

 18. Kto założył Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci?
a) bp Karol de Forbin-Janson z Francji 
b) Paulina Jaricot z Francji 
c) Stefania i Joanna Bigard z Francji 
d) o. Paweł Manna z Włoch 

 19. Co jest zadaniem członków PDMD?
a) organizowanie wypraw do dalekich krajów
b) pomoc duchowa i materialna dzieciom w krajach misyjnych
c) pomoc dzieciom w Polsce
d) nakręcanie przygodowych filmów

 20. Co oznacza skrót PDPA?
a) Papieskie Dzieło św. Pawła Apostoła
b) Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła
c) Papieskie Dzieło Popularnych Apostołów
d) Papieskie Dzieło Pomocy Afryce

 21. Kto był inicjatorem Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary?
a) bł. Paweł Manna z Włoch
b) Paulina Jaricot z Francji 
c) bp Karol de Forbin-Janson z Francji 
d) Stefania i Joanna Bigard z Francji 

 22. Co przekazuje misjonarzom MIVA Polska?
a) środki transportu
b) leki
c) żywność
d) odzież

 23. Gdzie przyszli misjonarze przygotowują się do pracy na misjach?
a) w Centrum Formacji Misyjnej 
b) w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym 
c) na Uniwersytecie Jagiellońskim 
d) w Polskiej Akademii Nauk
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 24. Gdzie znajduje się Centrum Formacji Misyjnej?
a) w Łodzi
b) w Krakowie
c) w Gdańsku 
d) w Warszawie

 25. Co to są krzyże misyjne?
a) krzyże, które otrzymują przyszli misjonarze podczas uroczystości ku 

czci św. Wojciecha w Gnieźnie 
b) krzyże, które misjonarze przywożą z  misji i  pozostawiają w  Centrum 

Formacji Misyjnej
c) krzyże, które pomalowane są w pięciu kolorach
d) krzyże, które biskupi na terytoriach misyjnych wręczają bierzmowanym

 26. Uszereguj:
a) alfabetycznie nazwy kontynentów: 
 Europa, Azja, Afryka, Ameryka, Oceania
b) nazwy państw, zaczynając od najkrótszej:
 Egipt, Senegal, Kamerun, Czad
c) nazwy państw, zaczynając od najdłuższej:
 Mozambik, Mauritius, Lesotho, Mauretania 

 27. Opowiadanie misyjne
Zabawa polega na stworzeniu opowiadania o  tematyce misyjnej. Roz-
poczyna najstarszy uczestnik zabawy, który wypowiada pierwsze zdanie 
historii, np.: „Pewien młody misjonarz postanowił udać się w głąb afry-
kańskiej dżungli”. Każdy kolejny młodszy uczestnik zabawy dopowiada 
swoje własne zdanie, ale zawsze rozpoczynające się kolejną literą alfabetu 
(pierwsza osoba zaczyna od A, druga od B itd.). Ważne, aby kolejne zda-
nia, rozpoczynane od następnych liter alfabetu, były logicznie, nawet swo-
bodnie ze sobą związane. Zabawa trwa do wyczerpania wszystkich liter 
alfabetu, chociaż można rozpocząć nową kolejkę.
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B. Test nr 1  
 

Św. Franciszek Ksawery – patron misji i wzór wybitnego misjonarza45

 1. Kiedy urodził się św. Franciszek Ksawery?
a) 7.04.1506 
b) 7.04.1606 
c) 7.04 1706

 2. Gdzie studiował św. Franciszek Ksawery?
a) w Rzymie
b) w Paryżu
c) w Lizbonie

 3. Kto wywarł wielki wpływ na Świętego w czasie studiów?
a) ojciec 
b) Matteo Ricci
c) Ignacy Loyola

 4. Święty w czasie ślubów zakonnych złożył „dodatkowe” przyrzeczenie. 
Przyrzekł, że wyjedzie:
a) do Ziemi Świętej 
b) do Rzymu
c) do Chin

 5. Św. Franciszek jest współzałożycielem Towarzystwa Jezusowego, które 
popularnie nazywamy zakonem:
a) dominikanów 
b) jezuitów 
c) benedyktynów

 6. W jakim kraju św. Franciszek rozpoczął działalność misyjną?
a) w Indiach
b) w Japonii 
c) w Chinach

 45 Klucz odpowiedzi znajduje się w Aneksie B.
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 7. Jakie imię po swoim nawróceniu przyjął samuraj Andżiro, przyszły to-
warzysz misyjnych dróg św. Franciszka?
a) brat Franciszek
b) Paweł od Serca Jezusa 
c) Paweł od Świętej Wiary

 8. Wskaż miejsce pierwszego postoju Świętego w Japonii.
a) Kagoshima
b) Miako 
c) Kiusiu

 9. W którym roku św. Franciszek został kanonizowany?
a) 1722
b) 1622
c) 1822

 10. Osobowość Świętego możemy poznać z jego:
a) traktatów teologicznych 
b) pism pastoralnych
c) listów z misji

 11. Czy św. Franciszek nawrócił Cesarza Japonii?
a) tak
b) nie

 12. Podaj nazwę okrętu, na którym św. Franciszek podróżował do Chin:
a) Concordia 
b) Titanic 
c) Santa Cruz

 13. Na jakiej wyspie, leżącej niedaleko Chin, zmarł św. Franciszek?
a) Sancjan 
b) Hajnan
c) Nankin

 14. Św. Franciszek nazywany jest:
a) „misjonarzem Europy”
b) „patronem Dalekiego Wschodu”
c) „patronem od rzeczy beznadziejnych”
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 15. Jaką metodę stosował św. Franciszek Ksawery w swojej pracy misyjnej? 
a) chodził po miastach i nauczał przypadkowo napotkanych ludzi
b) chodził po domach i czytał fragmenty z Pisma świętego
c) chodził z dzwoneczkiem po placach i zapraszał do kościoła, a tam uczył 

prawd katechizmowych przez śpiew

C. Test nr 2  
 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus – patronka misji i wzór wspierania misji46

 1. W jakiej miejscowości we Francji urodziła się Teresa Martin (czyt. Martę)?
a) w Alençon
b) w Lisieux
c) w Paryżu 

 2. Kiedy urodziła się Teresa Martin?
a) 2.01.1873 
b) 2.01.1883 
c) 2.01.1893 

 3. Co było marzeniem matczynym pani Martin – mamy Teresy?
a) aby mieć dużo pieniędzy 
b) aby jej syn został misjonarzem 
c) aby dzieci studiowały za granicą 

 4. Kim z zawodu był ojciec Teresy Martin?
a) zegarmistrzem
b) urzędnikiem 
c) lekarzem

 5. Ile lat miała Teresa, kiedy straciła matkę?
a) 24 lata
b) 14 lat
c) 4 lata

 46 Klucz odpowiedzi znajduje się w Aneksie C.
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 6. Teresa w 1887 roku postanawia wstąpić do Karmelu. O zgodę poprosiła 
papieża: 
a) Benedykta XVI 
b) Leona XIII
c) Jana Pawła II 

 7. Dlaczego św. Teresa musiała prosić papieża o pozwolenie na wstąpienie 
do Karmelu?
a) bo pochodziła z biednej rodziny
b) bo była chora
c) bo nie miała 15 lat

 8. Ile lat miała św. Teresa, kiedy wstąpiła do Karmelu?
a) 5 lat
b) 15 lat
c) 25 lat

 9. Kiedy św. Teresa złożyła śluby zakonne?
a) 8.09.1880
b) 8.09.1890
c) 8.09.1870

 10. Jakie imię zakonne przyjęła św. Teresa?
a) Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
b) Teresa Oblubienica Ducha Świętego
c) Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszej Maryi Panny 

 11. Na jaką chorobę zmarła św. Teresa? 
a) na tyfus
b) na gruźlicę 
c) na szkarlatynę 

 12. W 1927 roku św. Teresa została ogłoszona patronką:
a) misjonarzy 
b) współpracy misyjnej 
c) misji
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 13. Uzupełnij słowa, które często powtarzała św. Teresa: 
„W sercu Kościoła będę ………......! Będę ją przyjmować, ożywiać, aby 
mogła się rozlewać aż po krańce świata, bo całym sensem istnienia Ko-
ścioła jest objawiać światu nieskończoną miłość Ojca”. 

