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Wieści z życia misji
Pomoc dla marznących
dzieci z Afganistanu
Rusza kolejna edycja akcji „Pomoc
dla dzieci z Afganistanu” organizowana przez poznańską Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Polega ona na
zbiórce ciepłej odzieży oraz przyborów szkolnych, które zostaną
przekazane przez stacjonujących
w Afganistanie polskich żołnieży, marznącym dzieciom. Akcja
„Pomoc dla dzieci z Afganistanu”
potrwa do końca stycznia 2013
roku. W tym czasie co 2 tygodnie
samoloty wojskowe będą dostarczać zebrane rzeczy i przybory na
miejsce przeznaczenia. Tam rozdawane będą one przez polskich żołnierzy stacjonujących w prowincji
Ghazni. Każdy, kto zechce pomóc
może przysłać na adres Fundacji
„Redemptoris Missio” (ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznań) paczkę z rzeczami lub wpłacić pieniądze na konto Fundacji z dopiskiem
„Pomoc dla dzieci z Afganistanu”.
Dzieciom w Wietnamie
Już wkrótce zatrzepoczą skrzydła
aniołów, pochylą się królewskie korony, pastuszkowie zrzucą czapki z
głów… Kolędnicy Misyjni zapukają do drzwi, aby dzielić się z nami
radością Dobrej Nowiny. Przyjdą z

błogosławieństwem i życzeniami,
uśmiechem Maryi tulącej Dzieciątko i ufnym spojrzeniem dobrego Józefa. Wśród postaci z jasełek
odnajdziemy postać Wietnamki
(Wietnamczyka), gdyż w tym roku
Kolędnicy Misyjni będą wspierać rówieśników w Wietnamie.
Pracujące dzieci
w Port-au-Prince
Z ostatniego raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika,
że na świecie pracuje ok. 215 milionów dzieci, a ponad połowa z nich
w warunkach niebezpiecznych dla
zdrowia. Problem ten najbardziej
dotyczy Azji i Afryki, ale istnieje
również w Europie. Na przykład
we Włoszech ok. 500 tys. dzieci z
biednych rodzin musi zarobkowo
pracować. Także w Ameryce Łacińskiej pracują miliony dzieci. Niechlubnym przykładem jest Kolumbia, gdzie nieletni zatrudniani są w
kopalniach. Dzięki salezjańskiemu
dziełu Ciudad Don Bosco powstał
program niosący im pomoc, który
oferuje nowe możliwości edukacji. Dzieci codziennie otrzymują
posiłek i pomoc w lekcjach. Dzięki temu w regionie Sinifaná liczba nieletnich pracujących w kopalniach zmniejszyła się o 70%.
Zebrał: kl. Grzegorz Miotk
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Raport KKM ...

"Biblia - metoda
na głoda"
Jak wszyscy wiemy, niedawno w
Kościele rozpoczął się Rok Wiary.
Ma on nas pobudzić do refleksji
nad naszą wiarą. Wpatrując się w
nią, szukamy również jej źródeł.
Możemy je znaleźć w Piśmie Świętym.
To Ono nas uczy jak i w co mamy
wierzyć.
Te
refleksje doprowadziły
członków Kleryckiego Koła
Misyjnego do
podjęcia decyzji o zorganizowaniu rekolekcji dla dzieci z
kół misyjnych
naszej diecezji, pt. „Biblia
- metoda na
głoda”. Rekolekcje zaplanowano
na czas od 16 do 18 listopada br.
No to czas zacząć… Rekolekcje
rozpoczęły się w piątek o godzinie
18:00. Na początku, aby dobrze
przeżyć rekolekcje, pomodliliśmy
się i zjedliśmy kolację. Po wzmocnieniu sił i przedstawieniu opie-
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kunów wszystko rozpoczęło się na
dobre.
Spotkaliśmy się wszyscy na sali
gimnastycznej, aby posłuchać konferencji kl. Pawła i kl. Grzesia, którzy mówili nam o tym, jak powstało
Pismo Święte. Odegrali dla nas ciekawą scenkę, która miała nas zachęcić do czytania Biblii. Po
zakończeniu
konferencji
spotkaliśmy
się wszyscy w
swoich
grupach, do których wcześniej
zostaliśmy
przydzieleni.
Na spotkaniu
próbowaliśmy
poznać się nawzajem.
Po zakończonych spotkaniach
udaliśmy się na modlitwy wieczorne, a później po wieczornej toalecie,
udaliśmy się spać. Czytanie bajek
na dobranoc przez opiekunów ułatwiło nam zaśnięcie.
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Ojej… już sobota! Trzeba wstawać! Oczywiście na początek dnia
łyk gimnastyki, modlitwa i śniadanie. Po sprzątaniu naszych pokoi
poszliśmy wszyscy w stronę katedry
nie wiedząc, co będziemy robić. Gdy
doszliśmy na miejsce, dowiedzieliśmy się, że musimy się podzielić na
trzy grupy. Pierwsza grupa udała
się do naszego Muzeum Diecezjalnego, druga grupa do Centrum Informacji Turystycznej, a trzecia do
skryptorium, które znajduje się w
krużgankach katedry. Po upływie
godziny grupy się zmieniały.
W muzeum mieliśmy okazję zobaczyć wiele pięknych dzieł sztuki
oraz, co najważniejsze, mogliśmy
zobaczyć Biblię Gutenberga. A co
się działo w skryptorium? Pan Grzegorz uczył nas, jak dawno, dawno
temu, cystersi przepisywali księgi.

