Podsumowanie ubiegłorocznej akcji
„Kolędnicy Misyjni dzieciom
z Tajlandii”
W ubiegłym roku ponad 40 tysięcy polskich dzieci wzięło udział w kolędowaniu misyjnym na rzecz dzieci w Tajlandii w ramach projektów Papieskiego
Dzieła Misyjnego Dzieci. Dzieło to wspiera ośrodki dla dzieci ulicy, szkoły,
internaty oraz centra i programy edukacyjne dla dzieci z marginalizowanych
plemion górskich, migrantów i uchodźców, centra pomocy dla dzieci maltretowanych i ofiar handlu oraz liczne programy dożywiania i opieki medycznej
dla dzieci chorych (m.in. na AIDS) w 9. tajlandzkich diecezjach. Na te cele
polscy kolędnicy misyjni z 40. diecezji przekazali prawie 900 tysięcy złotych.
Ofiarność kolędników misyjnych dla dzieci w Tajlandii1
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TAK Kolędowaliśmy W UBIegłym RokU
– Z listów dzieci –


Jesteśmy grupą Dzieci Maryi przy parafii pw. Imienia NMP w Cieszynie
-Bobrku. W tym roku, za namową naszej katechetki, postanowiłyśmy
dołączyć do Kolędników Misyjnych. Przygotowałyśmy stroje i gwiazdę,
zamówiłyśmy skarbonki oraz pamiątki do pozostawiania w odwiedzanych
domach. Dzieciątko, które ze sobą nosiłyśmy, przez cały Adwent towarzyszyło dzieciom w naszej parafii. Wylosowany uczestnik rorat zabierał je do
domu jako symbol obecności Pana Jezusa. W pełnym przebraniu i makijażu
(św. Józef miał pięknie wymalowaną brodę) uczestniczyłyśmy w uroczystej
Mszy św. rozesłania w dniu 26 grudnia. Ksiądz proboszcz przedstawił nas
parafianom, wyjaśnił cel naszej misji, a na zakończenie udzielił specjalnego
błogosławieństwa. Kolędowałyśmy od 28 do 30 grudnia. Odwiedziłyśmy
ok. 80 rodzin, które witały nas z radością, wspomagały finansowo misje,
a nas obdarowywały słodkościami. W styczniu odwiedziłyśmy Dom Księży
Emerytów w Bielsku, gdzie mieszka nasz poprzedni proboszcz, by i tam
kolędować. Podczas Mszy św. 6 stycznia w uroczystej procesji z darami
przyniosłyśmy zebrane ofiary. Mamy nadzieję, że nasz trud, zmarznięte ręce
i nogi oraz pieniądze wspomogą dzieci w Tajlandii.
Pozdrawiamy
Dzieci Maryi pod opieką p. Marii Maślanki,
par. Imienia NMP w Cieszynie-Bobrku, diec. bielsko-żywiecka


W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia otrzymaliśmy od ks. Andrzeja
Babińskiego, naszego proboszcza, błogosławieństwo na misyjną kolędę. I to
61

do niego wybraliśmy się na pierwszą wizytę. Natomiast do rodzin naszej
parafii wyruszyliśmy następnego dnia. Było nas 44 kolędników i 17 opiekunów. Podzieliliśmy się na 9 grup. Pogoda tego dnia była wietrzna i deszczowa, niektórzy nawet byli pewni, że odwołamy kolędowanie. Tak się jednak
nie stało. I choć nasze anioły gubiły aureole, królowie korony, gwiazdy pompony, a opiekunowie zastanawiali się, czy nie zabezpieczyć kolędników liną,
aby nas wiatr nie porwał, gdy drogę zatarasowało nam przewrócone drzewo, to jednak nie poddaliśmy się. Gościnność naszych parafian z każdym
rokiem jest większa. Odwiedziliśmy też ks. seniora Jana Szurika, z którym
zawsze śpiewamy kolędy. Podsumowanie kolędowania odbyło się 6 stycznia.
Czynnie włączyliśmy się w liturgię Mszy św. (czytania, psalm, modlitwa
wiernych, procesja z darami), a potem spotkaliśmy się na agapie w świetlicy
wiejskiej, gdzie każda grupa dzieliła się swoimi przeżyciami. Bardzo się cieszymy, że ta Boża misja przyjęła się w naszej parafii.
Kolędnicy misyjni pod opieką p. Marii Słowik,
par. Św. Ap. Piotra i Pawła w Chomętowie, diecezja bydgoska


