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Wprowadzenie
Kochani Kolędnicy Misyjni Archidiecezji Krakowskiej!
Przeżywaliśmy w ostatnich miesiącach trudne doświadczenie
pandemii. My, jako ludzie wierzący, zachowując wskazówki i polecenia
odpowiedzialnych władz, przede wszystkim pełni ufności modliliśmy
się do Boga, który nas kocha. Wiara zawsze daje nadzieję. Jezus, Syn Boży
stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy i my kiedyś
mogli mieć życie wieczne.
W okresie Bożego Narodzenia wszyscy stajemy przy żłóbku, w którym
leży małe Dziecię. To nasz Zbawiciel. Przynosi pokój i radość. Nie wszyscy
jednak Go znają. Nie wszyscy wierzą, że On jest naszym Zbawicielem. Wy,
drogie dzieci chcecie pomagać misjonarzom, którzy w różnych częściach
świata głoszą Ewangelię. A przez nich pomagacie dzieciom i wszystkim
ludziom w krajach misyjnych. W tym roku zapraszam was kolejny raz
do kolędowania. Idźcie z radością do domów ludzi wierzących, aby wyrazić
radość z narodzin Pana, ale także by przypomnieć, że na świecie są jeszcze
miliony ludzi, którzy Go nie znają. Każdy może mieć udział w dziele
misyjnym, poprzez modlitwę i ofiarę.
W tym roku chcemy kolędować dla dzieci, którymi opiekują
się misjonarze z naszej archidiecezji. Szczególnie jednak będziemy pamiętali
o dzieciach masajskich. Masaje to ludność pasterska, zamieszkująca głównie
Tanzanię i Kenię. To ludy wędrujące ze swoimi zwierzętami tam, gdzie jest
woda. W dzisiejszych czasach prowadzą coraz bardziej życie osiadłe. To są
ludzie biedni. Naszymi modlitwami i ofiarami możemy im pomóc poznać
Chrystusa i choć trochę ulżyć im w codziennym życiu. Wśród Masajów
pracuje dwóch misjonarzy z Krakowa: ks. Marek Gizicki i ks. Krzysztof
Kasprzak. Oni prowadzą tam wiele dzieł: od głoszenia Ewangelii do pomocy
najbiedniejszym, w tym dzieciom. Przez tegoroczne kolędowanie wszyscy
włączymy się w to dzieło. 		
Dziękuję Wam drodzy opiekunowie, katechetki i katecheci za wasze
zaangażowanie, za kolędowanie razem z dziećmi.
Ks. Tadeusz Dziedzic
Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie
6

7

Kolędujemy dla dzieci
w Tanzanii, Peru, Sudanie Południowym, Brazylii, Chinach,
Ukrainie oraz dzieci Masajskich.
W tym roku nasze kolędowanie misyjne skierowane jest w sposób
szczególny do dzieci Masajskich zamieszkujących tereny Tanzanii
i Kenii. Nie zapominamy też o dzieciach, wśród których pracują misjonarze
diecezjalni i misjonarze świeccy z Archidiecezji Krakowskiej: w Tanzanii,
Peru, Brazylii, Chinach i na Ukrainie.
Masajowie
Masajowie są grupą etniczną zamieszkującą Kenię i Tanzanię północną.
Dzięki swoim charakterystycznym zwyczajom oraz zamieszkaniu
w dostępnym terenie są jedną z najlepiej znanych afrykańskich grup
etnicznych. Prowadzą oni półkoczowniczy tryb życia, a największym ich
bogactwem jest bydło. Ich populacja to ok. 900 000 ludzi.
Język
Masajowie porozumiewają się w języku Maa, który pochodzi
z rodziny języków nilo-saharyjskich. Uczą się także języków urzędowych
Kenii i Tanzanii: suahili i angielskiego.
Kultura
Społeczeństwo Masajów jest silnie patriarchalne tzn., że decydują
mężczyźni. Większość ważnych dla grupy decyzji jest podejmowana przez
starszych mężczyzn. Formalnie kara śmierci nie jest stosowana i jako
zadośćuczynienie wystarczy zazwyczaj zapłata w bydle lub przeprosiny.
Sprawy są rozwiązywane poza sądem, na procesach zwanych „amitu”, „to
make peace” lub „arop”.
Religia
Masajowie są monoteistami, a ich Bóg jest nazywany Enkai lub Engai.
Engai jest pojedynczym bóstwem o podwójnej naturze: Engai Narok
(Czarny Bóg) jest łaskawy, natomiast Engai Nanyokie (Czerwony Bóg) jest
mściwy. „Góra Boga”, Ol Doinyo Lengai, znajduje się na południe od jeziora
Natron. Najważniejszym człowiekiem w religijnym systemie Masajów jest
laibon, który bierze udział w szamańskim leczeniu, wróżeniu, proroctwach,
modlitwach o zapewnienie zwycięstwa w wojnie lub przywołanie deszczu.
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Zagrody
Boma - tak nazywa się Masajskie obejście (zagroda). Jest to obszar
na bazie koła lub elipsy otoczony ciernistymi krzewami uniemożliwiającymi
wtargnięcie do środka drapieżników. W tym płocie jest otwór wejściowy,
również zakrywany krzewami na noc. Wewnątrz bomy znajdują się Manyatty,
czyli masajskie domy oraz zagrody dla krów i kóz.
Domy
Masajowie jako lud koczowniczy, a później półkoczowniczy, budując
domy polegają na lokalnych, łatwo dostępnych materiałach i miejscowej
technologii. Tradycyjny masajski dom jest skonstruowany dla ludzi, którzy
ciągle się przemieszczają, więc jego trwałość jest bardzo mała. Manyatty
(chaty) mają kształt owalu lub koła i są budowane przez kobiety. Szkielet
domu jest budowany z drewnianych tyczek, wbitych bezpośrednio w ziemię
i przeplecionych mniejszymi gałązkami. Taka konstrukcja jest następnie
oblepiana mieszanką błota, trawy, krowiego gnoju i moczu oraz popiołu.
Manyatta jest mała (3 × 5 m), a jej wysokość wynosi 1,5 m. Na tej niewielkiej
przestrzeni rodzina gotuje, je, śpi, prowadzi życie towarzyskie i przechowuje
żywność, paliwo oraz wszystko, co posiada. W manyatcie często żyją również
małe zwierzęta gospodarskie.
Bydło
Tradycyjnie życie Masajów skupia się wokół bydła, które stanowi główne
źródło pożywienia. Miarą bogactwa mężczyzny jest liczba dzieci i bydła.
Stado składające się z 50 sztuk jest już godne szacunku, a im więcej dzieci,
tym lepiej. Mężczyzna, który ma wiele dzieci i nie ma bydła, lub odwrotnie,
jest uważany za biednego. Według wierzeń Masajów Bóg podarował im
całe bydło na świecie. Dlatego kradzież bydła od innych plemion jest tylko
odbieraniem swojej własności. Praktyka ta jest coraz rzadziej spotykana.
Społeczność
Dla Masajów najważniejszym wyznacznikiem jest kohorta, do której
przynależą. Mali chłopcy, pomimo że są zobowiązani wypasać cielaki
i jagnięta, gdy tylko nauczą się chodzić, spędzają dzieciństwo głównie
na zabawach. Dziewczynki są odpowiedzialne za dodatkowe prace przy
gotowaniu czy dojeniu.