Mieliśmy również możliwość pisać piórem w stylu, jakim pisali
zakonnicy. Po tym wszystkim wróciliśmy do szkoły na przygotowany
przez panią Anię pyszny obiad. Po
posiłku chwilka przerwy i kolejna
konferencja. Później oczywiście
Msza Święta a po niej spotkanie
w grupach i ostatnia konferencja.
Dzień zakończył się pogodnym wieczorem, po którym pomoliliśmy się
wsplnie, no i czas spać…
W niedzielę, po podziękowaniach
dla kadry opiekunów, poszliśmy
wszyscy na Mszę świętą do Bazyliki
Katedralnej. Po niej nastąpiło pożegnanie. Niestety trzeba było wracać
do domu... Wszyscy jednak wróciliśmy pełni wrażeń.
kl. Michał Choszcz
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Wyw i ad z ani o ł em
Mały misjonarzu, tym razem redakcja Zwiastuna Misyjnego
postarała się o coś wyjątkowego. Specjalnie dla was przeprowadziliśmy wywiad z osobą, która na własne oczy widziała
narodzenie Pana Jezusa… a jest nią Anioł.
Witam bardzo serdecznie i
żeby nie tracić cennego czasu,
przechodzę do pierwszego pytania. Na czym Aniele polegała Twoja misja? Co było twoim
zadaniem tej pamiętnej nocy,
której narodził się Pan Jezus?
To była bardzo pracowita noc dla
wszystkich mieszkańców nieba.
Od dawna przygotowywaliśmy się
do niej. Jako Boży posłańcy wyruszyliśmy z nieba, żeby powiadomić ludzi o przyjściu na świat
Jezusa, a to wcale nie było takie
łatwe, jak by się mogło wydawać.
Zatem moje drugie pytanie: co okazało się najtrudniejsze w tej misji?
Największym kłopotem dla mnie
było to, co mam powiedzieć, a przecież jak pewnie czytelnicy Zwiastuna Misyjnego wiedzą, poszliśmy z
tą nietypową informacją najpierw
do prostych pastuszków. Sporo musiałem się natrudzić żeby uwierzyli.
Jak zatem to zrobiłeś? Możesz zdradzić nam swoją
anielską
sztuczkę?
6