Podczas Mszy św. w uroczystość Narodzenia NMP w naszej parafii odbyło się rozesłanie kolędników misyjnych. Po jej zakończeniu mieliśmy krótki
występ, podczas którego podaliśmy kilka informacji o Tajlandii, jej małych
mieszkańcach oraz ich problemach. I już wtedy zaczęliśmy zbierać dla nich
ofiary.
W przeddzień święta Trzech Króli udaliśmy się na kolędę ulicami naszej
wsi. Byłyśmy tylko we trzy z naszej wspólnoty (Dziewczęca Służba Maryjna).
Przebrałyśmy się za Maryję, anioła i pasterza. W odwiedzanych domach
przyjmowano nas bardzo miło. Przedstawiałyśmy tam kolędniczą scenkę.
Miło wspominamy ten czas, choć pogoda zupełnie nam nie sprzyjała. Czas
ten na pewno długo zostanie w naszej pamięci. Nad przebiegiem kolędy
czuwała nasza pani katechetka. W sumie odwiedziłyśmy 21 rodzin. W przy62
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szłym roku również postaramy się uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, aby
wspomóc naszych rówieśników nie tylko modlitwą i wyrzeczeniami, ale
również materialnie.
Natalia, Aleksandra i Tina, kolędniczki misyjne z Klementowic, archidiec. lubelska


W dniach 6 i 7 stycznia tego roku my, uczniowie z Koła Misyjnego przy
Zespole Szkół w Bożympolu Wielkim, wzięliśmy udział w akcji Kolędników
Misyjnych. Było nas 14 osób i podzieliliśmy się na 3 grupy. Dzięki temu
mogliśmy sprawnie przeprowadzić całą akcję. Kolędowaliśmy w Bożympolu
Wielkim, Bożympolu Małym oraz pobliskim Chmieleńcu. Odwiedziliśmy
ponad 300 domów i mieszkań. Ludzie przyjmowali nas z sercami chętnymi do pomocy. Wszyscy byliśmy solidnie przygotowani przez katechetów.
Naszymi opiekunami byli: p. Iwona Kolmetz, p. Maria Czerwionka oraz
p. Rafał Kaczorowski.
Kolędnicy misyjni w Bożympolu Wielkim, diec. pelplińska


W dniu 26 grudnia zostaliśmy oficjalnie przedstawieni całej parafii,
pobłogosławieni przez ks. kan. Marka Lurzyńskiego i na początek zaproszeni z naszą scenką kolędniczą na plebanię. Sam proboszcz wytyczył nam
szlaki kolędnicze doradzając, gdzie udać się dalej. Odwiedziliśmy nawet
Urząd Gminy w Borkowicach. Nasze czterodniowe pukanie do drzwi
możemy podsumować tylko jednym słowem: DZIĘKUJEMY! A 6 stycznia
pierwszy Orszak Trzech Króli w Borkowicach prowadziła nasza gwiazda
kolędnicza. Zostaje nam jeszcze kolęda w naszej szkole, czyli w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach.
Kolędnicy misyjni w Borkowicach
pod opieką s. Tomisławy Cholewy OSB, diec. radomska

63


Tegoroczne kolędowanie przebiegło w bardzo radosnej atmosferze.
Chodziliśmy do rodzin, które wcześniej zapisywały się w zakrystii na przyjęcie kolędników misyjnych. Ludzie byli niezwykle życzliwi, częstowali nas
gorącymi napojami i różnego rodzaju słodkościami.
Kolędnicy misyjni pod opieką kl. Rafała Dudzińskiego MSF,
klasztor Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, diec. włocławska


Aż 32 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Upałtach
i Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Bystrym włączyło się w akcję Kolędników Misyjnych, wystawiając jasełka misyjne parafianom i zaproszonym gościom w kościele parafialnym
i w kaplicy. Bardzo się cieszymy, że możemy włączyć się w dzieło pomocy
naszym potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych.
Kolędnicy misyjni pod opieką p. Marzeny Szełemej,
par. Świętej Jadwigi Królowej w Bystrym, diec. ełcka