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Wojownicy
Co około 15 lat powstaje nowe pokolenie morans lub inaczej murran
(wojowników). Nowe pokolenie wojowników jest tworzone z chłopców
w wieku 12–25 lat, którzy osiągnęli już wiek dojrzewania i nie należą
do młodszej kohorty. Jednym z obrządków przejścia z chłopca w młodego
wojownika jest ceremonia obrzezania. W języku Maa obrzezanie to
emorata. Wojownicy zapewniają bezpieczeństwo społeczności, a większość
czasu spędzają na pieszym przemierzaniu masajskich ziem, daleko poza
granice ziem, będących ich własnością. Coraz częściej angażują się również
w hodowlę bydła, wzbogacają swoje zapasy poprzez handel, a nie przez
kradzież, jak bywało w przeszłości.
Muzyka i taniec
Masajska muzyka tradycyjnie składa się z rytmu wyśpiewanego
harmonijnie przez chór wokalistów, podczas gdy przewodnik muzyki
(olaranyani) śpiewa słowa. Olaranyanim jest zazwyczaj osoba, która najlepiej
potrafi zaśpiewać daną piosenkę. Kobiety śpiewają kołysanki, nucą piosenki
i śpiewają pieśni pochwalne dla synów. Charakterystyczna dla śpiewu kobiet
jest monofonia i call-and-response. Kobiety powtarzają zdania i odpowiadają
sobie na nie same.
Ozdoby
Bardzo popularne wśród Masajów jest przekłuwanie i rozciąganie
małżowin usznych. Kobiety noszą zdobione koralikami ozdoby w obu
małżowinach i mniejsze kolczyki w górnej części ucha. Dla odróżnienia
Masajowie przyjęli, że: Ci zamieszkujący Kenię będą nosić ozdoby w kolorze
głównym czerwonym (symbolizującym bydlęcą krew), a Ci z terenu Tanzanii
biżuterię w kolorze białym (symbolizującym krowie mleko). Zarówno
mężczyźni, jak i kobiety ubierają drewniane obrączki. Masajskie kobiety
regularnie wyplatają biżuterię i paciorki. Kolory paciorków mają swoje
znaczenie, najpopularniejsze to: biały - pokój, niebieski – woda, czerwony
– wojownik/krew/odwaga.
Pożywienie
Tradycyjnie masajska dieta składała się z mięsa, mleka i krowiej krwi.
Dzisiaj podstawą diety Masajów jest krowie mleko i mączka kukurydziana.
Mleko jest pite głównie świeże lub w słodkiej herbacie, natomiast mączka
jest wykorzystywana do owsianki. Mięso, pomimo że jest ważnym
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składnikiem posiłków, nie jest spożywane regularnie i nie może być
zakwalifikowane jako podstawowy produkt. Tłuszcze zwierzęce oraz masło
są używane do gotowania owsianki, kukurydzy i fasoli. Masło jest ważnym
składnikiem pożywienia niemowląt. Obecnie coraz częściej Masajowie
żywią się produktami pochodzenia niezwierzęcego. Każdy spożywa średnio
jeden litr mleka dziennie. Dzięki temu zapotrzebowanie na proteiny
i podstawowe aminokwasy jest w pełni zaspokojone. Jednakże taka dieta
nie zaspokaja zapotrzebowania na żelazo, niacynę, witaminę C, witaminę
A, tiaminę i energię. Z powodu zmiany klimatu, częstych susz i sezonowej
podaży mleka w diecie Masajów występuje znaczna ilość zbóż.
Ubiór
Ubiór Masajów różni się w zależności od wieku, płci i miejsca
zamieszkania. Przykładowo młodzi mężczyźni ubierają się na czarno przez
kilka miesięcy po obrzędzie obrzezania. Jednak ulubionym kolorem jest
czerwony. Materiały niebieskie, czarne, w pasy i szachownice są również
noszone.
Wyposażenie Masaja
Shuka – Masajskie okrycie (koc), prostokąt z materiału
bawełnianego, długa na wyciągniętej ręki i szeroka tak, by okryć
ciało od pasa do stóp lub od szyi do pasa. Materiał ma różne wzory
z elementami czerwieni.Masajowie okrywają się dwoma, trzema sztukami
(np. w pasie i na ramionach).
Rungu lub rugma dł. ok. 50 cm. Pałka z wąskim trzonkiem zakończona
ciężką gałką. Symbol morana. 			
Ol-alem, Simi knife – Nóż (miecz) Masajski o długości ok. 50 cm (ostrze
ok. 40 cm) ze skórzaną pochwą koloru czerwonego i szlufką do przytraczania
do pasa.					
Ozdoby: Naszyjniki (zw. mustani lub eldurish); Kolczyki (kobiety).
Bransolety większe (zw. engomesha, noszą morani); Bransolety mniejsze
(kobiety i mężczyźni)
Sandały z opon (motocyklowych) – indukutuki.
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Katecheza: Misje wśród Masajów
1. Wprowadzenie (10-15 min)
Modlitwa w intencji misjonarzy i za ludzi, wśród których głoszą
Ewangelię.
Odczytanie fragmentu Łk 9, 1-6 (Pierwsze rozesłanie Apostołów)
i pogadanka:
– w jakim celu Pan Jezus wysłał swoich uczniów? (aby głosili Królestwo
Boże)
– czy dał im do tego jakąś pomoc? (mogli uzdrawiać i wyrzucać złe duchy)
– co mieli ze sobą wziąć na drogę? (nic, mieli pozwolić się ugościć)
– kto dziś pełni misję Apostołów (kapłani, misjonarze, siostry zakonne,
każdy tam gdzie żyje może być świadkiem Pana Jezusa)
– kto to jest misjonarz? (odpowiedzi dzieci)
Dziś chcę was zabrać do Afryki Środkowej na spotkanie z plemieniem
Masajów. Wśród nich są również misjonarze z Polski. Najważniejsze co
misjonarz ze sobą zabiera to wielkie serce, pełne Bożej miłości. To jest ten
dar, który potrafi zdziałać cuda wśród ludzi. Zobaczcie najpierw, gdzie
się udajemy, gdzie mieszkają Masajowie (warto przygotować mapę lub
wyświetlić na rzutniku).
Masajowie zamieszkują w Kenii i w północnej Tanzanii. Są to kraje położone w środkowej Afryce na wschodnim
wybrzeżu. Możecie je kojarzyć z takich miejsc
jak najwyższa góra Afryki, czyli?... Kilimandżaro,
Jezioro Wiktorii lub wielka równina Serengeti.
To właśnie w tamtych rejonach kręcono „Króla
Lwa”. Masajowie mają swój własny język, ale jest
on dosyć trudny, nawet Tanzańczycy i KenijczyTanzania
cy się nim nie posługują, dlatego Masajowie uczą
się języka Suahili, a czasem również angielskiego.
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2. Rozwinięcie (15-20 min)
– Od czego zacząć misję? (Od modlitwy. Misja to dzielenie się wiarą.
A z pomocą Pana Boga misjonarz zaczyna poznawać ludzi, do których
przybył).
Nauczmy się najprostszej modlitwy, czyli znaku krzyża w języku Suahili:
Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina.
(czyt. Kła dzina la Baba, na la Młana, na la Roho uMtakatifu. Amina)
Teraz możemy ruszać do ludzi. – My jak się najczęściej pozdrawiamy?
(odp. dzieci).
