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Fot. Misyjne Nabożeństwo w Białym
Tygodniu w parafii św. Jerzego w Zielonce.

Mikołaj zna tajniki tej sztuki! Pokaże
Ci prosty sposób, jak z papieru zrobić
PSA. Pomagają mu w tym
brat Hubert i mama.

Przez gest solid

arności

Byłam zadowolona, że jestem misjonarką
jak św. Tereska... Śniła mi się potem jakaś
dziewczynka w Indiach, która żyła na ulicy.
I spotkała siostry misjonarki, a one znalazły dla
niej miejsce w szkole i schronienie w internacie.
I ta dziewczyna zaczęła przygotowywać się do
chrztu i I Komunii Świętej. Uśmiechnęła się do
mnie i powiedziała dziękuję.
Zuzia
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4. Następnie...

Sztuka
origami
ma już
ponad
1300 lat
i wciąż
fascynuje!

geomatematyką czy
Macie kłopoty z ie orgiami! „Oswoicie”
metrią? Spróbujc ryczne i poćwiczycie
figury geomet przestrzenną.
wyobraźnię

tw
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Misyjny dzień był piękny! Kto i co ofiarował,
było objęte tajemnicą, ale ja wiem, że w naszej
grupie wszyscy zostali misjonarzami. A nabożeństwo było piękne. Modliliśmy się razem przed
Najświętszym Sakramentem. Niektórych parafian
zdziwiła kolorowa dekoracja ołtarza, ale wyjaśniliśmy, że to kolory misji – znak, że pamiętamy
o mieszkańcach wszystkich kontynentów. Byłam
dumna, bo robiła ją moja mama. W czasie nabożeństwa składaliśmy uroczyście swoje kopertki.

origami

Poleca p. Joanna Szubierajska,
matematyk

2.

MÓJ MISYJNY DZIEŃ
To było tak, że najpierw o PDMD opowiedziała nam pani
katechetka. Pokazała film o tym Dziele i czasopismo Świat
Misyjny. Powiedziała, że i my możemy zostać takimi misjonarzami. Miał być z tej okazji nawet specjalny misyjny
dzień! Ja bardzo tego chciałam! Ale najpierw miałam
zapytać o to rodziców. A oni bardzo się ucieszyli. Poszli potem do mojej nauczycielki, żeby zaoferować pomoc w przygotowaniach.

ło Misyjne Dzieci.

składania papieru

Z

się w Papieskie Dzie

misjonarzami!

sztuka

TWÓRCZOŚĆ DLA MISJI

1.
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Z okazji I
włączyli

Japońska

Fot. Robert Szubierajski

OGNISKA MISYJNE W OBIEKTYWIE

Dzięki nim Kościół do
ciera z pomocą do dz
ieci w najbardziej odległych za
kątach świata (INDI
E, ZIMBABWE,
LIBAN, NIGERIA, KOLU
MBIA,
SRI LANKA, RPA).

ór z

jede
n z za

giętych rogów (pyszczek)

Odpowiedz na pytanie:
Jakie figury geometryczne
wykorzystałeś w tej pracy?

i dorys
uj oczy.
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