Już po raz piąty kolędnicy misyjni z parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Gorzycach Przeworskich udali się do parafian. Jak co roku byli
rozesłani po Mszy św. w drugi dzień świąt. Każda z 7 grup kolędniczych, pod
opieką osoby dorosłej, udała się z kolędą i świątecznymi życzeniami do wyznaczonych wcześniej przysiółków. Grupy, przygotowane przez s. Małgorzatę
Tokarczyk, wspaniale wywiązały się z roli kolędników misyjnych, co bezpośrednio przełożyło się na życzliwość i hojność parafian dla dzieci w Tajlandii.
Magdalena Tylki (lat11), jedna z kolędujących dziewczynek, tak ocenia swój
udział w kolędzie: „Podczas kolędy misyjnej spotkało nas wiele serdeczności
ze strony domowników. Udało nam się uzbierać naprawdę dużo pieniążków.
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Cieszę się, że mogliśmy pomóc potrzebującym dzieciom w Tajlandii. Za rok
też wezmę udział w kolędzie misyjnej, bo warto pomagać innym”.
Kolędnicy misyjni z par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Gorzycach Przeworskich, diec. przemyska


Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie
włączyli się w ogólnopolską akcję Kolędników Misyjnych pod patronatem
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Dzieci z klas II i IV, pod opieką nauczycielek: p. Katarzyny Sadowskiej i p. Anny Mazurek, przygotowały krótką
scenkę, którą urozmaiciły śpiewem kolęd i grą na instrumentach. W czasie
odwiedzania klas – w kolorowych strojach, z gwiazdą i ze skarbonką w kształcie
kwiatu – informowały swoich kolegów o problemach rówieśników w Tajlandii.
Każdy ofiarodawca otrzymał pamiątkę kolędniczą (gwiazdę wpisaną w kwiat).
Zebrana kwota została przekazana do Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie.
Kolędnicy misyjni ze Złotowa, diec. bydgoska


W ramach zajęć SKC przygotowaliśmy stroje, puszki i gwiazdę. Rozesłanie
kolędników obyło się w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia na Mszy św.
o godz. 11. Tego też dnia zaczęliśmy kolędować na Osiedlu XXX-lecia.
Później kolędowaliśmy w Miłakowie; na terenie szkoły i przedszkola oraz
w internacie. Udaliśmy się również do szpitala w Morągu. Naszą wędrówkę zakończyliśmy ponownie w Miłakowie. Szczególnie cenne dla nas są te
odwiedziny, które wywoływały wzruszenie i wlewały w nasze i gospodarzy
serca otuchę i nadzieję. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas.
Agnieszka Bułak, Izabela Horyd i br. Artur OFM,
kolędnicy ze Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana
Pawła II w Miłakowie, par. Podwyższenia Krzyża Świętego, adiec. warmińska
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Radości Bożego Narodzenia nie można zatrzymać tylko dla siebie!
Pomnaża się, gdy jest dzielona, nawet gdy trzeba iść pod wiatr, a nogi odmawiają posłuszeństwa. Doświadczyliśmy tego podczas czterech dni naszego
kolędowania w wioskach, w których mieszkamy, uczymy się i pracujemy. Tradycja kolędowania nie jest zbyt znana na naszym terenie (okolice
Bełchatowa). Dopiero po raz drugi wędrowaliśmy jako kolędnicy misyjni
i cieszyliśmy się, że w tym roku byliśmy już oczekiwani… Spotkaliśmy się
z ogromną serdecznością, a i nam nie brakowało entuzjazmu. Kolędowaliśmy
w 4 grupach. Od 27 do 29 grudnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim kolędowali na terenie wsi: Kurnos
Pierwszy i Oleśnik (par. Wszystkich Świętych w Grocholicach) oraz Kurnos
Drugi (par. Trójcy Przenajświętszej w Kaszewicach). 30 grudnia na terenie
Kaszewic kolędowały członkinie scholi parafialnej. Łącznie kolędowało 24
dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Jeden dzień był szczególnie trudny, bo towarzyszył nam porywisty wiatr, deszcz, a nawet grad. Odwiedziliśmy około
80 rodzin i zebraliśmy 1409,30 zł dla dzieci w Tajlandii. Mam nadzieję, że
nie zabraknie nam odwagi i entuzjazmu, by również za rok pielgrzymować
misyjnym szlakiem i zarażać innych swoją radością.
s. Bernardyna, karmelitanka Dzieciątka Jezus,
z grupą kolędniczą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim
i scholą parafialną Trójcy Przenajświętszej w Kaszewicach
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