Najpierw pomyślałem, że kiedy pasterze zobaczą wielkie światło bijące z Betlejem, z samej ciekawości
przyjdą, żeby zobaczyć co tam się
dzieje. Ach piękny był to widok „gorejącego nieba”. Jednak to nie poskutkowało, pasterze byli zmęczeni
i zajęci swoją pracą, że nawet na to
piękne zjawisko nie zwrócili uwagi.
To podobnie jak dziś wiele osób
jest zmęczonych przygotowaniami do świąt. Co było potem?
Potem zacząłem rozmowę, ale
pasterze jakby nie chcieli wcale
słuchać. Zresztą wcale się nie dziwię. Właściwie, jak można uwierzyć w to, że wszechmogący i potężny Bóg urodził się jako mały
bezbronny chłopiec i to jeszcze
w ubogiej stajence. Wszyscy wtedy wyobrażali sobie, że Jezus narodzi się na dworze królewskim
pośród książąt i panów, a nie w
ubóstwie pośród słomy i zwierząt.
W to akurat bardzo łatwo
mi uwierzyć. Czasami zdarza się, że długo słucham
księdza w kościele, a potem
albo szybko o tym zapomi-
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nam, albo wcale nie staram
się czegokolwiek zapamiętać.
Muszę się przyznać, że często bardzo przykro mi jest, kiedy patrząc
z nieba widzę jak niektóre dzieci
nie mają czasu na to, aby słuchać o
Panu Bogu. Nie uważają w kościele,
a na religii ciągle wiercą się i przeszkadzają. Skupienie uwagi wymaga troszkę trudu, ale myślę, że ten
wysiłek przyniesie dużo dobrego.
Przecież wiara rodzi się ze słuchania, a czy mamy jakieś ważniejsze zadanie w trwającym
Roku Wiary? Jak zadbać o swoją wiarę?
Wracając do tego,
jak pasterze przyjęli
moją wiadomość, to
rzeczywiście wysłuchali mnie, ale
jakoś nie kwapili się do wyruszenia do Betlejem.
To bardzo ciekawe, co mówisz,
a twoje rady z pewnością przydadzą się wszystkim małym
misjonarzom, którzy także
chcą w okresie Bożego Narodzenia nieść innym Dobrą Nowinę. Co okazało się najbardziej skuteczne? Bo przecież
pasterze przyszli do stajenki
gdzie urodził się Pan Jezus.

nie przyniosło skutku. Ale kiedy wszyscy Aniołowie, którzy
wtedy byli ze mną, wspólnie zaczęli śpiewać kolędę. Pastuszkowie
zerwali się z miejsc. Pamiętam jak
razem śpiewaliśmy refren, wszyscy uśmiechnięci i pełni radości.
Pastuszkowie wtedy śpiesznie wyruszyli w drogę. Chcieli znaleźć
radość, taką prawdziwą, taką, która jest na dobre i na złe. Taką radość, którą daje tylko Pan Jezus.
To już ostatnie pytanie,
a
właściwie
prośba. Proszę o radę
dla
wszystkich małych
misjonarzy,
którzy będą
przeżywać niebawem święta Bożego Narodzenia. O
czym nie powinni zapomnieć
w tym szczególnym czasie?
Nie zapomnijcie w tych najbliższych dniach o… Panu Jezusie.
Bo choinka i prezenty dają radość
tylko na chwilę. Prawdziwą radość
daje spotkanie z Panem Jezusem
w Komunii Świętej, kiedy każdy z
was zaprosi Go do swojego serca.

Na samą myśl o tamtej akcji pojawia mi się uśmiech na twarzy.
Samo mówienie o Panu Jezusie

kl. Paweł Orłowski
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m i s y jn a ws p ó l no ta . . .

spotkanie
na jas n e j g ó r z e
Nasze, Kleryckie Koło Misyjne
od wielu lat
jest członkiem
Papieskiej
Unii Misyjnej.
Zmierza ona
do szerzenia
innych dzieł
papieskich, w
tym również
Papieskiego
Dzieła Misyjnego Dzieci.
Raz do roku,
organizowane jest na Jasnej Górze
czuwanie
Papieskiej
Unii
Misyjnej.
Członkowie
naszego
seminaryjnego Koła
Misyjnego
pojechali na
początku
grudnia
właśnie tam, aby posłuchać licznych
konferencji o tematyce misyjnej.
Całe spotkanie rozpoczęło
się Mszą świętą, podczas której kazanie wygłosił ks. biskup Grzegorz
Ryś z Krakowa. Wyjaśnił, na czym
polega chrześcijańskie czuwanie
na przyjście Pana Jezusa, bo wiemy, że Chrystus przyjdzie na Ziemię raz jeszcze, na końcu czasów.
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Pan Jezus przyjdzie i weźmie do
nieba tych, którzy tego będą chcieli i będą się o to starali przez całe
swoje życie. Więc, jeżeli chcę być w
niebie z Bogiem, to muszę już teraz
na Niego czekać. Podobnie jest, gdy
dostajemy sms-a od koleżanki z informacją, że chce ona nas odwiedzić
za tydzień. Wiemy, że to spotkanie
odbędzie się dopiero za siedem dni,
ale już teraz przygotowujemy się
do tej wizyty. Posprzątamy pokój
czy kupimy ciastko. I tak samo