W języku Suahili pozdrowienie jest bardzo proste: Habari gani!, czyli
Co słychać?, Jak się sprawy mają. Odpowiadamy: Nzuri (dobrze) lub Salama
(spokojnie). Dzieci często pozdrawiają starszych słowem: Shikamoo (czyt.
Szikamo-o; kłaniam się, uszanowanie), a starsi odpowiadają Marahaba (nie
trzeba).
Posłuchajcie chwilę o życiu i zwyczajach masajskich (tutaj dobrze mieć
przygotowanych kilka zdjęć, które bardzo łatwo znaleźć w sieci lub pokazać
te zgromadzone na stronie diecezji w zakładce wydziału misyjnego; można
też pożyczyć z wydziału misyjnego koc masajski i biżuterię).
Ubiór: Dziś Masajowie ubierają się w kolorowe koce, którymi
się przepasują. Dawniej ich strojem były po prostu skóry. Koce masajskie
najczęściej mają motyw w kratę z przeplatającymi się kolorami niebieskim
i czerwonym, niekiedy trochę czarnego i zielonego. Kolor czerwony jest
zarezerwowany dla mężczyzn, a niebieski dla kobiet, choć nie zawsze pilnie
tego przestrzegają. Gdy przychodzi czas zimniejszy otulają się kolejnymi
kocami. Dzieci podobnie – mają na sobie tylko taki kocyk przewiązany
na ramieniu.
Podział obowiązków: Wśród Masajów najważniejszy jest człowiek.
Każdy ma swoje zadania i obowiązki w wiosce, ponieważ żyją bardzo
skromnie, w rejonach o ciężkich warunkach, szczególnie przez brak
wody, dlatego muszą się wspomagać. Mężczyźni są wojownikami i pasterzami. Dawniej był zwyczaj, że aby chłopiec stał się mężczyzną i wojownikiem sam musiał upolować lwa. Dziś już tego nie praktykują. Lwy
w Afryce się chroni. Większość dnia mężczyźni spędzają na pilnowaniu
stad. Jeden Masaj ma przynajmniej kilkadziesiąt krów i kóz i wędruje
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z nimi szukając pastwisk i wodopojów. Ich krowy mają niewielkie garby,
które działają jak u wielbłądów, dzięki temu wystarczy, że stado dotrze
do wody raz na trzy dni. Kobiety opiekują się domem i dziećmi. Większość czasu zajmuje im przygotowanie posiłku. Nieraz godzinę lub dwie
trzeba poświęcić, żeby przynieść wodę, później rozpalić ogień i przygotować posiłek. Kuchnia to trzy kamienie na zewnątrz chatki, na których
stawia się garnek. Jedzą najczęściej ryż lub ugali, czyli papkę z kukurydzy
i mąki. Masajowie zazwyczaj nie mają pól. Kupują te produkty w zamian
za mleko lub mięso swoich krów. Mięso jedzą rzadziej. To pożywienie
świąteczne. Jednym z ich ulubionych posiłków jest mleko lub czaj masajski – herbata z ziołami i mlekiem. Najmniejsze dzieci są cały czas przy
mamie, gdy są nieco większe to jej pomagają. Te kilkunastoletnie dzieci
często pełnią zadania pastuszków.
Domy: Masajowie budują bardzo proste domy. Konstrukcja jest z patyków, na zewnątrz są pokryte gliną i błotem. Nie mają okien. W środku
jest bardzo ciemno, ale nie spędzają tam dnia. Całe życie toczy się na
zewnątrz. Domy służą do przenocowania oraz są miejscem dla ludzi chorych. Wnętrze domku to palenisko, miejsca do spania oraz kilka półek na
takie przedmioty jak garnki, ubrania, krzesła. Mniejsze zwierzęta również są zabierane do domów na noc, przez co można się tam poczuć jak
w stajence betlejemskiej. Bardziej zamożni Masajowie posiadają motocykle i telefony komórkowe. Problem jest z ładowaniem komórki. Jedynym
sposobem są odwiedziny w miejscowości, w której jest prąd lub własna
bateria słoneczna.
Kościoły: Tak jak chatki są proste, tak miejsca spotkań Kościoła jeszcze bardziej. Kościołem u Masajów jest przygotowane na skraju wioski
miejsce pod drzewem. Ołtarz jest spleciony z gałęzi, a ławki to długie
pnie drzew. Misjonarze starają się dotrzeć do każdej wioski najczęściej
jak potrafią, przeważnie raz na miesiąc. Wtedy jest wielkie święto. Możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej i przyjęcia Komunii. W pozostałe niedziele gromadzą się sami i z pomocą katechistów rozważają słowo
Boże.
Dzieci: Nie wszystkie dzieci mają możliwość chodzić do szkoły, nie mają na to pieniędzy. Zazwyczaj jedna szkoła jest na kilka wiosek i trzeba chodzić do niej nawet ponad 5 km przez busz.
14

Obowiązki dzieci to chodzenie po wodę, pasterstwo, pomoc rodzicom. Dzieci dostają jedzenie jako ostatnie. Ulubione zabawy: gra
w klasy, w berka, przybijanie piątki (nauczyły się tego od misjonarzy), konstruowanie procy i innych prostych rzeczy lub zabawek.
3. Zakończenie (10-15 min). Jako podsumowanie do wykorzystania
są następujące pomoce. Można również użyć ich jako przerywnika w prezentacji:
A. Kolorowanka „U Masajów”.
B. Krzyżówka związana z tematem katechezy.
C. Tekst do zabawy „Stary niedźwiedź mocno śpi” w wersji Suahili.
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1. Ulubiony napój Masajów.
2. Najwyższy szczyt Afryki.
3. Imię głównego bohatera filmu „Król Lew”. W miejscowym języku to imię znaczy „Lew”
4. Posługa, którą pełnią księża, siostry zakonne i świeccy w dalekich krajach. Nazwa placówki, która jest domem misjonarza w kraju
misyjnym.
5. Tradycyjny strój Masaja.
6. Jeden z krajów, w których żyją Masajowie.
7. Miejscowy język Tanzanii i Kenii.
8. „Ugali” to potrawa, której głównymi składnikami są mąka i …
9. Kolor przypisany tradycyjnie wśród Masajów do mężczyzn.
Odp. 1. Mleko, 2. Kilimandżaro, 3. Simba, 4. Misja, 5. Koc, 6. Tanzania,
7. Suahili, 8. Kukurydza, 9. Czerwony.
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SIMBA YETU ULALE, (Simba jetu ulale)
SIMBA YETU ULALE, (Simba jetu ulale)
TUNAKUOGOPA, TUTENBEE KIMYA. (Tunakuogopa,
tutenbe-e kimja)
UKI AMKA SISI, JE? UKI AMKA SISI, JE (Uki amka sysy dzie x2)
SAA YA KWANZA, SIMBA LALA, (Sa-a ja kwanza, simba lala)
SAA YA PILI, SIMBA KOROMA, (Sa-a ja pili, simba koroma)
SAA YA TATU, SIMBA RUKA! (Sa-a ja tatu, simba ruka)
W dokładnym tłumaczeniu:
Nasz lwie, śpij, nasz lwie śpij (tamtejsze dzieci nie kojarzą niedźwiedzia)
My się ciebie boimy, po cichu chodzimy.
Jak się zbudzi z nami co? Jak się zbudzi z nami co?
Godzina pierwsza, lwie śpij,
Godzina druga, lwie chrap,
Godzina trzecia, lwie rzucaj się!