 14. Jakie słowa wypowiedział św. Jan Paweł II przy grobie św. Teresy?
a) „św. Teresa przywróciła światu świeżość i piękno”
b) „św. Teresa była bardzo oddana sprawie misji”
c) „św. Teresa prowadziła działalność w krajach misyjnych”

 15. Z ogłoszeniem św. Teresy patronką misji łączyło się pewne wydarzenie 
misyjne. Ojciec Arsene Turquetil OMI, misjonarz wśród Eskimosów, 
otrzymał pewnego razu dwie koperty. Co w nich było?
a) krótki tekst o św. Teresie i jej relikwie
b) krótki tekst o św. Teresie i ziemia z grobu św. Teresy
c) krótki tekst o św. Teresie i jej zdjęcie 

 16. W książce pod jakim tytułem zostały wydane rękopisy św. Teresy?
a) Dzieje Tereski
b) Dzieje duszy
c) Dzieje misji

 17. Św. Teresa nazwana jest przyjaciółką misjonarzy, ponieważ:
a) wpisała się do Księgi Przyjaciół Misji Karmelitańskich
b) wspomagała ich finansowo
c) wspomagała ich modlitwą, swoimi wyrzeczeniami oraz pisaniem do 

nich listów 

 18. Kto i w którym roku ogłosił Teresę świętą?
a) Pius XI w 1925 roku
b) Pius X w 1913 roku
c) Pius XII w 1955 roku

 19. Papież Pius XI 14 grudnia 1927 roku ogłosił św. Teresę z Lisieux patron-
ką wszystkich misji katolickich wraz z wielkim misjonarzem:
a) św. Patrykiem 
b) św. Wojciechem 
c) św. Franciszkiem Ksawerym 
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 20. Uzupełnij zdanie wypowiedziane przez św. Teresę: „Chciałabym prze-
biegać ziemię, głosić Twe imię i umieszczać w ziemi niewiernych Twój 
chwalebny Krzyż. Nie mogąc być misjonarką czynną, pragnę nią być 
mocą … i pokuty”. 
a) miłości 
b) radości
c) oddania

 21. Kiedy w całym Kościele obchodzimy wspomnienie liturgiczne św. Teresy?
a) 1 października
b) 15 października
c) 3 grudnia 

D. Test nr 3  
 

Życie i dzieła Pauliny Jaricot – inicjatorki Papieskiego Dzieła  
Rozkrzewiania Wiary i założycielki Żywego Różańca47 

 1. Jak miał na imię ojciec Pauliny?
a) Ksawery
b) Franciszek
c) Antoni

 2. Podaj imię i nazwisko matki Pauliny.
a) Joanna Lattier
b) Maria Cottier
c) Teresa Perrin

 3. Gdzie i kiedy urodziła się Paulina?
a) w Paryżu 21.06.1792
b) w Lisieux 2.08.1798
c) w Lyonie 21.07.1799

 4. Jak miała na imię służąca rodziny Jaricot, która opowiadała Paulinie 
o misjach?
a) Teresa
b) Narcyza
c) Róża

 47 Klucz odpowiedzi znajduje się w Aneksie D.
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 5. Jak miał na imię brat Pauliny, z którym snuła misyjne plany?
a) Paweł
b) Fileasz
c) Franciszek 

 6. Kto był duchowym przewodnikiem Pauliny?
a) ks. Jean Würtz
b) ks. Filip Valier
c) ks. Józef Gurdiat

 7. Paulina spośród robotnic lyońskich utworzyła grupę:
a) Adoratorek Najświętszej Eucharystii
b) Wynagrodzicielek Najświętszego Serca
c) Stowarzyszenie Córek Miłości

 8. W dniu 3 maja 1822 roku w Lyonie zebrała się dwunastoosobowa gru-
pa ludzi zaangażowanych w pomoc misjom. Na tym spotkaniu posta-
nowiono założyć Stowarzyszenie Rozkrzewiania Wiary pomagające 
wszystkim misjom na świecie. Sposób działania tego stowarzyszenia 
został oparty na systemie stworzonym przez Paulinę Jaricot. Zadaniem 
osób należących do stowarzyszenia była systematyczna modlitwa i sys-
tematyczne materialne wspieranie dzieła rozkrzewiania wiary, czyli mi-
sji. System ten polegał na: 
a) tworzeniu grup złożonych z 10, 100, 1000 osób (tzw. system dziesiętny)
b) tworzeniu grup złożonych z 15, 150, 1500 osób (tzw. piętnastek) 
c) tworzeniu grup złożonych z 20, 200, 2000 osób (tzw. dwudziestek)

 9. Jaki tytuł miała książka, którą Paulina napisała po wycofaniu się z życia 
założonego przez siebie Dzieła?
a) Adoracja Jezusa moim życiem
b) Maryja Gwiazdą ewangelizacji
c) Eucharystia – Nieskończona Miłość

 10. Forma wspólnotowego odmawiania różańca założona przez Paulinę Ja-
ricot to:
a) Bractwo Różańcowe
b) Żywy Różaniec
c) Rodzina Różańcowa 
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 11. Gdzie znajdowała się główna siedziba Żywego Różańca?
a) w Paryżu (w Notre Dame)
b) w Lisieux (Saint Pierre)
c) w Lyonie (tzw. Dom Loreto)

 12. Jak nazywał się projekt Pauliny skierowany ku potrzebującym pomocy 
robotnikom?
a) Bank Niebieski
b) Bank Ziemski 
c) Bank Misyjny 

 13. Jakie zaświadczenie otrzymała Paulina w 1853 roku, kiedy żyła w skraj-
nej biedzie?
a) zaświadczenie o bankructwie
b) zaświadczenie o ubóstwie
c) zaświadczenie o kalectwie

 14. Który papież udzielił Paulinie audiencji podczas jej ostatniej wizyty 
w Rzymie? 
a) Pius IX
b) Jan XXIII 
c) Paweł VI 

 15. Z jakimi dwiema wadami walczyła Paulina przez całe życie?
a) z gniewem i lenistwem
b) z pychą i chciwością
c) z porywczością i zazdrością

 16. W 1963 roku Paulina została Sługą Bożą. Który papież podpisał dekret 
o heroiczności jej cnót?
a) Pius XII
b) Paweł VI
c) Jan XXIII

 17. Gdzie znajduje się dziś grób Pauliny?
a) w kościele św. Nicetiusza w Lyonie
b) w kościele św. Antoniego w Padwie
c) w bazylice św. Piotra w Rzymie
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E. Test nr 4  
 

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci48

 1. Podaj nazwisko założyciela PDMD.
a) de Richelieu
b) de Forbin-Janson
c) de Balzac

 2. Co oznacza skrót PDMD?
a) Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
b) Polskie Dzieło Misyjne Dzieci 
c) Papieskie Dzieło Małych Dzieci

 3. Założyciel PDMD, który w 1823 roku został biskupem Nancy we Fran-
cji, musiał ze względów politycznych opuścić swoją diecezję. Do jakie-
go kraju się udał? 
a) do Polski 
b) do USA 
c) do Chin 

 4. Podaj pierwszą siedzibę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. 
a) Rzym
b) Paryż
c) Wenecja

 5. W którym roku PDMD dotarło do Polski? 
a) 1758
b) 1958
c) 1858

 6. Podaj nazwę czasopisma misyjnego skierowanego do dzieci, które wy-
daje centrala krajowa PDMD. 
a) „Poznaj Świat”
b) „Świat Misyjny”
c) „Misio Dzieciom” 

 48 Klucz odpowiedzi znajduje się w Aneksie E.
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 7. Jak brzmi program działalności PDMD? 
a) Dzieci pomagają dzieciom 
b) Mój szkolny kolega z misji
c) Podziel się wiarą, jak chlebem

 8. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci dąży do rozpalenia w sercach katolic-
kich dzieci (uzupełnij):
a) miłości do ………….. 
b) poczucia solidarności zarówno duchowej, jak i materialnej z rówieśni-

kami na całym świecie

 9. Kto był pierwszym krajowym dyrektorem PDMD w Polsce (mianowa-
nym w 1928 roku)?
a) ks. Hugo Król CM
b) bp Ignacy Krauze CM 
c) ks. dr Edmund Krauze CM

 10. Jakie siostry wprowadziły PDMD do Polski? 
a) ss. dominikanki 
b) ss. urszulanki 
c) ss. szarytki 

 11. Dzieci z którego kraju pragnął wspierać bp Charles de Forbin-Janson – 
założyciel PDMD? 
a) Japonii
b) Indii
c) Chin

 12. Biskup Janson zaproponował dwie formy pomocy dzieciom w Chinach 
(uzupełnij): 
a) codziennie odmówić jedno wezwanie do Matki Bożej „……… Maryjo”
b) miesięcznie przeznaczyć jedną monetę na misje 