musi być z naszym czekaniem na
Pana Jezusa. Nie wiemy dokładnie, kiedy to nastąpi, ale musimy
czuwać. Ale jak to robić? Po prostu
czynić wszystko z nastawieniem, że
to może mnie zbliżyć do Pana Jezusa. Dla koleżanki posprzątam pokój, a dla Pana Jezusa, na przykład,
odrobię starannie zadane lekcje. I
właśnie z takich małych rzeczy Bóg
się będzie cieszył! Rób wszystko z
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uśmiechem i radością, bo tego chce
Pan Jezus od Ciebie, jako młodego
misjonarza.

cych katolików wzrosła, choćby
o jednego. I to jest zadanie dla
każdego z nas.

Wśród licznych konferencji chcę wspomnieć jeszcze o misjologicznej refleksji ks. Bogdana
Michalskiego, który w Polsce jest
odpowiedzialny za misje. Łatwo
być misjonarzem w Afryce, ale w
Polsce to już sztuka! Prawie wszyscy są ochrzczeni, ale często na tym
się tylko pozostaje. Według różnych
badań w Polsce, tylko czterech na
dziesięciu katolików chodzi do Kościoła. Więc czym Kościół w Polsce
różni się od Kościoła we wspomnianej Afryce? Jedną zasadniczą rzeczą. W Afryce, jeśli tylko ktoś jest
katolikiem (jak my), to jego wiara
jest żywa, czyli dany człowiek dla
Boga jest w stanie zrobić wszystko
(bo kocha Pana Jezusa). W Polsce
zaś, katolikiem bardzo często jest
się tylko z nazwy. Wielu ludzi poza
chrztem dzisiaj nic już nie łączy z
Kościołem. Bóg ich nie interesuje, bo praca, pieniądze, są dla nich
ważniejsze. I właśnie dlatego Polska
potrzebuje misjonarzy. To każdy z
nas ma dać świadectwo, czyli pokazać koledze, że kocha Pana Jezusa
i dla Niego robi wszystko. Dlatego
powinniśmy naśladować Go, czyniąc dobro i czytając Pismo Święte,
o którym tak wiele już wiecie. Jeżeli
chcę być misjonarzem, musi mi zależeć na tym, by liczba praktykują-

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ks. dr Tomasz Atłas
zaprosił nas wszystkich do włączenia się w światową kampanię modlitwy na rzecz dzieła ewangelizacji
z prośbą, aby Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie dotarła do każdego
człowieka na ziemi.
W czasie czuwania mieliśmy
również okazję poznać 30 nowych
misjonarzy, którzy przygotowują się do wyjazdu na misje na cały
świat. Całe czuwanie zakończyło
się Aktem zawierzenia Matce Bożej
Królowej Polski spraw misji i misjonarzy.
Udział w konferencji i czuwaniu
pokazał nam, jak wiele osób w Polsce troszczy się o misje. Naszym zadaniem – Kleryckiego Koła Misyjnego, animatorów i opiekunów Kół
Misyjnych – jest dbać o to, abyście
Wy, drodzy mali misjonarze kiedyś
też przystąpili do tego Dzieła, aby
liczba osób troszczących się o misje
stale wzrastała, aby Dobra Nowina
o naszym Panu Jezusie Chrystusie
mogła dotrzeć do każdego człowieka na świecie.
Kl. Stanisław Mejer
Kl. Maciej Dzwonkowski
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Z k rajów m i s y j n y c h. . .