Notatka: Misjonarze będąc wśród Masajów poznają ich kulturę, zwyczaje,
uczą się języka oraz mówią o Panu Jezusie. Misje to serdeczna wymiana tego
co najcenniejsze. Wielu Masajów chętnie przyjmuje Ewangelię, ponieważ
odnajdują w niej nadzieję, a siła jaka płynie z bliskości z Bogiem pomaga im
czynić więcej dobra.
MISYJNE WARSZTATY KATECHETYCZNE
21 listopada 2020 r. (sobota) godz. 10.00 – 14.00
Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Temat: Zastosowanie mediów w animacji misyjnej w szkole i parafii.
W pracy z dziećmi i młodzieżą prezentujemy informacje poprzez teksty,
zdjęcia i filmy. Na warsztatach misyjnych podpowiadamy, jak zastosować
różne formy medialne, jak napisać dobry tekst, jak przygotować się do radia,
w jaki sposób filmować. Przygotowaliśmy zbiór praktycznych ćwiczeń i rad,
które przydadzą się do prowadzenia zajęć z uczniami różnych grup wiekowych.
Warsztaty zaplanowane są na 21 listopada 2020 r. (sobota) od godz.
10.00 do 14.00 w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej
w Krakowie.
Zgłoszenia prosimy przesyłać przez formularz na stronie internetowej Wydziału
Misyjnego „Misyjne Warsztaty Katechetyczne listopad 2020”.
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Liturgia w dniu rozesłania Kolędników Misyjnych
Wprowadzenie do liturgii słowa
Dzień śmierci męczenników nazywano w starożytności chrześcijańskiej
dniem narodzin dla nieba. To niebo zobaczył Szczepan w chwili swej śmierci.
To niebo zobaczy każdy z nas, kto wytrwa w prześladowaniach dla prawdy,
Ewangelii i Jezusa Chrystusa żyjącego dzisiaj w Kościele. Z uwagą wsłuchajmy
się w Słowo, które teraz skieruje do nas Pan.
Modlitwa wiernych
Pamiętając o wezwaniu Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie
wszystkie narody”, prośmy Ojca w niebie, aby orędzie Bożego miłosierdzia
dotarło do wszystkich zakątków świata.
1. Módlmy się za cały Kościół, a szczególnie za Ojca Świętego Franciszka
i naszego arcybiskupa Marka, aby z miłością i radością serca głosili wszystkim
narodom Chrystusową Ewangelię. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, szczególnie pochodzących
z naszej Archidiecezji Krakowskiej, aby Pan wspierał ich w trudzie
i błogosławił w posłudze misyjnej. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za wszystkich Kolędników Misyjnych wspierających dzieła
misyjne poprzez dar swojej modlitwy i ofiary, aby Bóg hojnie im wynagrodził
trud kolędowania. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nigdy
nie zabrakło światu ludzi odważnych i dobrych, którzy pójdą za głosem
wezwania Bożego. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za zmarłych misjonarzy i zmarłych z naszych rodzin,
aby Miłosierny Pan przyjął ich do chwały nieba. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za nas samych, aby udział w Eucharystii pogłębiał w nas
miłość i rozpalał nasze serca gorliwością w głoszeniu Ewangelii. Ciebie
prosimy…
Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania
prawdy, wejrzyj na swoje żniwo i poślij na nie robotników, aby głosili
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, niech Twój lud zgromadzony przez Słowo
Życia i pokrzepiony mocą sakramentów kroczy drogą zbawienia i miłości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
19

Procesja z darami – komentarz
Przynosimy do ołtarza symboliczne dary, jako wyraz naszej miłości
do Chrystusa i naszej odpowiedzialności za misję ewangelizacyjną Kościoła.
Świece – Światło Chrystusa – niech nasze serca przekażą ludziom Słowa
Światła i Prawdy.
Pismo Święte – źródło poznania miłości Boga do człowieka – niech zaowocuje
współpracą w dziele misyjnym Kościoła.
Krzyż – który jest najpewniejszą pomocą na misyjnych drogach – niech
towarzyszy wszystkim posłanym.
Ubiór Masajski i płyta z ich śpiewem i muzyką religijną – niech modlitwa
i sztuka tworzą oblicze wiary i kultury katolików masajskich.
Muszla z dna Oceanu – niech Ewangelia do głębi przeniknie serce każdego
mieszkańca ziemi.
Globus – niech wszędzie na ziemi będzie głoszona Dobra Nowina o Zbawieniu.
Chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa – niech ten Pokarm
Duchowy łączy wszystkich wyznawców Chrystusa w jedną rodzinę Bożą.
Przed rozesłaniem
Na wytrwanie w dawaniu świadectwa Jezusowi, który jest Panem historii
przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
Błogosławieństwo i rozesłanie Kolędników Misyjnych
Wszechmogący Boże, Ty posłałeś na świat swojego Jedynego Syna,
Jezusa Chrystusa, by głosił ludziom Ewangelię zbawienia, wysłuchaj prośby
zgromadzonego tu ludu i prowadź wszystkich do poznania Twojej prawdy.
Spojrzyj łaskawie na wspólnotę zgromadzonych tutaj Dzieci, które jako
Misyjni Kolędnicy pragną głosić radość z narodzenia Twego Syna, niech
znajdą życzliwe przyjęcie w domach naszych Rodzin.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen.
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Z KOLĘDĄ MISYJNĄ W DOMU
Maryja, Józef Afrykańczyk (Masaj/Masajka)
maryja:
Tyle lat już minęło,
Miliony w mego Syna uwierzyło,
Że On został przez Ojca posłany,
By wszystkim otworzyć nieba bramy.
AFRYKAŃCZYK:
I my afrykańscy pasterze
Słyszeliśmy o Nim wiele.
Nie wszyscy Go jednak znają
Więc na misjonarzy wciąż czekają.
MARYJA:
Jezus przyszedł dla każdego,
Na tym świecie żyjącego.
Wy, którzy już Go znacie,
Teraz innym pomagajcie.
JÓZEF:
Misjonarze głoszą Pana
By cała ziemia Go znała.
I wy wszyscy tu zebrani
Jesteście do tego powołani.
PASTERZ (masaj):
My pasterze, zwani Masajami,
Modlimy się ciągle za wami.
Bo dzięki misjonarzom z Krakowa
Możemy się uczyć w szkołach.
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MARYJA:
Tam daleko pod Kilimandżaro,
Widzę ja biedy nie mało.
Ale wiara w mojego Syna
To dla nich najlepsza nowina.
KOLĘDNICY:
Prosimy Was mili gospodarze
Dajcie nam dziś coś w darze.
My to wszystko zbierzemy razem
I to będzie dla naszych sióstr i braci Masajów darem.
józef:
Niech wam Jezus, w którego wierzycie
Błogosławi na całe życie.
Dzięki waszej życzliwości
Sprawicie Bogu i Masajom wiele radości.
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Pielęgnujmy dobro, które płynie z kolędowania misyjnego
SPRAWOZDANIA Z KOLĘDOWANIA MISYJNEGO 2019
Balice, parafia Świętej Rodziny z Nazaretu
„Chrystus się rodzi, nas oswobodzi”
„Uczyń dobro swoim codziennym sposobem działania i zmieniaj
swój świat”- taka dewiza z pewnością mogłaby towarzyszyć wszystkim
Kolędnikom Misyjnym, którzy co roku wyruszając w świat i głosząc
Dobrą Nowinę, dzielą się właśnie tym wspominanym dobrem i zmieniają
otaczającą ich rzeczywistość, rozgrzewając tysiące ludzkich serc.