 13. W którym roku powstało Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci? 
a) 1843 
b) 1743
c) 1943 
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 14. Grupy dzieci należące do PDMD powinny liczyć 12 osób. Do kogo na-
wiązuje ta liczba?
a) do 12-letniego Pan Jezusa, który mimo swojego młodego wieku nauczał 

w świątyni 
b) do 12 apostołów
c) do 12 pokoleń Izraela w Starym Testamencie

 15. Bp Charles de Forbin-Janson z  listów od misjonarzy dowiedział się 
o ludziach umierających na ulicach, bez jakiejkolwiek duchowej opieki. 
O jakiej grupie ludzi pisali ci misjonarze? 
a) o chorych
b) o kobietach
c) o dzieciach

 16. Uzupełnij główną ideę, jaką zaproponował bp Charles de Forbin-Jan-
son, tworząc grupy PDMD: 
„Zbawić ………………… przez dzieci” 

 17. Kto jest patronem PDMD?
a) Dzieciątko Jezus 
b) św. Dominik Savio 
c) bł. Jose Sanches del Rio

 18. Jan Paweł II w przesłaniu z okazji 160. rocznicy Papieskiego Dzieła Mi-
syjnego Dzieci (6.01.2003) napisał: 
„Od samego początku swego istnienia PDMD przynosiło owoce mi-
syjnego heroizmu i  zapisało przepiękne karty w  historii Kościoła. 
Pierwsze dzieci chińskie, które doznały pomocy dzięki «małym misjo-
narzom», zostały nauczycielami, katechistami, lekarzami i  kapłana-
mi. Dar chrztu stał się światłem dla nich oraz dla ich rodzin. Spośród 
dzieci, które skorzystały z pomocy ofiar i modlitwy innych chłopców 
i dziewcząt, wywodzi się męczennik …………..…”. 
Kto był tym męczennikiem?
a) św. Paweł Tchen (Chen) – seminarzysta
b) św. Augustyn Zhao Rong – kapłan 
c) św. Piotr Liu Wenyuan – katechista 
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 19. Jaka znana święta wstąpiła do PDMD, mając 7 lat? 
a) św. Benedykta od Krzyża
b) św. Teresa z Avila 
c) św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

F. Test nr 5 
 

Encyklika Fidei donum49

 1. W którym roku powstała encyklika Fidei donum?
a) 1957
b) 1954
c) 1947

 2. Który papież napisał encyklikę Fidei donum?
a) Pius XII
b) Paweł VI
c) Jan XXIII

 3. Co oznaczają łacińskie słowa fidei donum (FD 1)?
a) nadzieja i miłość
b) dar wiary
c) pokój i dobro

 4. Na który kontynent szczególną uwagę zwraca encyklika (FD 2)?
a) na Azję
b) na Afrykę
c) na Europę

 5. O kim mówi encyklika Fidei donum, używając słów z encykliki Piusa XII 
Mystici corporis (Mistyczne ciało): „A czyż właśnie … nie należy uważać 
za znakomitsze członki Kościoła powszechnego, jako tych, których z Bo-
ską Głową całego Ciała łączy całkiem szczególna więź i których dlatego 
słusznie nazywa się pierwszymi wśród uczniów Pana” (FD 8)?
a) o biskupach
b) o misjonarzach
c) o kapłanach

 49 Klucz odpowiedzi znajduje się w Aneksie F.
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 6. Ile milionów mieszkańców czarnej Afryki żyło poza Kościołem, gdy pa-
pież pisał encyklikę (FD 5)?
a) ok. 85 mln
b) ok. 100 mln
c) ok. 200 mln

 7. Kogo Fidei donum nazywa autentycznym katolikiem? 
a) tego, kto nie jest obojętny na sprawy misji
b) tego, kto nie zaniedbuje modlitwy porannej
c) tego, kto wypełnia obowiązki wynikające z wiary

 8. Jakie obowiązki (konkretne) nakłada papież Pius XII na biskupów, kie-
dy chodzi o pomoc misjom?
a) pomoc w budowie szkół 
b) posyłanie na misje kapłanów
c) pomoc humanitarna 

 9. Papież wymienia dwa główne zadania duszpasterskie w Kościele w Afry-
ce (FD 6). Uzupełnij brakujące: 
a) zwiększenie liczby …………… i
b) wykształcenie elit katolickich.

 10. Dokończ zdanie z encykliki:
„Zapał misyjny i duch katolicki to jedno i to…….………”. (FD 9)

 11. Co oznacza skrót FD?
a) Fidei donum
b) Fidei depositium
c) Fidei defensor

 12. Jakiego ducha mają rozniecić i  umocnić w  sercach kapłanów napo-
mnienia skierowane przez papieża (FD 1)?
a) ducha wolności
b) ducha nadziei
c) ducha misyjnego

 13. Encyklika wymienia zastępy głosicieli Ewangelii: biskupów, kapłanów, 
zakonników, zakonnice i katechetów. Kogo jeszcze zalicza do tej grupy 
(FD 4)?
a) rodziny
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b) młodzież 
c) świeckich pomocników

 14. Papież w encyklice zachęca do tego, aby było więcej modlitw za misje, 
szczególnie w okresie Adwentu, w Uroczystość Objawienia Pańskiego 
(Trzech Króli) i Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Najznakomitszą 
zaś modlitwą za misje jest (FD 10):
a) różaniec
b) Eucharystia
c) droga krzyżowa 

 15. Do kogo zwrócił się papież o pomoc Kościołowi w Afryce (FD 16 i 17)?
a) do rodzin
b) do kapłanów diecezjalnych i świeckich 
c) do zakonników i zakonnic

 16. Według encykliki, młodzież których dwóch kontynentów powinna być 
objęta przez biskupów w Europie troską duszpasterską (FD 15)?
a) Afryki i Azji
b) Europy i Ameryki 
c) Australii i Antarktydy

 17. Kto wypowiedział słowa, które papież cytuje w encyklice: „Rozciągnij 
miłość na cały świat, jeśli chcesz miłować Chrystusa, bo członki Chry-
stusa rozrzucone są po całym świecie” (FD 8).
a) św. Teresa od Dzieciątka Jezus 
b) św. Augustyn 
c) św. Franciszek Ksawery

 18. Kogo także papież zachęca do pracy misyjnej – oprócz kapłanów diece-
zjalnych (FD 17)?
a) ludzi świeckich
b) zakonników 
c) siostry zakonne 

 19. Dokończ zdanie: 
  „Jeżeli bowiem diecezja wspomaga inną, biedną, to nie może się zdarzyć, 

by stała się przez to …………………………………” (FD 13).
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 20. Jaką cechę, oprócz sprawiedliwości i miłości, posiada Królestwo Chry-
stusa (FD10)?
a) pokój
b) radość
c) wierność

 21. Są trzy główne przesłania encykliki Fidei donum (uzupełnij lukę):
a) pomoc materialna Kościołowi w Afryce
b) włączenie do pracy misyjnej kapłanów ……………….… i świeckich
c) ukazanie ważności działalności misyjnej

G. Test nr 6  
 

Dekret misyjny II Soboru Watykańskiego Ad gentes50

 1. W którym roku został zatwierdzony dekret Ad gentes?
a) 1964 
b) 1965 
c) 1966

 2. Który z papieży podpisał dekret misyjny?
a) Jan XXII
b) Paweł VI
c) Jan Paweł I 

 3. Co oznacza łaciński zwrot ad gentes? 
a) do ludzi 
b) do pogan 
c) do plemion 

 4. Jakie były motywacje misji przed dekretem soborowym?
a) prawne i pragmatyczne 
b) moralne i duchowe
c) ekonomiczne i społeczne

 50 Klucz odpowiedzi znajduje się w Aneksie G.
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 5. Uzupełnij definicję: 
  „Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój po-

czątek bierze z posłania Ojca i ............................., i ............................... . Plan 
ten zaś wypływa ze źródła miłości, czyli z miłości Boga Ojca” (DM 2).

 6. Dekret wymienia kilka motywacji głoszenia Ewangelii aż po krańce zie-
mi. Uzupełnij jedną z nich:
a) ponieważ jest to wolą Boga (DM 7)
b) ponieważ Chrystus nakazał Apostołom (DM 1)
c) ponieważ Kościół jest katolicki (powszechny) (DM 1) 
d) ponieważ Kościół jest ……………. ze swej natury (DM 2) 
e) ponieważ Ewangelia dla ludzi jest zaczynem wolności i postępu (DM 8)

 7. Uzupełnij soborową definicję misji: 
  „Ogólnie «misjami» nazywamy specjalne przedsięwzięcie, które wysłani 

przez Kościół głosiciele Ewangelii, idąc na cały świat, podejmują celem 
wykonania zadań głoszenia ....................................................... i  zakłada-
nia Kościoła wśród narodów i  grup społecznych jeszcze nie wierzących 
w Chrystusa” (DM 6). 