zwyczaje
b oz on aro d z eni o we
Zbliża się czas Bożego Narodzenia.
Piękny okres bogaty w różne tradycje.
Gdybym zapytał przechodniów na
ulicy o święta Bożego Narodzenia to
jakie mieliby skojarzenia? Myślę, że
takie jak: przystrojona choinka, śpiewane w gronie rodzinnym kolędy, kolacja wigilijna, miejsce dla nieznajomego przybysza, prezenty. Wiemy jak
wygląda świętowanie w naszych domach, a jak wygląda w innych krajach?
W Peru okres od 24 grudnia do
końca roku jest świąteczny. Jest to
również początek lata, początek wakacji, gdzie temperatury przekraczają
20°C. Trudno sobie wyobrazić Wigilię w atmosferze upałów, kiedy w Polsce za oknami leży śnieg. W domach
pojawia się choinka przyozdabia się
ją kolorowymi światełkami, watą i
sztucznym śniegiem. Niektórzy dekorują domy lampkami, na drzwiach
wejściowych
zawieszają
stroiki
świąteczne, w kościele znajduję się
wieniec adwentowy. Nie może zabraknąć szopki, która jest tu bardzo
popularna. Przygotowuje się ją na
kilka dni przed Bożym Narodzeniem.
Tradycje

Bożonarodzeniowe

w
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Ekwadorze, Boliwii i Kolumbii niewiele sie różnią: jest szopka
z figurkami w regionalnych strojach, Msza święta. W Ekwadorze na
uwagę zasługuje fakt, że już od 15
grudnia aż do Wigilii odbywają się
w domach spotkania, na których
śpiewa się kolędy, modli się. Potem jest czas na ciastka i czekoladę.
W północnej i środkowej Brazylii,
wierni z upodobaniem uczestniczą w
licznych procesjach ukazujących wędrówkę Nowonarodzonego Dzieciątka Jezus, przy dźwiękach rytmicznej
muzyki i huku petard. Na południu,
znane są kolędy, żłobek, strojenie domów i choinek. Msza Święta w dzień
wigilijny jest powszechną tradycją,
a i nawet Święty Mikołaj nazywany
Papai Noel pojawia się w domach.
Kamerun. Tego dnia rodzina stara się być w komplecie. Dzień wcześniej dzieci zdobią główne pomieszczenie domu czy chaty, rozwieszając
łańcuchy z liści mango lub palmy.
Niektórzy przygotowują też małe
szopki, które umieszczają na specjalnym miejscu w głównym pokoju. W
bożonarodzeniowy poranek wszyscy,
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a zwłaszcza młodzi, starają się wstać
jak najwcześniej, aby być pierwszymi składającymi świąteczne życzenia, gdyż adresat pierwszych życzeń
jest zobowiązany podziękować za nie
małym prezentem. Często kobiety już
wcześnie rano przygotowują za domem w ich afrykańskiej kuchni na trzech kamieniach małe
pączki – ulubiony smakołyk
nie tylko najmłodszych –
aby móc podziękować za
pierwsze bożonarodzeniowe życzenia od swoich dzieci i sąsiadów.
Składanie życzeń trwa
również po Mszy św.,
na którą przychodzą
prawie wszyscy. Do
kościoła wszyscy
przychodzą ubrani odświętnie, a
dzieci – można by powiedzieć obowiązkowo – w nowych strojach, ponieważ w Afryce dzieci rzadko otrzymują w ciągu roku nowe ubrania.
Dzień Bożego Narodzenia jest przez
nie oczekiwany z utęsknieniem, gdyż
nawet w najbiedniejszych rodzinach
rodzice starają o to, aby dać dziecku
nowe ubranie, w którym będzie chodzić cały następny rok. Takie dziecko
maszeruje do kościoła tym weselej,
jeśli w domu otrzymało prezent, który zabiera ze sobą na Mszę św., aby
go pokazać Panu Jezusowi w żłóbku,

i przy okazji też innym dzieciom.
Na czas Bożego Narodzenia w
Republice Południowej Afryki
przypada okres letnich wakacji. W
miastach i miasteczkach w Wigilię
rozlega się donośny głos kolędników.
Domy są ozdabiane sosnowymi gałęziami i niemal wszyscy w swoim salonie ustawiają choinki. W
Wigilię Bożego Narodzenia dzieci także
czekają na prezenty
od św. Mikołaja.
Jak widać nie
tylko my w Polsce czekamy na
przyjście Jezusa. Oczekuje
Go mnóstwo
ludzi
na
wszystkich
kontynentach
świata.
Spróbujmy w czasie przygotowań
do Bożego Narodzenia zatrzymać
się na chwilę i pomyśleć, że gdzieś
tam, na drugm końcu świata, nasi
rówieśnicy także przygotowują się
na przyjście na świat Jezusa. Niech
ten świąteczny czas , czas radości z
przyjścia na świat Pana Jesusa, będzie dla nas okazją do okazania sobie wzajemnej życzliwości i pomocy.
kl. Dawid Suchomski
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święty do odpowiedzi...