5 stycznia 2020 roku, w parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny
z Nazaretu w Balicach, odbyła się uroczysta Msza Święta, na której
licznie zgromadzeni kolędnicy, opiekunowie i parafianie,
otrzymali błogosławieństwo na ten jakże ważny dla nas Uczyń dobro
swoim
dzień. Już kolejny raz uśmiechnięte dzieci i młodzież, wraz
codziennym
ze swoimi opiekunami, także siostrami Karmelitankami
sposobem
Dzieciątka Jezus, które dzielnie nam towarzyszyły, wyruszyli
działania.
przemierzać okoliczne wsie, zbierając ofiarę na cele misyjne.
Barwne i rozśpiewane korowody pukały od drzwi do drzwi,
aby głosić Dobrą Nowinę o narodzeniu Pana i dzielić się uśmiechem
z każdym napotkanym człowiekiem.
Dla niektórych gospodarzy spotkanie z Kolędnikami było momentem
zadumy i refleksji. Jak co roku, nasi parafianie z niecierpliwością wyczekiwali
odwiedzin grup kolędniczych, szykując dla nich drobny poczęstunek i ciepłe
przyjęcie w progach swojego domu. Tegoroczna młodzież
Spotkanie
i dzieci, podzieleni na 5 grup i rozesłani do pobliskich
z Kolędnikami
wiosek, w pięknych strojach dziarsko przechodzili kolejne
to moment
kilometry, aby zapukać do każdego domu i odwiedzić
zadumy
wszystkich, którzy oczekiwali na ich przybycie, już z daleka
i refleksji.
wypatrując kolędniczej gwiazdy.
Ten rok znowu pokazał, jak wielkie potrafią być ludzkie serca i jaką siłę
ma niesione przez nas dobro i radość. Jesteśmy dumni, że w taki sposób,
chociaż w małym stopniu, możemy przyczynić się do pomocy naszym
rówieśnikom na innych kontynentach i tym samym sprawić, że świat stanie
się odrobinę lepszy.
s. Rachela Rozpondek
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Biłgoraj
6 stycznia podczas uroczystej Mszy Świętej transmitowanej dla osób
chorych i samotnych w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Biłgoraju, odbyło się uroczyste rozesłanie kolędników misyjnych.
Radosny orszak młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 przebranej
w kolorowe stroje kolędników przemierzał ulice naszej parafii, odwiedzając
wszystkich, którzy zaprosili Kolędników misyjnych. Pięknie przedstawiona
scenka, wspólne kolędowanie i rozmowy dały wszystkim dużo radości,
W drodze kolędnicy pozdrawiani byli przez przejeżdżających
ulicą kierowców. Wielu domowników robiło sobie pamiątkowe
zdjęcia, na których widać było: Trzech Króli, Maryję, aniołki, a także
młodzież przedstawiającą dzieci z Amazonii, dla których członkowie
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci szły po kolędzie.
Ludzie
Wśród osób, które zostały odwiedzone byli samotni
przyjmowali
nas jak własną oraz chorzy, którzy nie kryli łez wzruszenia
i szczęścia. W czwartek, 9 stycznia, młodzież z PDMD
rodzinę.
zakolędowała w Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju.
Została w niej bardzo życzliwie przyjęta przez uczniów i nauczycieli.
„Kolęda sprawiła nam dużo radości oraz pokazała, że ludzie mają
dobre serce, są chętni do pomocy, a nas, zupełnie dla nich obcych
ludzi, przyjęli jak własną rodzinę. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy
zakolędować i przynieść chwilę radości i wytchnienia odwiedzonym
przez nas osobom”.
Hania Babij, uczennica kl. 7e
Dziękujemy gorąco Kolędnikom Misyjnym i tym, którzy ich przyjęli. Bóg
zapłać!
s. Helena Dusza
Budzów i Baczyn
Oaza z Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie oraz Szkolne Koło
Wolontariatu działające przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Baczynie.
W tym roku 2019 Oaza wystawiła jasełka w naszym Kościele parafialnym.
Dzięki nim mogliśmy przeżyć wraz z Maryją jej młodzieńcze lata, zawitać
do domu Świętej Elżbiety i Zachariasza oraz na nowo zaprosić Dzieciątko
Jezus do swojego serca. Przedstawione jasełka skłoniły do refleksji
nad swoim dotychczasowym życiem zarówno widzów, jak i aktorów. Nie
zabrakło również śpiewu przepięknych kolęd i pastorałek oraz uśmiechów
i łez wzruszenia.
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W
akcję
Kolędników
Misyjnych
włączyła
Na nowo
zaprosić
się również społeczność uczniowska Zespołu Szkolno –
Dzieciątko
Przedszkolnego w Baczynie, na czele z wolontariuszami
Jezus
Szkolnego Koła Wolontariatu. Każda klasa przygotowała
do serca.
krótką scenkę mówiącą o Bożym Narodzeniu oraz śpiew
kolęd i pastorałek.
Wszystkie klasy spotkały się podczas Wigilii Szkolnej na sali
gimnastycznej i zaprezentowały swoje grupy kolędnicze. Wspólnemu
kolędowaniu towarzyszyło wiele radości, a w całej szkole unosił się
zapach choinki oraz śpiew kolęd i pastorałek.
Magdalena Głowacz
Bukowina Tatrzańska
Radość i trud wędrowania
Misje – jak uczył św. Jan Paweł II – są sprawą wiary. Ich źródła i motywacji
trzeba szukać w Bogu, który „pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni
i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). „By świat został przez Niego
zbawiony” (J 3, 17), Bóg posłał swego Syna ze słowem Ewangelii. Misję
Chrystusa głosiciela prawdy i sprawcy zbawienia kontynuuje – na wyraźne
Jego polecenie – Kościół”.
Każdy człowiek ma do spełnienia misję, jest powołany… Program
duszpasterski na lata 2019-2020 z hasłem: „Eucharystia daje życie” pozwala
kontemplować Eucharystię jako źródło misji. Misje są sprawą miłości,
a każdy chrześcijanin na swój sposób jest uczniem - misjonarzem.
Realizując chrześcijańskie powołanie również w tym roku Kolędnicy
Misyjni głosili Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela świata w swoim
środowisku lokalnym. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia podjęli
wezwanie do solidarnego wspierania misji. Szlak kolędniczy ośmiu grup
prowadził przez wszystkie wierchy Bukowiny. Z kolędą wędrowało 46
dzieci oraz 9 opiekunów. Wnosząc kolędę w domy, które nas przyjmowały
życzyliśmy „scyńscia, zdrowia; coby Pon Jezus błogosławiył”.
Z założenia w tym roku uczyliśmy się kolęd w języku góralskiej
gwary, co w nasze grupy wnosiło dodatkową motywację, a dla turystów
i gości było atrakcją. Grupy kolędnicze między sobą
Misje
konkurowały o to, kto zbierze więcej ofiar na cele misyjne.
są sprawą
Pokusą dla młodszych i starszych był też padający śnieg,
miłości.
niejeden kolędnik „leżał” w zaspach. Zebrane ofiary zostały
przekazane dla misji w Amazonii, gdzie misjonarze nie tylko głoszą
Ewangelię słowem, lecz czynem starają się zdobywać serca dla Chrystusa.