 8. Według dekretu Ad gentes misjonarz to (dokończ definicję): 
  osoba obdarzona specjalnym powołaniem, posłana przez prawowitą władzę 

w celu głoszenia Ewangelii ludziom, którzy są daleko od ………………….. 
(por. DM 23). 

 9. Dekret Ad gentes wymienia cztery doczesne wymiary misji. Dopisz na-
zwę ostatniej:
a) soteryczny (zbawczy) – Głosiciel Ewangelii ma ze swych słuchaczy 

uczynić uczniów Chrystusa (DM 11-14)
b) eklezjalny (kościelny) – Przez działalność misyjną powstaje Kościół lo-

kalny (DM 15-18)
c) kosmiczny – Jak przez grzech pierworodny została skażona cała przyro-

da, tak przez działalność misyjną świat ma stać się lepszy, bardziej spra-
wiedliwy; człowiek ma być wyzwolony od nienawiści i dyskryminacji 
(DM 8)

d) …………… (ostateczny) – Misje są zgromadzeniem wszystkich ludzi 
w jedną, z Bogiem zjednoczoną rodzinę (DM 9)

 10. Jak długo trwają misje Kościoła powszechnego? (DM 19-21)
a) od zesłania Ducha Świętego do paruzji (powtórnego przyjścia Chrystusa)
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b) od zmartwychwstania Pana Jezusa do paruzji 
c) od wniebowstąpienia Pana Jezusa do paruzji

 11. Dekret wymienia dwa kryteria końca działalności misyjnej Kościoła na 
danym terytorium (uzupełnij lukę):
a) gdy Kościół misyjny posiada własną, chociaż jeszcze niedostateczną, 

liczbę miejscowych kapłanów, osób zakonnych i świeckich
b) gdy posiada ………………….. i instytucje, które niezbędne są do pro-

wadzenia diecezji przez biskupa (DM 19)

 12. Dekret zaleca, aby młode Kościoły jak najprędzej czynnie uczestniczyły 
w powszechnym dziele …………………..… Kościoła (DM 20). Uzupeł-
nij lukę, wybierając jedną z poniższych odpowiedzi:
a) misyjnym
b) społecznym
c) ekumenicznym

 13. Ewangelia nie może zapuścić głębokich korzeni w  umysłach, w  ży-
ciu i  pracy jakiegoś narodu bez czynnego udziału ………….……… 
(DM 21). Uzupełnij lukę, wybierając jedną z poniższych odpowiedzi:
a) wiernych świeckich
b) dzieci
c) duchownych

 14. Jaki tytuł nosi rozdział V dekretu, w którym prawie cały numer poświę-
cony jest Kongregacji Rozkrzewiania Wiary? (DM 29)
a) Organizacja działalności misyjnej
b) Wskazania dla Kongregacji Rozkrzewiania Wiary
c) Kompetencje instytucji Kościoła odpowiedzialnych za pracę misyjną

 15. Wszyscy członkowie Kościoła w odniesieniu do działalności misyjnej 
powinni (uzupełnij):
a) prowadzić głębokie życie ………………….. 
b) mieć żywą świadomość odpowiedzialności za świat
b) pielęgnować w sobie ducha prawdziwie katolickiego
c) poświęcić swe siły dziełu ewangelizacji 
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H. Test nr 7 
 

Encyklika Redemptoris missio51 

 1. W którym roku została ogłoszona encyklika Redemptoris missio? 
a) 1990
b) 1995
c) 2000

 2. Który papież napisał encyklikę Redemptoris missio? 
a) Jan Paweł II
b) Benedykt XVI
c) Franciszek
 

 3. Co oznaczają łacińskie słowa Redemptoris missio? 
a) Posłanie Odkupiciela 
b) Misja Odkupiciela 
c) Odkupiciel misyjny 

 4. „Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i  tożsamość 
chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i  nowe 
uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest …………..………..” (RMis 2). 
Uzupełnij lukę, wybierając jedną z poniższych odpowiedzi:
a) praktykowana 
b) przekazywana
c) wyznawana

 5. Motywy, dla którego Kościół jest misyjny ze swej natury, wynikają 
z  samoobjawienia się Boga, radykalnej nowości życia, przyniesionej 
przez Chrystusa oraz ze zbawienia, które zostało przeznaczone dla 
………………. (RMis 5; 7;10). Uzupełnij lukę, wybierając jedną z po-
niższych odpowiedzi:
a) wybranych
b) wszystkich 
c) niektórych

 6. Głównym Autorem (Dokonawcą) misji jest (RMis 21):
a) Maryja

 51 Klucz odpowiedzi znajduje się w Aneksie H.
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b) Apostołowie
c) Duch Święty 

 7. W mandacie misyjnym Chrystusa, który sięga samego serca Kościoła 
(RMis 62), skierowanym do Apostołów, a  spisanym przez Ewangeli-
stów, pojawiają się dwa komponenty znajdujące się we wszystkich wer-
sjach (RMis 23). Uzupełnij:
a) wymiar uniwersalny (wszystkim narodom)
b) oraz to, że w tym zadaniu Apostołowie nie zostaną …………..

 8. Nie ma misji bez misjonarzy (RMis 61). O wartości misjonarzy decyduje 
przede wszystkim to, kim on jest, a  potem dopiero, co on ……………. 
(RMis 23). Uzupełnij lukę, wybierając jedną z poniższych odpowiedzi:
a) myśli
b) mówi lub czyni 
c) planuje 

 9. Misje w dziejach pierwotnego Kościoła kierowane były przez dwunastu 
apostołów, następnie przez całą wspólnotę wierzących oraz przez spe-
cjalnych wysłanników przeznaczonych do głoszenia Ewangelii (RMis 
27), czyli przez:
a) faryzeuszy 
b) saduceuszy 
c) misjonarzy

 10. Encyklika ukazuje trzy obszary (sytuacje) głoszenia Ewangelii. Pierw-
szym obszarem jest głoszenie Ewangelii pośród ludzi znających Chrystu-
sa, wśród których Kościół działa w sposób zorganizowany i samodzielny. 
Tę działalność nazywa duszpasterską. Drugim obszarem jest głoszenie 
Ewangelii pośród ludzi już nie znających Chrystusa. Tę działalność na-
zywa nową ewangelizacją lub reewangelizacją. Trzecim obszarem (sytu-
acją) jest głoszenie Ewangelii wśród narodów i grup społecznych jeszcze 
nie wierzących w Chrystusa, wśród których Kościół nie zapuścił jeszcze 
korzeni (RMis 33; 34). Tę działalność nazywa misjami, czyli:
a) misją Kościoła inter gentes
b) misją Kościoła ad gentes 
c) misją Kościoła ad extra
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 11. Według encykliki dużymi przeszkodami dla misyjności Kościoła są 
(RMis 36) – dopisz brakującą:
a) podziały między chrześcijanami
b) dechrystianizacja krajów niegdyś chrześcijańskich
c) spadek liczby powołań do apostolstwa
d) antyświadectwo chrześcijan
e) ……………..……..