Czy Pieniądze
czynią cuda ?

Drogi przyjacielu, czy wiesz skąd
wziął się zwyczaj obdarowywania innych upominkami? Czy wiesz skąd
pochodzi św. Mikołaj i czym tak naprawdę dzielił się z ludźmi? Sprawdź
ile w Tobie jest świętego Mikołaja…
Św. Mikołaj z Miry urodził się
bardzo dawno temu, bo około 270
roku w Patarze w Azji Mniejszej,
czyli tam, gdzie dzisiaj leży Turcja.
Jego rodzina była bardzo bogata, a od rodziców dostał w spadku
znaczny majątek, którym chętnie
dzielił się z ubogimi. Wyróżniał się
wielką pobożnością. Dzięki swojemu dobremu sercu, którym dzielił się z ludźmi, mieszkańcy Miry
wybrali go na swojego biskupa.
Swoje życie całkowicie zawierzył
Bogu, przez co w jego otoczeniu
działy się niewytłumaczalne wydarzenia – prawdziwe cuda! Znana jest historia o trzech niesprawiedliwie uwięzionych oficerach
uwolnionych za jego wstawiennictwem; o trzech młodzieńcach uratowanych przez niego od wyroku
śmierci; o żeglarzach wybawionych
z katastrofy morskiej. Święty Mikołaj wskrzesił też trzech młodzień12

ców zabitych za nieuregulowanie
rachunku za nocleg w gospodzie.
Gdy Mirę opanowali Arabowie,
kupcom włoskim udało się zabrać
jego relikwie i przewieźć do Bari
w południowych Włoszech. Do
dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarunków w formie niespodzianki, aby wspomnieć jego
postać i kształtować w sobie ofiarność, tak jak to czynił nasz święty.
Przykład świętego Mikołaja pomaga nam odpowiedzieć na pytanie
jakie postawiliśmy sobie na początku. Same pieniądze nie wystarczą
do czynienia dobra, konieczne jest
jeszcze dobre serce i prawdziwa,
głęboka wiara w Pana Boga. Często drugiemu człowiekowi nie pomoże jakaś rzecz materialna, którą
można kupić za pieniądze. Dobre
słowo, obecność, troska o kolegę
lub koleżankę, znaczy więcej niż
wielkie prezenty. Drobne upominki są tylko dodatkiem. Mały
misjonarzu, pamiętaj, aby obdarzać innych uśmiechem i radością,
odpowiadać na uśmiech innych.
kl. Wiesław Dylewski
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opowiadanie: Bruno Ferrero

„PUSTE krzesło”
Pewien stary człowiek poważnie
zachorował Jego proboszcz przyszedł go odwiedzić. Kiedy tylko
wszedł do pokoju chorego, od razu
spostrzegł puste krzesło, ustawione
obok łóżka chorego. Ksiądz zapytał,
dlaczego stoi właśnie tutaj. Stary
mężczyzna odpowiedział z uśmiechem:

teraz wyobrażam sobie Jezusa siedzącego naprzeciw mnie na krześle,
mówię do Niego i słucham, co On
mi odpowiada. Nie mam już żadnych trudności z modlitwą.

- Wyobrażałem sobie, że na tym
krześle siedzi Jezus i zanim ksiądz
przyszedł, rozmawiałem z Nim...
Przez długie lata uważałem modlitwę za coś bardzo trudnego, aż pewien mój przyjaciel powiedział, że
modlitwa to rozmowa z Jezusem. I

- Zostawiłam go samego tylko na
dwie godziny. Kiedy po powrocie
weszłam do pokoju, znalazłam go
martwego. Głowę miał opartą o puste krzesło, które zawsze kazał ustawiać obok swego łóżka.