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Prowadzą dla potrzebujących liczne dzieła ewangelizacyjne, charytatywne,
medyczne i edukacyjne. Są one znakiem braterstwa i solidarności z ubogimi
i potrzebującymi pomocy.
Nagrodą dla Kolędników Misyjnych będzie wyjazd - pielgrzymka
do Starego Sącza, Krynicy i Muszyny.
Małgorzata Pabjan
Dębno
26 grudnia 2019 r., w dniu św. Szczepana grupa Kolędników Misyjnych
wyruszyła w niesprzyjających warunkach pogodowych, ale z chęcią
i radością w sercu, by kolędować Małemu Panu i zbierać datki dla dzieci
z Afryki i Amazonii. Podzieliliśmy się na dwie grupy, na czele których
stały: Paulina i Julia oraz Natalia i Zuzanna. Z Bożym błogosławieństwem
przedstawialiśmy scenkę, recytując teksty i śpiewając kolędy w naszych
regionalnych strojach.
Paulina i Julia
Frydrychowice
Nasza Wspólnota Misyjna działająca w parafii Świętych Archaniołów
we Frydrychowicach swoje Kolędowanie Misyjne rozpoczęła przyjęciem
błogosławieństwa i rozesłaniem 26 XII 2019 r. Tego
Niesiemy pokój
dnia w godzinach popołudniowych rozpoczęliśmy
i radość
odwiedziny naszych parafian, którym z radością
od
Nowogłosiliśmy Nowinę o Narodzeniu Jezusa. Poza słoneczną
narodzonego
pogodą dopisywały dobre humory, a otwarte serca
Jezusa.
i drzwi naszych parafian dodawały nam jeszcze więcej
chęci, aby nieść pokój i radość od Nowonarodzonego
Jezusa. Jak zawsze spotkaliśmy się z ogromną życzliwością, radością, miłym
przyjęciem a także ofiarnością serca i zrozumieniem misyjnych potrzeb
Kościoła.
Kolędnicy misyjni z Frydrychowic
Groń Leśnica
Podczas tegorocznego kolędowania misyjnego szczególnie imponująca
była liczba grup i osób, które się zaangażowały. W sumie wyruszyło około
100 osób w 14 grupach. Kolędowanie rozpoczęliśmy 6 stycznia 2020
r. – w Uroczystość Trzech Króli. Wyruszyliśmy po Mszy św. o godz.
11:30 z błogosławieństwem rozesłania. Pierwszym etapem był dojazd
lub dojście do rejonu kolędowania, gdzie śpiewając kolędy wobec
mijających wczasowiczów i turystów, przebywających na Podhalu,
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zaczęliśmy głosić Dobrą Nowinę o Narodzeniu Jezusa. Z pewnością nie
ułatwiały nam tego warunki pogodowe: sporo śniegu
Głosiliśmy
i duży mróz. Tymczasem tegoroczne kolędowanie było
Dobrą Nowinę
dla nas wyjątkowe, ponieważ w czasie naszej misji udało
o Narodzeniu
się uzbierać dużą sumę pieniędzy, które przekazaliśmy
Jezusa
na leczenie naszego parafianina Danielka Walusia, który
wczasowiczom
zmaga się z ciężką chorobą nowotworową.
i turystom.
Tych, którzy dzielili się darem hojnego serca,
zapełniając skarbonki, kolędujący włączają w pełną
wdzięczności modlitwę. Dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu
dzieci i opiekę podczas kolędowania. Bóg zapłać!
Ks. Leszek Kaczmarczyk i Krystyna Gawlik
Igołomia, parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia można było dostrzec,
jak uliczkami parafialnych miejscowości przemykają Kolędnicy Misyjni.
To właśnie tu w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Igołomii
kultywowana jest tradycja kolędowania połączona z misją zebrania
funduszy na szczytny cel. Patronat nad tym wydarzeniem objęli siostra
Helena (Albertynka) oraz ksiądz Michał Widła (wikariusz tutejszej parafii).
To właśnie ich zapał i zaangażowanie zachęciły kandydatów do wcielenia
się w rolę Kolędników Misyjnych.
W świąteczne popołudnie przy wtórze kolęd odwiedzali oni pobliskie
miejscowości i pukali do miejscowych domostw. Uroku całości dodały
kolorowe stroje kolędników, dźwięki przygrywane na instrumentach
oraz żarliwie śpiewane melodie. Parafianie, którzy otworzyli drzwi, a tak
naprawdę swoje serca, usłyszeli kolędy oraz życzenia wszelkiej pomyślności
i zdrowia w Nowym - 2020 Roku. Hojnie dziękowali
Kolędnicy mieli
za kolędę ofiarami pieniężnymi oraz słodkościami.
radość w oczach
Finałowym akcentem było wspólne zdjęcie
i sercach,
Kolędników Misyjnych oraz słowo wdzięczności
a
opiekunowie
od organizatorów. Najmłodsi Kolędnicy mieli radość
poczucie dobrze
w oczach i w sercach, a opiekunowie poczucie dobrze
spełnionej
misji.
spełnionej misji. W kuluarach słychać było plany
wspólnego kolędowania w następnym roku. Serdecznie
dziękujemy ofiarodawcom za każdą ofiarę złożoną do puszki kolędników.
Elżbieta i Mirosław Jelonek
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Jabłonka, Parafia Św. Brata Alberta
Cieszy to,
W niedzielę po Objawieniu Pańskim Kolędnicy że jest w sercach
Misyjni wyruszyli w dwóch grupach. Domownicy odpowiedzialność
przyjmowali ich z wielką radością, gdyż kolędowanie
za głoszenie
stało się już tradycją. Musimy szczególnie pamiętać
Ewangelii.
o Misjach, bo przecież mamy tam swojego rodaka ks.
Krzysztofa Kasprzaka. Cieszy to, że jest w sercach ta
odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.
Ks. Grzegorz Łomzik, proboszcz
Jabłonka, parafia Przemienienia Pańskiego
W tym roku, tradycyjnie już w okresie przed Nowym Rokiem,
wyruszyliśmy w dwóch grupach na szlak kolędniczy, by - jak
misjonarze - zanieść radość Bożego Narodzenia mieszkańcom Jabłonki
z parafii Przemienienia Pańskiego. Naszą przygodę rozpoczęliśmy
od kolędowania u naszego Księdza Proboszcza, który obdarowując nas
Bożym błogosławieństwem, ofiarą i słodyczami, życzył nam wytrwałości
w wędrowaniu. Mieszkańcy naszej parafii także przyjmowali nas z radością
i zapraszali na kolejny rok.
Z
perspektywy
czasu
możemy
powiedzieć,
Kolędowanie
że kolędowanie misyjne to piękna przygoda
misyjne
z Panem Jezusem. Przez kilka dni można poczuć
to piękna
się misjonarzem, który pomimo nawet niesprzyjającej
przygoda
pogody wyrusza z wiarą do tych, za których z woli Bożej
z Panem
jest odpowiedzialny.
Jezusem.
Podczas przemierzania ulic naszej wioski towarzyszyło
nam przekonanie, że misyjna droga to nie tylko
śpiew kolęd, recytacja wierszy w kolorowym stroju i z odpowiednim
rekwizytem, ale to nade wszystko dawanie świadectwa i dzielenie
się wiarą. Pragniemy tę radość, która nam towarzyszyła pielęgnować
każdego dnia i przedłużać naszą pomoc rówieśnikom w krajach misyjnych.