 12. Misja ad gentes obejmuje trzy różne kręgi (RMis 37). Uzupełnij nazwę 
trzeciego kręgu: 
a) terytorialny 
b) nowe światy i zjawiska społeczne, które stwarzają nowe pola ewangeli-

zacji (urbanizacja, młodzi niechrześcijanie, migracje i uchodźcy) 
c) współczesne ………………. (świat środków przekazu, zaangażowanie 

na rzecz pokoju, rozwoju i  wyzwolenia ludów, areopag kultury, prac 
badawczych i  stosunków międzynarodowych, zjawisko konsumizmu 
połączonego z niepokojem, szukaniem sensu istnienia, potrzebą życia 
wewnętrznego i modlitwy)

 13. Skuteczność działania na polu misyjnym Kościoła zależy od świętości 
życia każdego chrześcijanina (RMis 77). Co w  życiu chrześcijańskim 
jest pierwszą i niezastąpiona formą misji (RMis 42)?
a) mówienie o misjach
b) świadectwo 
c) wspieranie misji 

 14. Osobami odpowiedzialnymi za misje są wszyscy (RMis 63-72), czyli 
(uzupełnij brakującą odpowiedź): 
a) papież
b) biskupi 
c) misjonarze
d) instytuty misyjne
e) kapłani diecezjalni
f) osoby życia konsekrowanego
g) ……………….… 

 15. Każdy chrześcijanin włącza się w działalność misyjną poprzez (uzupeł-
nij lukę):
a) współpracę ……………..…: modlitwę, ofiarę i świadectwo życia 
b) współpracę powołaniową: troskę o powołania do pracy misyjnej
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c) współpracę materialną i ekonomiczną: zmianę stylu życia i pomoc fi-
nansową

d) współpracę edukacyjną: poszerzanie wiedzy o misjach i działalności mi-
sjonarzy

e) współpracę bezpośrednią: pracę na misjach, świadectwo wiary i miłości 
Chrystusowej wobec niechrześcijan w czasie wyjazdów za granicę oraz 
wobec tych niechrześcijan, którzy przyjeżdżają na obszar, gdzie miesz-
kają chrześcijanie (RMis 77-82) 

I. Test 8 
 

Kongregacja Ewangelizowania Narodów52

 1. Słowo „kongregacja’’ rozumiano pierwotnie jako:
a) zebranie mieszkańców Rzymu
b) zebranie kardynałów
c) wszystkich urzędników i członków papieskiego dworu

 2. Kto i kiedy po raz pierwszy przedstawił myśl o powołaniu do życia kon-
gregacji zajmującej się całokształtem działalności misyjnej?
a) ks. Francesco Ingoli w XVII w.
b) św. Franciszek Borgiasz w XVI w.
c) bł. Rajmund Lull w XIII w. (Trzeci Zakon Franciszkański)

 3. Kiedy powołano do życia Kongregację Rozkrzewiania Wiary?
a) 6.01.1622
b) 6.01.1722 
c) 6.01.1822 

 4. Który papież wydał bullę założycielską ogłaszającą powstanie Kongre-
gacji Rozkrzewiania Wiary (22 VI)?
a) Pius V
b) Grzegorz XIII
c) Grzegorz XV

 5. Jaki tytuł nosi bulla papieska ustanawiająca Kongregację Rozkrzewia-
nia Wiary?
a) Evangelii nuntiandi (Głoszenie Ewangelii) 

 52 Klucz odpowiedzi znajduje się w Aneksie I.
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b) Inscrutabili divinae providentiae (Niezbadanym zrządzeniem Opatrzno-
ści Bożej)

c) Redemptoris missio (Misja Odkupiciela)

 6. Kto z Polaków pełnił urząd prefekta Kongregacji?
a) kard. Mieczysław Ledóchowski
b) kard. Karol Wojtyła 
c) kard. August Hlond

 7. Konstytucja apostolska Pawła VI Regimini Ecclesiae universae stwier-
dza: „Dotychczasowa święta Kongregacja Rozkrzewiania Wiary będzie 
nazywała się w przyszłości Świętą Kongregacją Ewangelizacji Narodów, 
czyli Rozkrzewiania Wiary”. Z kolei w konstytucji apostolskiej Pastor 
bonus papież używa nazwy: Kongregacja Ewangelizowania (Ewangeli-
zacji) Narodów. Który papież wprowadził taką nazwę?
a) Jan XXIII 
b) Jan Paweł I
c) Jan Paweł II

 8. Jakiej instytucji Kongregacja Ewangelizowania Narodów winna złożyć 
sprawozdanie finansowe? 
a) Prefekturze Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej
b) Bankowi Watykańskiemu
c) Sekretariatowi Stanu Stolicy Apostolskiej

 9. Ile terytoriów misyjnych podległych było w  2015 roku Kongregacji 
Ewangelizowania Narodów? 
a) 1100
b) 2100
c) 3100

 10. Kongregacji podlegają Papieskie Dzieła Misyjne, zbiórka ut stips Epi-
phaniae oraz Papieski Uniwersytet w Rzymie:
a) Urbaniański 
b) Gregorański
c) Laterański 
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 11. Które kryteria są brane pod uwagę przy tworzeniu bądź pozostawieniu 
jednostek administracyjnych jako misyjnych? Zaznacz dwie odpowiedzi.
a) brak finansów do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz brak wy-

starczającej liczby miejscowych kapłanów i powołań
b) brak instytucji wspomagających działalność misyjną
c) mała liczba katolików i związana z tym pierwsza ewangelizacja

 12. Które kryteria są brane pod uwagę w uznaniu, że dane terytorium nie 
jest już misyjne? Zaznacz dwie odpowiedzi.
a) odpowiednia liczba kapłanów 
b) własne szkolnictwo i samowystarczalność finansowa
c) wystarczająca liczba salek katechetycznych

 13. Wśród jednostek administracyjnych występujących na terytoriach 
misyjnych są: wikariaty apostolskie, prefektury apostolskie, misje sui 
iuris, administratury apostolskie, opactwo terytorialne oraz (wybierz 
jedną odpowiedź):
a) diecezje misyjne
b) dekanaty misyjne 
c) parafie misyjne 

 14. Jaki procent katolików w stosunku do mieszkańców na świecie stanowi-
li katolicy (w 2009 roku)?
a) 17,4%
b) 27,4% 
c) 37,4 %

J. Test 9  
 

Adhortacja apostolska o rodzinie53 

 1. Który papież napisał adhortację o rodzinie?
a) Benedykt XVI
b) Franciszek
c) Jan Paweł II 

 2. Jaką nazwę nosi adhortacja o rodzinie?
a) Evangelium vitae, czyli Ewangelia życia (EV)

 53 Klucz odpowiedzi znajduje się w Aneksie J.
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b) Humanae vitae, czyli Ludzkie życie (HV)
c) Familiaris consortio, czyli Rodzinna wspólnota (FC)

 3. W którym roku ukazała się adhortacja o rodzinie?
a) 1981
b) 1991
c) 2001

 4. Adhortacja o rodzinie składa się z 4 części mówiących o sytuacji rodzi-
ny we współczesnym świecie, o Bożym zamyśle względem małżeństwa 
i rodziny, o zadaniach chrześcijańskiej rodziny oraz o (FC 65-85):
a) duszpasterstwie małżeństw
b) duszpasterstwie rodzin 
c) duszpasterstwie dzieci i młodzieży 

 5. Papież, cytując w adhortacji dokument Soboru Watykańskiego II o Ko-
ściele w świecie współczesnym (Gaudium et spes), podkreślił, że rodzi-
na to głęboka wspólnota (FC 17):
a) życia i miłości
b) nadziei i miłości
c) wiary i miłości 

 6. Małżonkowie tworzą komunię między sobą. Duch Święty, udzielony 
podczas uroczystości sakramentalnej, użycza małżonkom chrześcijań-
skim daru nowej komunii miłości jako dar łaski Chrystusowej, ukazu-
jąc ją w ten sposób (FC 19):
a) innym ludziom 
b) Kościołowi i światu
c) niewierzącym

 7. Papież w  adhortacji, ukazując piękno i  wielkość życia małżeńskiego 
w  Chrystusie, zacytował fragment utworu „Do żony” jednego z  teo-
logów (II/III w.): „Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa, 
które wiąże Kościół, ofiara eucharystyczna umacnia, a  błogosławień-
stwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a  Ojciec potwierdza?” (FC 13). 
Kto jest autorem tego tekstu?
a) Tertulian
b) Klemens Aleksandryjski
c) św. Justyn
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 8. Adhortacja naświetla cztery podstawowe zadania rodziny. Po pierwsze: 
tworzenie wspólnoty osób, po drugie: służba życiu, po trzecie: udział 
w rozwoju społeczeństwa oraz po czwarte uczestnictwo w życiu i po-
słannictwie ………………… (FC 17). Uzupełnij lukę, wybierając jedną 
z poniższych odpowiedzi:
a) małżonków 
b) Kościoła 
c) wspólnot rodzinnych 

 9. Dla małżonków znajdujących się w  trudnościach adhortacja zaleca: 
stałość, cierpliwość, pokorę i moc ducha, dziecięce zaufanie Bogu i Jego 
łasce oraz często uciekanie się do modlitwy i korzystanie z sakramen-
tów (FC 33):
a) chorych i pokuty
b) bierzmowania i pokuty
c) Eucharystii i pokuty

 10. Rodzina uczestniczy w życiu i misji Kościoła jako wspólnota (uzupełnij):
a) wierząca i ewangelizująca
b) w dialogu z Bogiem
c) w służbie ………. (FC 49-64) 