Kilka dni później córka chorego przyszła do proboszcza z wiadomością, że jej ojciec umarł. Powiedziała:

„Na skróty”
Polska Misja Katolicka – zajmuje się stałym duszpasterstwem Polonii, czyli Polaków mieszkających
za granicą. Zwierzchnictwo nad
PMK ma Konferencja Episkopatu
Polski. Najczęściej można usłyszeć
o Misji we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, ale są też w wielu
innych krajach świata. Początki ich
działalności sięgają XIX wieku, kiedy to wielu Polaków wyjeżdżało z
kraju po powstaniach narodowych.
Nasi rodacy szukali możliwości
praktykowania wiary, które utrud-

- PMK

nione było szczególnie przez nieznajomość obcych języków. Duszpasterstwo Polonii wciąż ma wiele
pracy, ponieważ nieustannie Polacy wyjeżdżają na obczyznę, kiedyś
z powodu represji politycznych,
dzisiaj w poszukiwaniu pracy. Jak
widać praca misyjna nie tylko polega na głoszeniu Jezusa Chrystusa, ale także na tym, aby umacniać
wiarę katolików i dbać oto, aby nie
oddalili się od Boga niezależnie
od tego, gdzie los ich zaprowadzi.
13
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Do dzieła ...

kolędnicy
misyjni
Pewnie z utęsknieniem czekamy
na Święta Bożego Narodzenia. W
naszych domach robimy generalne
porządki. Może gdzieś już choinka
jest pięknie ozdobiona, a pod nią
szopka bożonarodzeniowa. Z pewnych źródeł wiem, że niektóre Koła
Misyjne też się bardzo intensywnie
przygotowują, może nie tylko do
Świąt, ale do wielkiej akcji misyjnej, która rozpocznie się tuż po Nowym Roku. Przygotowują się do tak
zwanych „Kolędników Misyjnych”.
Zwyczaj ten narodził się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie
tradycyjnie kolęduje się z okazji
Święta Trzech Króli. W Polsce po
raz pierwszy został podjęty w 1993
roku. Dzieci, wraz z opiekunami,
chodzą od domu do domu przebrane za postacie z jasełek i obwieszczają Dobrą Nowinę o narodzeniu się Pana Jezusa. Dodatkowo
zbierają ofiary dla swoich rówieśników z danego kraju – wskazanego wcześniej przez sekretarza
generalnego Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci w Rzymie. W tym
roku Kolędnicy Misyjni zbierają
pieniądze dla dzieci z Wietnamu.
Na organizację inicjatywy „Kolęd14

ników Misyjnych” składa się kilka
kroków. Po pierwsze animatorzy
szukają potrzebnych materiałów.
Najczęściej można je odebrać od
księży proboszczów. Jest to również dobra okazja, aby przedstawić
księdzu tę inicjatywę i poprosić
o zgodę i pomoc w jej zorganizowaniu. Oczywiście o zgodę – koniecznie pisemną – trzeba również poprosić rodziców. Można ich
również zaangażować w tę akcję,
prosząc na przykład o pomoc w
przygotowaniu potrzebnych strojów albo w nauce ról. Koniecznie
trzeba poszukać dorosłych opiekunów dla dzieci. Po załatwieniu tych
formalności można przystąpić do
przygotowań. Należy zorganizować
małe grupki, najlepiej cztero lub
pięcioosobowe, opowiedzieć im o
trudnej sytuacji dzieci w danym
kraju i zachęcić je, aby oprócz przygotowań podjęły również modlitwę
w ich intencji. Także w intencji rodzin, które odwiedzą podczas kolędowania, za siebie nawzajem. Trzeba dokonać podziału ról. W każdej
grupie musi być dziecko przebrane
za rówieśnika z kraju, dla którego zbiera się ofiary. Jeszcze kilka
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prób i można już kolędować…, ale
jeszcze najważniejsza rzecz. Z reguły podczas Mszy Świętej w Drugi Dzień Świąt, w obecności całej
wspólnoty parafialnej, odbywa się
rozesłanie Kolędników Misyjnych.
Ksiądz proboszcz zapowiada datę
kolędy misyjnej i przedstawia grupy kolędnicze, wyjaśniając ideę

i cel kolędowania. W ten sposób
parafianie dowiedzą się o terminie i celu Kolędników Misyjnych.
Przyjście do domu z kolędą nie
może kojarzyć się ani kolędnikom,
ani przyjmującym ich rodzinom
tylko ze zbiórką pieniędzy. Wartości akcji nie mierzymy bowiem
sumą zebranych pieniędzy, ale
skutkami duszpasterskimi, jest to
również dzieło ewangelizacji. W
ten sposób ewangelizujecie doro-