Kolędnicy ze starszej grupy
Gdów, parafia Narodzenia NMP
Nasza parafia całym sercem włączyła się już po raz drugi w akcję „Kolędnicy Misyjni Dzieciom na misjach”. W drugi dzień Świąt Bożego
Narodzenia, tj. w święto Św. Szczepana, Kolędnicy Misyjni z naszej parafii
uczestniczyli w uroczystej Mszy Św., na zakończenie której Ks. Proboszcz
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Stanisław Bętkowski uroczyście nas pobłogosławił
Z radością
i podzieleni na sześć grup, rozeszliśmy się, aby z radością
zrobić coś
dobrego
zrobić coś dobrego dla dzieci w krajach misyjnych. Dzieci
dla dzieci
ubrane były w odpowiednie stroje, z misyjnym znakiem
w krajach
i skarbonką - po to, aby ludzie, do których przychodziliśmy
misyjnych.
wiedzieli, na jaki cel zbieramy ofiary.
Dla dzieci to wielki wysiłek, ale i ogromna radość… Mali
kolędnicy z radością szli, w pogodę i niepogodę, śpiewając kolędy. W tym
roku było to niemałe wyzwanie. Pogoda jakby chciała nam przeszkodzić. Było
zimno, wiatr, chwilami nawet troszkę padało. Ludzie w domach przyjmowali
kolędników chętnie, z życzliwością zapraszali do środka,
W dzieciach
częstując słodkościami i ciepłą herbatą lub sokiem. Nie
jest pragnienie patrzyli na nasze ubłocone buty, wnoszące bałagan do ich
bezinteresownej pięknych, wysprzątanych świątecznie mieszkań. A dzieci
pomocy.
tylko pytały: komu w tym roku sprawimy radość? Ileż
w tych dzieciach radości i pragnienia bezinteresownej
pomocy. Pan Jezus ma rację, że każe nam się uczyć od dzieci…
s. Janina Rokosz
Głogoczów, parafia św. Marii Magdaleny
W tym roku dzieci z naszej parafii włączyły się po raz kolejny w akcję
Kolędników Misyjnych. Tym razem na rzecz potrzebujących w Amazonii.
Z misyjną kolędą wyruszyliśmy 29 grudnia 2019 r. W akcję zaangażowanych
było 44 dzieci, które podzielone na dziewięć grup, zbierały ofiary na ten
szczytny cel. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim, którzy zaprosili nas
do swoich domów, za złożone ofiary, za dobre słowo. Bóg zapłać!
Krystyna Antosz, katechetka
Gronków
W dniu 28 grudnia 2019 r. koło misyjne „Iskierki” wraz
z przedstawicielami wolontariatu szkolnego poszło z kolędą misyjną.
Domy Gronkowian odwiedzali śpiewając kolędy oraz przypominając
historię Bożonarodzeniową w formie krótkich scenek. Przyjęcie do domów
kolędników przyniosło na nowo radość z narodzin Jezusa wielu rodzinom
i osobom starszym. Gościnnie otwarte domy, poczęstunek i ofiary złożone
na misje są owocem troski Gronkowian o sprawy misji.
Maria Gaweł
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Juszczyn, Kojszówka
5 stycznia, „Mali misjonarze” i inne dzieci przez nich zachęcone,
odwiedzili z Kolędą Misyjną rodziny w Juszczynie i Kojszówce. Kolędnicy
dotarli do 90% rodzin zamieszkujących te dwie parafie. Rodziny z wielką
radością przyjmowały kolędników i z ochotą wspierały swoimi ofiarami
dzieci w Peru, a kolędnikom dawali słodycze, których zebrali pełne kosze.
Dorota Kozieł
Kalwaria Zebrzydowska, parafia Św. Józefa
Tradycyjnie, 26 grudnia 2019 r., dzieci
Z każdym napotkaz Grupy Misyjnej „Za rękę z Karolem” wyruszyły
nym człowiekiem
do domów mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej, dzieliliśmy się wspaaby zanieść Radosną Nowinę. Z każdym niałą wiadomością, iż
Pan Jezus przyszedł
napotkanym człowiekiem dzieliliśmy się wspaniałą
na świat.
wiadomością, iż Pan Jezus przyszedł na świat.
Wszystkim rodzinom, które przyjęły Kolędników
Misyjnych mówimy z całego serca: Bóg zapłać!
Grupa Misyjna „Za rękę z Karolem”
Kasinka Mała
29 grudnia 2019 r., uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince
Małej kolejny raz włączyli się w dzieło „Kolędników Misyjnych”. Było 5 grup
kolędniczych, łącznie 50 osób. W tym roku wyruszyli na pomoc rówieśnikom
z Amazonii.
Najważniejszym punktem było uczestnictwo we Mszy Świętej
oraz specjalne błogosławieństwo Kolędników Misyjnych. Szli w różne
zakątki Kasinki Małej głosząc Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela,
który przyniósł ludziom zbawienie oraz prawo Miłości i przebaczenia.
Kasinczanie kolejny raz udowodnili, iż mają gorące serca. Otworzyli
drzwi swoich domów i serdecznie ugościli kolędników. Dziękujemy gorąco
wszystkim mieszkańcom za okazane wsparcie.
Katarzyna Filipiak
Kaszów
W parafii Matki Bożej Różańcowej w Kaszowie kolędowanie na rzecz
dzieci w krajach misyjnych cieszy się dużym zainteresowaniem od wielu
lat. Nie inaczej było 6 stycznia 2020 roku, gdy zgłosiło się około 100 dzieci
i młodzieży, którzy z opiekunami przeszli w grupkach przez całą parafię, by
przez kolędowanie zbierać ofiary dla ich kolegów i koleżanek z Amazonii.
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Prawie wszystkie domy były otwarte i hojne dla tak ważnego dzieła.
Kaszowianie nie tylko składali hojne ofiary, ale też częstowali kolędników
słodkościami, więc dzieci już nie mogą się doczekać kolejnej akcji misyjnej.
ks. Jacek
Knurów i Harklowa
W poniedziałek 6 stycznia 2020 uczniowie Szkoły Podstawowej im.
św. Kingi w Knurowie brali udział w akcji Kolędników Misyjnych wraz
z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Harklowej. Dzieci wspólnie kolędowały
oraz brały udział w występie misyjnym przygotowanym według scenariusza
napisanego przez siostrę Bożenę Najbar, misjonarkę, która obecna była
w naszej szkole wraz z siostrami misjonarkami pochodzącymi z Nigerii.
Uczniowie przybliżyli nam w tym roku sytuację dzieci żyjących w dżungli
amazońskiej i zaprosili do wsparcia modlitewnego i materialnego. Dziękuję
Księdzu Eugeniuszowi Dziubkowi, proboszczowi naszej parafii, Pani
Wiolecie Klamerus (nauczycielce języka polskiego) oraz opiekunowi zespołu
góralskiego Pani Jadwidze Bielin za pomoc w tym ważnym wydarzeniu
misyjnym. Bóg zapłać! Szczęść Boże!
Monika Klamerus-Czaja
Koźmice Wielkie
6 stycznia 2020 r., w Uroczystość Objawienia Pańskiego i Misyjnego
Dnia Dzieci, na teren Koźmic Wielkich i Koźmic Małych wyruszyli
Kolędnicy Misyjni.