 11. Pewna forma działalności misyjnej rodziny może być rozwijana w tro-
jaki sposób. Po pierwsze już wewnątrz samej rodziny, gdy któryś z jej 
członków nie wierzy lub nie praktykuje konsekwentnie. Po drugie na 
zewnątrz rodziny wobec innych rodzin: które stoją daleko, które jeszcze 
nie wierzą oraz które już nie żyją otrzymaną wiarą. Po trzecie, gdy ro-
dzina sama podejmuje pracę na misjach oraz gdy pielęgnuje powołania 
do pracy na misjach wśród swoich (FC 54):
a) synów i córek
b) wnuków i wnucząt 
c) krewnych i powinowatych 

 12. Papież wymienia kilka sytuacji nieprawidłowych, w których żyją nie-
którzy katolicy (uzupełnij lukę):
a) katolicy żyjący w tzw. małżeństwie na próbę
b) katolicy żyjący w …………….….. związkach 
c) katolicy złączeni tylko ślubem cywilnym
d) katolicy żyjący w  separacji i  rozwiedzeni, którzy nie zawarli nowego 

związku
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K. Test 10  
 

Zagadnienia misjologiczno-duszpasterskie54

 1. Czy Stary Testament mówi o działalności misyjnej? 
a) tak 
b) nie 

 2. Która z podanych osób ze Starego Testamentu przyjęła wiarę żydowską 
stając się prozelitą? 
a) Abraham 
b) Naaman 
c) Jakub
d) Józef 

 3. Stary Testament podkreśla uniwersalizm: stworzenia, przymierza i zba-
wienia. To oznacza, że Bóg jest stwórcą wszystkich ludzi, zawarł przy-
mierze ze wszystkimi ludźmi i powołał do zbawienia ………………….. 
ludzi. Uzupełnij lukę.

 4. W przekładzie Pisma świętego z języków oryginalnych, z komentarzem 
opracowanym przez Zespół Biblistów Polskich, wydanym przez Wydaw-
nictwo św. Pawła w 2005 roku, mandat misyjny brzmi: „Idźcie i .............
.......................... uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu 
w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Uzupełnij lukę.

 5. Czy wg definicji misjonarza zawartej w soborowym dekrecie Ad gentes 
Pan Jezus był misjonarzem?
a) tak 
b) nie

 6. Zaznacz osobę niebędącą Żydem, z którą spotkał się Pan Jezus. 
a) Samarytanka
b) Piotr
c) Nikodem
d) Zacheusz 

 54 Klucz odpowiedzi znajduje się w Aneksie K.
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 7. Kto był pierwszym misjonarzem Kościoła, który ukonstytuował się po 
Zesłaniu Ducha Świętego?
a) św. Paweł 
b) św. Piotr
c) św. Szczepan 

 8. Który z pierwszych misjonarzy pierwotnego Kościoła jest najbardziej 
znany?
a) św. Jan 
b) św. Paweł 
c) św. Wojciech

 9. Kiedy św. Piotr wygłosił pierwsze kazanie misyjne?
a) w czasie pobytu w Rzymie
b) w Dzień Zesłania Ducha Świętego
c) podczas połowu ryb 

 10. Który z papieży napisał pierwsze orędzie na Światowy Dzień Misyjny?
a) Jan XXIII
b) Paweł VI
c) Jan Paweł II 

 11. Co dosłownie oznacza łacińskie słowo missus, od którego pochodzi 
polskie słowo „misjonarz”? 
a) tęskniący  
b) posłany 
c) najlepszy 

 12. Jest 5 rodzajów powołania misjonarskiego (dopisz brakujące):
a) kapłan zakonny 
b) kapłan diecezjalny (fideidonista) 
c) siostra zakonna 
d) brat zakonny 
e) ……………………(fideidonista) 

 13. Spośród misjonarzy świeckich można wyróżnić (uzupełnij):
a) osoby w stanie wolnym 
b) …………………………… 
c) rodziny 
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 14. Oprócz pracy misjonarzy duchownych i świeckich swą bezinteresowną 
pomocą na misjach służą na krótki czas także (zaznacz właściwą odpo-
wiedź):
a) turyści 
b) wolontariusze 
c) żołnierze 

 15. Cały Lud Boży odpowiedzialny jest za misje. To zadanie odnosi się do 
(dopisz brakującą odpowiedź):
a) papieża
b) biskupów
c) kapłanów i osób konsekrowanych 
d) ......................... 

 16. Ostatni papieże (Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek) odnośnie do 
misji akcentują jeden przymiot (uzupełnij brakujący):
a) Jan Paweł II podkreślał, że misje są sprawą wiary
b) Benedykt XVI podkreślał, że misje są sprawą miłości
c) Franciszek podkreśla, że misje są sprawą ……………….. 

 17. Które z wymienionych czasopism jest misjologiczne?
a) „Katecheta”
b) „Communio”
c) „Nurt SVD” 

 18. Które z wymienionych czasopism posiada profil popularno-misyjny:
a) „Misje Dzisiaj”
b) „Misjonarz Św. Rodziny”
c) „Gość Niedzielny” 

 19. W  czasach apostolskich działalność misyjną wspierały czynniki ze-
wnętrzne (uzupełnij): 
a) jeden ………………. 
b) obecność synagog (miejsc spotkań na modlitwę)
c) dobre drogi 
d) otwartość na nowe idee 

 20. Zasługą św. Marcina (IV w.) było ewangelizowanie jednej z grup spo-
łecznych. O jaką grupę chodzi? 
a) mieszkańców kurortów nadmorskich 
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b) mieszkańców wiosek 
c) mieszkańców miast 

 21. Z jakiego zgromadzenia wywodzą się polskie siostry, które prawdopo-
dobnie jako pierwsze wyruszyły z Polski na misje?
a) elżbietanki
b) pallotynki
c) szarytki 

 22. Który z założycieli zakonów misyjnych (notabene biskup i misjonarz) 
powiedział takie słowa: „Albo Afryka, albo śmierć!”? 
a) Karol Martial Lavigerie
b) Daniel Comboni 
c) Adam Kozłowiecki 

 23. Jakie państwo jako pierwsze w czasach antycznych stało się chrześcijań-
skie?
a) Egipt 
b) Gruzja
c) Armenia

 24. Założycielem oblatów – Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Nie-
pokalanej – OMI (1817 r.) jest: 
a) św. Eugeniusz de Mazenod OMI
b) bł. Józef Gerard OMI 
c) bł. Józef Cebula OMI

 25. Założycielem kombonianów – Misjonarzy Kombonianów Serca Jezuso-
wego – MCCI (1867 r.) jest:
a) Antoni Maria Claret
b) św. Daniel Comboni 
c) Franz Pfanner

 26. Założycielem werbistów – Zgromadzenia Słowa Bożego – SVD (1875 r.) 
jest:
a) św. Arnold Janssen
b) św. Józef Freinademetz
c) bł. Alojzy Liguda SVD
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 27. W którym roku w Gnieźnie papież Jan Paweł II zapoczątkował nakła-
danie krzyży misyjnych? 
a) 1979
b) 1997
c) 1999

 28. Wymień dwóch głównych patronów misji katolickich Kościoła po-
wszechnego:
a) św. Franciszek Salezy i św. Joanna Franciszka de Chantal
b) św. Franciszek Ksawery i św. Teresa od Dzieciątka Jezus 
c) św. Franciszek z Asyżu i św. Klara

 29. 22 lutego 2007 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznał polskiego 
misjonarza „za godny naśladowania wzór Polaka, przełamującego ba-
riery między ludźmi, w  duchu chrześcijańskiego ekumenizmu i  uni-
wersalizmu”. Tym misjonarzem był: 
a) kard. Adam Kozłowiecki, który pracował w Zambii 
b) o. Marian Żelazek (werbista), który pracował w Indiach  
c) bł. Jan Beyzym (jezuita), który pracował na Madagaskarze

 30. Kto w Polsce jest patronem współpracy misyjnej?
a) św. Urszula Ledóchowska
b) bł. Maria Teresa Ledóchowska
c) kard. Mieczysław Ledóchowski 

 31. Od 14 kwietnia 1926 roku obchodzona jest w Kościele powszechnym 
Światowa Niedziela Misyjna. W którą niedzielę października ona przy-
pada? 
a) pierwszą 
b) przedostatnią
c) ostatnią