słych. Kolędnicy misyjni powinni wnosić ewangeliczną
radość także w progi domów osób
samotnych, cierpiących, domów
opieki społecznej i domów dziecka.
Drodzy Mali Misjonarze! Zachęcam Was do włączenia się w inicjatywę „Kolędników Misyjnych”.
Porozmawiajcie o tym pomyśle ze
swoimi animatorami. Jeżeli nie
uda się w tym
roku, to próbujcie w następnym.
Kleryckie
Koło
Misyjne w Pelplinie posiada potrzebne materiały, które możemy
Wam udostępnić.
Zachęcam również
do dzielenia się
z nami Waszymi
doświadczeniami.
Piszcie o przebiegu Waszych akcji do nas, do naszego Zwiastuna, ale także do Centrali
Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie oraz do „Świata Misyjnego”.
Czekamy także na zdjęcia i filmy.
Serdecznie pozdrawiam i życzę Bożego błogosławieństwa na czas „Kolędników Misyjnych”. Wspólnie
pomóżmy dzieciom w Wietnamie.
Kl. Maciej Dzwonkowski
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Modlitwa za misje
Panie, obudź w każdym, kto należy do Twojego
Kościoła, prawdziwy zapał misjonarski,
by głosić Chrystusa tym,
którzy Go jeszcze nie poznali,
i tym, którzy przestali wierzyć.
Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj
swą łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji.
Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny
za misje, a przede wszystkim zrozumiał, że naszym
pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest
prawdziwie chrześcijańskie życie. Amen

Misja specjalna
Poniżej jest specjalnie zaszyfrowane zadanie dla Ciebie na najbliższy czas. Aby je odczytać, wejdź na stronę internetwą
www.kolomisyjne.pl. Tam, w zakładce „Misjaspecjalna”, znajdziesz instrukcję, jak rozkodować wiadomość.

Powodzenia!!!
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kl. Paweł Orłowski
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Hasło przygotował:

P O K A
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Rusz głową
Zagadka matematyczna

Uzupełnij liczby i znaki, aby działania były poprawne.
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REBUS PRZYPOMINACZ
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Pamiętasz hasło jesiennych rekolekcji misyjnych?
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WYKREŚLANKA
Wykreśl z diagramu (pionowo, poziomo i wspak) 9 słów związanych
z Bożym Narodzeniem. Z pozostałych liter odczytaj hasło.
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Rozwiązanie: Bóg ________________________________________________

Z najdź
5
R óż n i c

Łamigłówki
przygotował:

kl. Tomasz
Szczerba
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Szopka z masy solnej

Krok 3.

Wykonaj masę solną wg przepisu:
• 200 g mąki
• 200 g soli
• 100 g mąki ziemniaczanej
• 3/4 szklanki wody
Wszystko dokładnie wymieszaj i
ulep elementy szopki.
Krok 1.

Krok 4.

Krok 2.

Po wyschnięciu masy, ustaw
gotową szopką pod choinką.

Więcej na:
www.warsztatmisyjny.blogspot.com

Halina Golczowa

CHLEB MIŁOŚCI
A gdy zabłyśnie gwiazda
W b ł ę k i t n e j d a l e ko ś c i .
Będziemy z sobą dzielić
Opłatek - chleb Miłości.
A łamiąc okruch biały ,
Wśród nocy świętej ciszy ,
N i e c h a j s i ę s e rc a n a s z e
J a k d z w o n y ro z ko ł y s z ą .
i

i

Oto już cud się spełnia,
Już biją w niebo dzwony.
O witajże nam, Jezu,
W B e t l e j e m n a ro d z o n y .
Ro z w a r ł y s i ę n i e b i o s a ,
J u ż ko l ę d p ł y n ą d ź w i ę k i :
O witajże nam, witaj,
Jezuniu malusieńki.
Ty , któryś jest Miłością
i S e rc e m t e g o ś w i a t a ,
Z a g a r n i j s e rc a n a s z e
I w Imię Swoje zbrataj.
Niechaj zamilkną swary ,
Zawiści, ludzkie złości.
Noc święta, wigilijna...
Dzielmy - CHLEB MIŁOŚCI.
i

