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afryka i azja  
– Ewangelia na krańcach świata

60

Dla nas, Polaków, Afryka i Azja to odległe kon-
tynenty. Jak wygląda życie twoich rówieśników 

w Afryce i Azji? Jest często bardzo smutne. Na pewno 
nie chciałbyś się z nimi zamienić. W Afryce każdego 

roku umiera z głodu 6 milionów dzieci przed osią-
gnięciem piątego roku życia. W Azji dzieci pracu-

ją po 12 godzin dziennie, a zarobione pieniądze nie 
wystarczają nawet na skromne wyżywienie. Wiele z nich 

nie chodzi do żadnej szkoły, ponieważ albo szkoły w pobliżu 
nie ma, albo dzieci nie mają czym za nią zapłacić. Są dzieci żoł-

nierze, są także dzieci niewolnicy. Każdego roku na świecie sprze-
daje się ponad milion dzieci, które pracują potem jako najtańsza siła robocza. 

Są też dzieci, które nie znają Boga. Nie słyszały o Jezusie, nie znają Jego 
Ewangelii. Kościół posyła więc do Afryki i Azji misjonarzy. W Afryce 
pracuje około 900 misjonarzy z Polski, w tym 24 misjonarzy świeckich, 
a do pracy w Azji wyjechało z Polski 258 misjonarzy, w tym 8 osób świec-
kich. Ich zadaniem jest mówić o Panu Bogu i udzielać sakramentów. Ale 
jak mówić o Bogu, gdy ktoś jest głodny lub chory? Misjonarze zajmują 
się więc najpierw pomocą biednym i głodującym. Opiekują się chorymi, 
zakładają szkoły, w których uczą czytać i pisać. Czyniąc to wszystko, mi-
sjonarze wypełniają nakaz Chrystusa.

Idźcie więc i  nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w  imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. 

(Mt 28,19-20)

Misjonarze głoszą Ewangelię czynami i słowem. Przeczytaj, o co prosi 
papież Benedykt XVI:

„Ewangelia jest darem, którym trzeba się dzielić. Głoszenie Ewan-
gelii to najcenniejsza posługa, jaką Kościół może ofiarować ludzkości 
i każdej poszczególnej osobie. 

Nie możemy być spokojni, jeśli pomyślimy, że po dwóch tysiącach 
lat wciąż są narody, które nie znają Chrystusa i nie słyszały jeszcze Jego 
orędzia zbawienia. Co więcej, powiększa się też rzesza osób, którym 
wprawdzie była głoszona Ewangelia, ale zapomniały o niej i oddaliły się 
od niej, nie utożsamiają się już z Kościołem”. 

(Benedykt XVI – 85 Światowy Dzień Misyjny 2011)
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Co ty możesz zrobić dla krajów misyjnych?
Możesz się modlić za misjonarzy i za dzieci, z któ-
rymi pracują. 
Możesz się modlić o nowe powołania misyjne.
Możesz napisać list do misjonarza i do twoich ró-
wieśników z krajów misyjnych.
Możesz się włączyć w pracę Koła Misyjnego w two-
jej parafii. 
Możesz złożyć ofiarę ze swoich trudów i wyrzeczeń.

Zaśpiewaj
Wiele jest serc, 
które czekają na Ewangelię.
Wiele jest serc, które czekają wciąż.

1. Napełnij serce twoje  
tym kosztownym nasieniem,
A zobaczysz, że Bóg  
poprowadzi cię do ludzi.

Wiele jest serc,  
które czekają na Ewangelię.
Wiele jest serc, które czekają wciąż.

2. Sam zobaczysz, że Bóg  
poprowadzi cię do ludzi,
Których będziesz mógł 
zaprowadzić do Chrystusa. 

Zastanów się
–  W jaki sposób możesz pomóc misjonarzom i swoim braciom 

w krajach misyjnych?

Zapamiętaj
Chrystus może się tobą posłużyć, by zmienić nasz świat na lepszy.

Zadanie
Napisz, w jaki sposób możesz wspierać misje.



Sprawdź swoją wiedzę
1. Przydrożne krzyże i kapliczki są:

 a)  ciekawym elementem krajobrazu 
wsi polskiej,

 b)  znakiem wdzięczności ludzi za dary 
otrzymane od Boga,

 c)  specjalnymi znakami drogowymi 
dla kierowców.

2.  Sanktuarium Jasnogórskie znajduje 
się w:

 a)  Warszawie,

 b)  Częstochowie,

 c)  Krakowie.

3.  Do Sanktuarium Jasnogórskiego 
pielgrzymi przybywają najliczniej na:

 a)  Boże Narodzenie,

 b)  Dzień Matki,

 c)  uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
oraz uroczystość Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

4.  Pan Jezus misję głoszenia Bożego 
miłosierdzia powierzył:

 a)  św. siostrze Faustynie,

 b)  siostrze Łucji z Fatimy,

 c)  Bernadecie Soubirous.

5.  Święto Miłosierdzia Bożego 
obchodzone jest:

 a)  2 lutego,

 b) w pierwszą niedzielę po Wielkanocy,

 c) w Wielki Piątek.

6.  Karol Wojtyła urodził się, przyjął 
chrzest i dorastał w:

 a)  Warszawie,

 b)  Krakowie,

 c)  Wadowicach.

7.  Znakiem wdzięczności Polaków 
za opiekę i dobroć Bożą dla narodu 
jest:

 a)  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie Łagiewnikach,

 b)  Sanktuarium Matki Bożej 
w Częstochowie,

 c)  Świątynia Opatrzności Bożej 
w Warszawie.

8. Zadaniem misjonarzy jest:

 a)  zwiedzanie ciekawych miejsc,

 b)  głoszenie Ewangelii i pomoc 
biednym,

 c)  przygotowywanie map 
i przewodników turystycznych.