 32. Instytucjami wspomagającymi misyjne wysiłki papieża są Papieskie 
Dzieła Misyjne. W skład tych dzieł wchodzą 4 dzieła (uzupełnij nazwę 
jednego z nich):
1. Papieska Unia Misyjna
2. Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary
3. Papieskie Dzieło ……………………..…… 
4. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci 
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 33. Biskup z  USA, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w  USA 
w  latach 1958-1966, był inicjatorem tzw. światowego kolorowego ró-
żańca (5 kolorów – 5 kontynentów). Był to Sługa Boży:
a) abp Fulton Sheen
b) kard. Jan Henryk Newman
c) bp Melchior de Marion Bresillac

 34. Różaniec misyjny jest modlitwą za ludzi mieszkających na poszczegól-
nych kontynentach (uzupełnij).
a) kolor zielony – modlimy się za ludzi mieszkających w Afryce
b) kolor niebieski – modlimy się za ludzi mieszkających w ……………… 
c) kolor czerwony – modlimy się za ludzi mieszkających w Ameryce
d) kolor żółty – modlimy się za ludzi mieszkających w Azji
e) kolor biały – modlimy się za ludzi mieszkających w Europie oraz za pa-

pieża

 35. Współpraca świeckich z misjami obejmuje 4 płaszczyzny (uzupełnij):
a) modlitwa i uczynki pokutne 
b) pomoc ……………… 
c) pogłębianie wiedzy o misjach 
d) wyjazd na misje

 36. Papież spełnia swoje misyjne zadanie za pośrednictwem (zaznacz wła-
ściwą odpowiedź):
a) Kongregacji Ewangelizowania Narodów
b) Rady ds. Rodziny
c) Kongregacji Doktryny Wiary 

 37. W okresie Bożego Narodzenia dzieci udają się do domów z misyjną ko-
lędą. Tę formę animacji misyjnej nazywamy:
a) kolędnikami z Gwiazdą 
b) kolędnikami misyjnymi
c) kolędnikami wędrownymi 

 38. Kto jest twórcą Papieskiej Unii Misyjnej?
a) bp Karol Augustyn Forbin de Janson z Francji 
b) o. Paweł Manna z Włoch 
c) panie z Caen (Francja): Stefania (matka) i Joanna (córka) Bigard z Francji 
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 39. Ilu misjonarzy z Polski pracuje na misjach?
a) ponad 1000
b) ponad 2000
c) ponad 3000

 40. MIVA (Mission Vehicle Association) jest organizacją, która wspiera mi-
sjonarzy w:
a) zakupie paramentów liturgicznych
b) zakupie środków transportów
c) zakupie książek i czasopism 

 41. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wspiera polskich misjonarzy Kościoła ka-
tolickiego w  realizacji ich misji. Każdego roku zbiórka ofiar pienięż-
nych w parafiach na ten cel odbywa się w:
a) II niedzielę Wielkiego Postu
b) II niedzielę Adwentu
c) II niedzielę listopada 

 42. Papieskie Dzieło Pomoc Kościołowi w Potrzebie powstało w 1947 roku. 
Przez Stolicę Apostolską zostało uznane w 1984 roku jako „ogólnoko-
ścielna organizacja na prawie papieskim”. Papież Benedykt XVI w grud-
niu 2011 roku podniósł je do rangi fundacji na prawie papieskim z sie-
dzibą w Watykanie. W każdą II niedzielę listopada organizowana jest 
w parafiach zbiórka pieniężna. Organizacja ta nosi nazwę:
a) Kirche In Not 
b) Misereor 
c) Bischöfliche Aktion Adveniat 

 43. W II niedzielę Adwentu katolicy w Polsce wspierają katolików mieszka-
jących:
a) na południu Europy
b) na Wschodzie 
c) na północy Europy

 44. Założycielką franciszkanek – Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek 
Maryi – FMM (1877) jest: 
a) bł. Maria od Męki Pańskiej – Francja 
b) bł. Maria Assunta Pallotta – Włochy 
c) św. Maria Adolfina – Holandia 
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Rozdział VIII

 Rodzinny misyjny  
rachunek sumienia55

Drodzy Małżonkowie! 
Każdy, kto został włączony do wspólnoty Kościoła przez chrzest św., otrzy-

mał powołanie misyjne. Zobowiązany jest zatem głosić Ewangelię zarówno 
słowem, jak i czynem. Czy ja jestem na to gotowy? Czy moje życie jest świa-
dectwem wiary dla innych? Czy realizuję powołanie misyjne? To tylko niektó-
re pytania, które mogą nasunąć się podczas rozważań dotyczących naszego 
powołania i uczestnictwa we wspólnocie Kościoła. Zamieszczony poniżej ro-
dzinny misyjny rachunek sumienia powinien pomóc każdemu, kto chce zgłę-
biać tę tajemnicę i uświadomić sobie, do czego Bóg go powołuje. Zapraszam 
wszystkich Małżonków, aby zechcieli szczerze odpowiedzieć na poniższe py-
tania. Być może staną się one impulsem do dalszych działań i doskonalenia 
Waszego życia duchowego i zaangażowania w misje. 

Rozwój wiary 
 1. Czy robisz coś, by pogłębiać i rozwijać własną wiarę?
 2. Czy w każdą niedzielę uczestniczysz we Mszy św.?
 3. Czy posiadasz Pismo święte, czytasz je i starasz się odnajdywać w nim sło-

wa skierowane bezpośrednio do siebie? 

Współpraca misyjna – modlitwa i ofiara
 4. Czy modlisz się za rozwój dzieła misyjnego?
 5. Czy modlisz się za papieża, biskupa diecezjalnego, proboszcza parafii i in-

nych kapłanów, misjonarzy i misjonarki?
 6. Czy modlisz się o nowe powołania: kapłańskie, zakonne i do pracy na mi-

sjach?

 55 Por. E. Śliwka, Misyjny rachunek sumienia, w: Materiały Ogólnopolskiego Kongresu Misyj-
nego Zakonów i Zgromadzeń Męskich i Żeńskich, t. 1, Gdańsk 2002, s. 294-295.
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 7. Czy wiesz, co to są Papieskie Intencje Misyjne i czy włączasz je do swoich 
modlitw?

 8. Czy swój trud, cierpienia, może choroby znosisz w cierpliwości, zgadzając się 
z wolą Bożą? Czy pomyślałeś kiedyś, by je ofiarować za misje i za misjonarzy?

Współpraca misyjna – pomoc materialna
 9. Czy wspierasz materialnie misyjne dzieła Kościoła? 
 10. Czy wspierasz systematycznie jakąś jedną misyjną fundację (dzieło)?
 11. Czy przypadkiem nie jest tak, że pamiętając o biedzie obok siebie, zanie-

dbujesz się w odpowiedzialności za losy ludzi żyjących daleko? A może 
jest odwrotnie, pomagasz potrzebującym na świecie, a zamykasz oczy na 
potrzeby biednych żyjących obok ciebie?

Współpraca misyjna – świadectwo 
 12. Czy jesteś świadomy, że najlepiej ewangelizuje się nie tyle pięknym sło-

wem, ile dobrym przykładem życia Ewangelią na każdy dzień?
 13. Czy należysz do jakiejś wspólnoty misyjnej? Razem można skuteczniej 

działać dla misji.
 14. Czy zachęcasz swoje dziecko do tego, aby uczestniczyło w  spotkaniach 

Ogniska Misyjnego?
 15. Czy Twój duszpasterz, liderzy różnych grup mogą liczyć na Twoją sponta-

niczną, bezinteresowną współpracę?
 16. Czy potrafisz być apostołem misyjnych inicjatyw pośród swojego środowiska?
 17. Jaki jest Twój stosunek do inaczej wierzących, do ludzi innych kultur i ras, 

do imigrantów?
 18. Co czynisz, by nie było wojen, gwałtów, terroryzmu, niesprawiedliwości, 

kłamstwa, braku poszanowania życia i godności drugiego człowieka?

Współpraca misyjna – edukacja
 19. Czy czytasz książki i prasę misyjną? 
 20. Czy planując swój czas dla mass mediów, potrafisz poświęcić go dla pro-

gramów misyjnych i religijnych?

Współpraca misyjna – praca na misjach
 21. Czy planując swoją przyszłość (i swojej rodziny), stawiasz sobie pytania 

typu: Czy nie przydałbym się Panu, jako misjonarz pracujący bezpośred-
nio tam, gdzie Ewangelia jest jeszcze nieznana albo nie zapuściła wystar-
czająco głęboko korzeni?

