KOLĘDNICY MISYJNI
DZIECIOM W TAJLANDII

Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje (Mt 18, 5).
Niesiemy światło Ewangelii do tych, którzy zostali zepchnięci w cień.
Chcemy chronić dzieci, których istnienie i cierpienie świat pomija milczeniem.
Każdego roku kolędnicy misyjni wspierają konkretne projekty i zwracają uwagę na problem rówieśników w jednym z krajów. Tym razem jest
to Tajlandia i problem dzieci „niewidzialnych”. W sensie prawnym „niewidzialne” są dzieci, których fakt urodzenia nie został udokumentowany, co
pozbawia je ochrony państwa i przez to stają się łatwymi ofiarami handlu.
„Niewidzialne” w szerszym ujęciu to dzieci pozbawione uwagi i troski społeczeństwa – dyskryminowane lub odrzucane ze względu na ubóstwo, pochodzenie, niepełnosprawność lub chorobę (własną lub rodziców, zwłaszcza
AIDS, trąd).

Projekty PDMD w Tajlandii
Każdego roku Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci pomaga ok. dziesięciu
tysiącom dzieci w Tajlandii1. Nie prowadzi pojedynczych adopcji, ale
wspiera całą społeczność w ich wysiłkach na rzecz dzieci w dziedzinie
ochrony życia i zdrowia, edukacji i formacji chrześcijańskiej. W 9. diecezjach Tajlandii (Bangkok, Chanthaburi, Chinag-Mai, Nakhon Sawan,
Ratchaburi, Surat Thani, Thare Nonseng, Ubon Ratchathani I Udon Thani)
PDMD wspiera ośrodki dla dzieci ulicy, szkoły i internaty, centra i programy edukacyjne dla dzieci z marginalizowanych plemion górskich, migrantów i uchodźców, centra pomocy dla dzieci maltretowanych i ofiar handlu
1

Na podstawie projektów wspieranych przez PDMD w Tajlandii w roku 2015.
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oraz liczne programy dożywiania i opieki medycznej dla dzieci chorych na
AIDS. Niezwykle ważne jest również wsparcie w chrześcijańskiej formacji
przez katechezę. W katolickich ośrodkach, zarówno chrześcijańskie dzieci,
jak i dzieci innych wyznań, uczą się życia w zgodzie, szacunku i przyjaźni.
Beneficjenci, czyli dzieci, które otrzymują pomoc, są nie tylko wdzięczni,
ale sami bardzo dużo wnoszą do projektu. Często obok internatów są ogródki z warzywami, które uprawiają, aby się wyżywić. Sami sprzątają i piorą,
zmniejszając koszty swego utrzymania. Rodziców dzieci nie stać na opłacenie kosztów edukacji, ale wielu z nich na miarę swoich możliwości włącza się
w projekty poprzez prace społeczne.

Pamiątka
Kolędnicy misyjni w tym roku zostawią w naszych domach na pamiątkę
gwiazdę wpisaną w kwiat. To gwiazda nadziei i wdzięczności.
Nadziei, bo nawiązuje do Betlejemskiej Gwiazdy, która prowadziła Mędrców ze Wschodu do Zbawiciela. Mędrcy zawierzyli
i ujrzeli spełnienie Bożych obietnic.
Wdzięczności, bo nawiązuje do blasku Ewangelii, która „oświeca tych, którzy w mroku i cieniu śmierci mieszkają, a nasze kroki
kieruje na drogę pokoju”. Obdarowani tym światłem jesteśmy
posłani, by się nim dzielić z innymi.
Kształt kwiatu nawiązuje do Tajlandii i piękna tego kraju, który
słynie z życzliwego uśmiechu i delikatności jego mieszkańców,
a także do sposobu, w jaki powinna być przekazywana Ewangelia
– z szacunkiem i uwagą, w duchu miłości.
Delikatny kwiat symbolizuje niewinność i bezbronność dziecka,
które wymaga opieki i ochrony ze strony dorosłych. Jednocześnie
przypomina o tysiącach dzieci w Tajlandii, których niewinność
pozbawiona jest ochrony.
Kolędnicy misyjni są posłańcami Dobrej Nowiny i zapraszają nas do duchowej wymiany darów we wspólnocie Kościoła
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powszechnego. Pozwólmy obdarować się kolędnikom i sami też
obdarujmy ich życzliwością i otwartością, a przez nich obdarujmy
również ich rówieśników w Tajlandii, którym tak ofiarnie niosą
swoją pomoc. Przyjmijmy ich z zaufaniem i radością, wysłuchajmy z uwagą
i troską, zaśpiewajmy z nimi kolędę, ufną modlitwę, i złóżmy mały datek.
Kto przyjmuje kolędnika
i nie żałuje grosika,
ten sprawia, że o jeden krok
miłość Boża zwycięża mrok.
Anna Sobiech
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