 22. Czy jesteś otwarty na to, że Twoje dziecko odczyta powołanie kapłańskie 
czy zakonne lub wyjedzie kiedyś jako misjonarz duchowny czy świecki?
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Rozdział IX

Rodzinna biblioteka misyjna

1. Dokumenty misyjne Kościoła
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2. Książki 

 a) Misjologiczne
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 b) Misyjne 
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 c) Animacyjne
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 d) Rodzinne 

3. Czasopisma

 a) Misjologiczne 
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 b) Misyjne 

4. Kalendarze misyjne 
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5. DVD, CD, kasety 
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Zakończenie

Zabawa odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu i rozwoju każdego dziec-
ka. Przez zabawę można przekazać mu wiele ważnych wartości, również tych, 
które są dla niego trudne. 

Bardzo dobrą okazją do przekazania wiadomości o  misyjnym świecie, 
o pracy misjonarzy, mogą być zaprezentowane w książce praktyczne zabawy 
dla dzieci w rodzinie. Dom rodzinny dzięki temu może stać się misyjną szkołą 
zarówno dla najmłodszych, jak i dla samych rodziców. Warto przy tej okazji 
zaznaczyć, że często w rodzinach brakuje misyjnej edukacji, która jest niezwy-
kle ważna także w duchowym wychowywaniu młodego pokolenia. 

Łatwo dziś dostrzec, że dzieci bez reszty poświęcają swój wolny czas zaba-
wom i grom, które w większości nie niosą żadnych wartości, a często rodzą to, 
przed czym rodzice tak bardzo chcą uchronić – agresję i lęk. Mając tę świado-
mość, warto postarać się temu zapobiec w – wydawałoby się tak prosty, a jed-
nak dla wielu trudny do zrealizowania – sposób. Najlepszą bowiem metodą 
jest poświęcenie dziecku czasu i po prostu przebywanie z nim oraz wspólna 
zabawa. Rolą rodziców jest odkrywanie świata wraz z dzieckiem i przekazy-
wanie wartości, którymi będzie się kierowało w przyszłości. Nie jest to łatwe, 
ale jest to realne i możliwe do wykonania.

Niniejszą książkę przygotowałem właśnie z myślą o rodzicach, którzy chcą 
pokazać swoim dzieciom świat misji i „zaszczepić” w nich ducha misyjnego. 
To propozycje ciekawych zabaw, które pozwalają odbyć nietypową podróż do 
nieznanych dotąd miejsc, poznać zwyczaje ludzi na dalekich krańcach ziemi, 
a także – co najważniejsze – wzbudzić pragnienie modlitwy za misje i misjo-
narzy. Zaproponowane zabawy wymagają obecności rodziców, ich zaangażo-
wania i wytrwałości. Jednak zagospodarowany w ten sposób czas na pewno 
nie będzie czasem zmarnowanym, wręcz przeciwnie, przyniesie w przyszłości 
owoce. Oby wielu rodziców w porę zdało sobie z tego sprawę i zechciało zo-
baczyć świat oczami dziecka – świat, który tak różni się od świata dorosłych.
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Drodzy Rodzice! 
Zapraszam do skorzystania z zaproponowanych zabaw z dziećmi. Zachę-

cam Was także, byście bez obaw i lęku zmierzyli się z testami misjologiczno-
misyjnymi. Jest to wiedza bardzo szeroka i specjalistyczna, ale zarazem bardzo 
ciekawa i poszerzająca horyzonty. Wielokrotnie słyszałem od znajomych mał-
żonków, którzy rozwiązywali już te testy, że dzięki nim bardzo się ubogacili 
i pogłębili swoją misyjną wiedzę.

Mam także nadzieję, że proponowana misyjna biblioteczka dla rodzinnego 
domu znajdzie swe miejsce także w Waszym ognisku rodzinnym i tym samym 
przyczyni się do nieustannego wzbudzania ducha misyjnego w Waszych ser-
cach.

Szczęść Boże!
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Aneks – Odpowiedzi 

 A. „Misjonerzy”
 1. d) 
 2. a) 
 3. a)
 4. a)
 5. b)
 6. b)
 7. c)
 8. c) 
 9. c)
 10. a) 
 11. d) 
 12. a) 
 13. b) 
 14. c) 
 15. d) 
 16. d) 
 17. c) 
 18. a) 
 19. b) 
 20. b) 
 21. b) 
 22. a) 
 23. a) 
 24. d) 
 25. a) 
 26. a) Afryka, Ameryka, Azja, Europa, Oceania; 

b) Czad, Egipt, Senegal, Kamerun; 
c) Mauretania, Mauritius, Mozambik, Lesotho
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 B. Test nr 1. Św. Franciszek Ksawery – patron misji i wzór wybitnego mi-
sjonarza

 1. a) 
 2. b) 
 3. c)
 4. a)
 5. b) 
 6. a) 
 7. c) 
 8. a) 
 9. b)
 10. c)
 11. b) 
 12. c) 
 13. a) 
 14. b)
 15. c)

 C. Test nr 2. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus – patronka misji i wzór wspie-
rania misji

 1. a) 
 2. a) 
 3. b) 
 4. a) 
 5. c)
 6. b)
 7. c) 
 8. b) 
 9. b) 
 10. a) 
 11. b) 
 12. c)
 13. miłością 
 14. a) 
 15. b) 
 16. b) 
 17. c) 
 18. a) 
 19. c) 
 20. a) 
 21. a)
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 D. Test nr 3. Życie i dzieła Pauliny Jaricot – inicjatorki Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary i założycielki Żywego Różańca 

 1. c)
 2. a)
 3. c) 
 4. c) 
 5. b) 
 6. a) 
 7. b) 
 8. a) 
 9. c) 
 10. b) 
 11. c) 
 12. a) 
 13. b) 
 14. a) 
 15. c) 
 16. c)
 17. a) 

 E. Test nr 4. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
 1. b)
 2. a)
 3. b)
 4. b)
 5. c)
 6. b)
 7. a)
 8. misji
 9. a)
 10. c) 
 11. c) 
 12. Zdrowaś Maryjo 
 13. a) 
 14. a) 
 15. c)
 16. dzieci 
 17. a)
 18. a)
 19. c)
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 F. Test nr 5. Encyklika Fidei donum
 1. a) 
 2. a) 
 3. b) 
 4. b) 
 5. a) 
 6. a) 
 7. a) 
 8. b) 
 9. a) kapłanów 
 10. samo
 11. a) 
 12. c) 
 13. c) 
 14. b) 
 15. b)
 16. a)
 17. b) 
 18. a) 
 19. biedniejsza 
 20. a) 
 21. diecezjalnych

 G. Test nr 6. Dekret misyjny II Soboru Watykańskiego Ad gentes
 1. b)
 2. b)
 3. b)
 4. a)
 5. Syna i Ducha Świętego
 6. misyjny
 7. Ewangelii
 8. Chrystusa
 9. eschatyczny
 10. a)
 11. urzędy
 12. a)
 13. a)
 14. a)
 15. życie chrześcijańskie 



149

 H. Test nr 7. Encyklika Redemptoris missio
 1. a)
 2. a)
 3. b)
 4. b)
 5. b)
 6. c)
 7. sami
 8. b)
 9. c)
 10. b)
 11. obojętność
 12. areopagi
 13. b)
 14. wierni świeccy
 15. duchową

 I. Test nr 8. Kongregacja Ewangelizowania Narodów
 1. b)
 2. c)
 3. a)
 4. c)
 5. b)
 6. a)
 7. c)
 8. a)
 9. a)
 10. a) 
 11. a) i c) 
 12. a) i b) 
 13. a)
 14. a)

 J. Test 9. Adhortacja o rodzinie 
 1. c
 2. c
 3. a
 4. b
 5. a
 6. b
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 7. a
 8. b
 9. c
 10. człowiekowi 
 11. a
 12. b wolnych

 K. Test 10. Zagadnienia misjologiczno-duszpasterskie
 1. b)
 2. b)
 3. wszystkich
 4. pozyskujcie
 5. b)
 6. a)
 7. b)
 8. b)
 9. b)
 10. a)
 11. b)
 12. wierny świecki
 13. małżeństwa
 14. b)
 15. wiernych świeckich
 16. entuzjazmu
 17. c)
 18. a)
 19. język
 20. b)
 21. c)
 22. b)
 23. c)
 24. a)
 25. b)
 26. a)
 27. a)
 28. b)
 29. b)
 30. b)
 31. b)
 32. Piotra Apostoła
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 33. a)
 34. Oceanii
 35. materialna
 36. a)
 37. b)
 38. b)
 39. b)
 40. b)
 41. a)
 42. a)
 43. b)
 44. a)