W tej corocznej akcji charytatywnej, przygotowanej przez Koło
Misyjne, zbierane są ofiary na rzecz misji. W tym roku zbieraliśmy ofiary
dla misjonarzy pracujących w Amazonii i Afryce. Po uroczystej Mszy Św.,
i rozesłaniu przez Księdza Proboszcza 46 uczniów w 8 grupach udało się
z kolędą do domów koźmickich parafian. Serdecznie przyjmowani i hojnie
obdarowywani Kolędnicy kolejny raz pobili rekord.
Dziękuję dzieciom, opiekunom grup i wszystkim darczyńcom. Niech
okazane serce i włożony trud wynagrodzi przychodzący w słabym Dzieciątku
Chrystus. Bóg zapłać!
Dorota Kabat – katechetka, opiekunka koła misyjnego
Kraków - Bronowice Małe, parafia św. Antoniego z Padwy
W tym roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego, w przebraniu
Kolędników Misyjnych zbieraliśmy ofiary na misje w naszym kościele
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św. Antoniego z Padwy w Krakowie, Bronowicach Małych. W akcji
kolędniczej wzięło udział czternaścioro dzieci z naszej parafii, najwięcej
było rodzeństw. Podzieliliśmy się tak, żeby po każdej Mszy Świętej
do naszego Kościoła przybyli „Trzej Królowie” z aniołkami i pastuszkami.
Każdy z monarchów trzymał pudełko z „darami”. Największe pudełko to
była skarbonka „na misje”, a w pozostałych dwóch znajdowały się obrazki,
które królowie rozdawali wszystkim ludziom wychodzącym z Kościoła.
Obok Trzech Mędrców ze Wschodu stały aniołki i pastuszkowie, a nad nimi
świeciła gwiazda z wizerunkiem Matki Bożej. Największą atrakcją, zarówno
dla kolędników, jak i ludzi w Kościele, była owieczka, wyglądająca jak
prawdziwa, którą pastuszkowie trzymali na rękach. Najładniej prezentowała
się w objęciach niewiele od niej większego pastuszka, który ledwo mógł ją
utrzymać. Oczywiście podziw wzbudzał także czarny król – Afrykańczyk.
Kolędnicy wyglądali okazale i dlatego wychodzący z Kościoła ludzie hojnie
wrzucali ofiary do misyjnej skarbonki.
Małgorzata Cymbalista-Zakrzewska wraz z dziećmi z parafii
św. Antoniego, które w tym roku dołączyły do akcji Kolędników Misyjnych
Kraków, parafia Matki Bożej Fatimskiej, Os. Podwawelskie
Kolędowanie misyjne w parafii Matki Bożej Fatimskiej to już tradycja.
W tym roku wyruszyło 15 grup. Dzieci i młodzież wraz z opiekunami dzielili
się swoją wiarą z mieszkańcami Osiedla Podwawelskiego
Mali Misjonarze w Krakowie. Mali Misjonarze z zapałem idą na tę misyjną
z zapałem
wyprawę, by spotkać się z drugim człowiekiem
opowiadają
i opowiedzieć o przyjściu Zbawiciela. Mieszkańcy cieszą
innym ludziom
się, że młodzi angażują się w pomoc innym i wspierają
o przyjściu
Kolędników swoim otwarciem i życzliwością. Bardzo
Zbawiciela.
dużo emocji wzbudzają zamknięte drzwi, ale pukamy
To ich misyjna
do nich, by one także otwarły się dla Jezusa.
wyprawa.
s. Leonia Majchrzak
Kraków-Górka Kościelnicka, parafia Wszystkich Świętych
W naszej Parafii ruszamy z misyjną kolędą w Misyjny Dzień Dzieci –
6 stycznia. Tak też było w tym roku. Ze względu na rozległą terytorialnie
parafię, rozesłanie dzięki życzliwości Księdza Proboszcza, odbywa się zawsze
na dwóch końcach Parafii – w kościele św. Józefa na Os. Kościelniki
i w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na Os. Wolica, a Kolędnicy
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Wszyscy
odwiedzają swoich sąsiadów. Mamy Kolędników
cenią
sobie to
wieloletnich, mamy takich, którzy poszli w tym
świąteczne
roku pierwszy raz. Mamy także Rodziców, którzy
popołudnie,
w tym roku pierwszy raz brali udział w kolędowaniu
w które fala dobra
i obiecują kontynuację. Ci, którzy się na nas nie
przelewa się przez
doczekali – mogą złożyć ofiarę na misje po Mszy
naszą Parafię.
świętej, a ci, których w domu nie zastaliśmy, znajdują
w skrzynce na listy pamiątkę wizyty kolędników misyjnych w postaci
obrazka z życzeniami i pozdrowieniami z Wydziału Misyjnego.

Koordynator: Bogusława Mikulska
Kraków - Kaplica św. Mikołaja z Tolentino przy parafii Matki Bożej
Dobrej Rady w Prokocimiu
To druga akcja Kolędników Misyjnych zorganizowana w naszej
Kaplicy. Dziesięcioro dzieci młodszych i starszych głównie z tutejszej Scholi
„Drugi Brzeg” podjęło się zadania, by pomóc ich rówieśnikom, którym
przyszło żyć w trudniejszych warunkach. Chęć i zaangażowanie dzieci
widać było na każdym etapie przygotowań, począwszy od punktualności
i systematyczności w przychodzeniu na próby, przez
Cieszymy się,
aktywność na katechezach misyjnych, staranne
że
możemy
ofiarować
przygotowanie strojów kolędniczych, po rzetelne,
cząstkę siebie,
pełne radości kolędowanie. Kolęda odbyła
nasz
czas i nasze
się w święto Świętej Rodziny. Najpierw wzięliśmy
zdolności
po to,
udział w uroczystej Mszy św., w trakcie której
by służyć innym.
kolędnicy szli w procesji z darami, zwracając uwagę
parafian na potrzeby materialne i duchowe dzieci z krajów misyjnych.
Po rozesłaniu kolędników i posileniu się ulubioną przez dzieci pizzą,
wyruszyliśmy głosić Dobrą Nowinę. W dwóch grupach kolędniczych
odwiedziliśmy w sumie osiemnaście rodzin z naszej dzielnicy. Część
mieszkańców to te same osoby, które zaprosiły nas w zeszłym roku, co bardzo
nas cieszy, bo potwierdza, że nasze kolędowanie ma sens i podoba się. Wizyta
w każdym domu przynosi radość dla obu stron. Ludzie serdecznie nas
goszczą, hojnie wspierając misje. Naszą kolędę tradycyjnie zakończyliśmy
u zaprzyjaźnionej rodziny, wesoło kolędując jeszcze do późnego wieczora.
Cieszymy się, że możemy ofiarować cząstkę siebie, nasz czas i nasze zdolności
po to, by służąc innym, przyczyniać się do budowania Ciała Chrystusowego,
jakim jest Kościół.
Aneta Foryś
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Kraków - Swoszowice, Szkoła Podstawowa nr 43
Jesteśmy Kolędnikami Misyjnymi działającymi przy Szkole Podstawowej
nr 43 w Krakowie - Swoszowicach, na terenie parafii Opatrzności Bożej.
W tym roku kolejny raz podjęliśmy się misji głoszenia Dobrej Nowiny
o Narodzeniu Jezusa na terenie naszej parafii.
Misyjne
kolędowanie
rozpoczęliśmy
wspólną
Eucharystią,
na której otrzymaliśmy uroczyste błogosławieństwo. Na początku jak
zawsze odwiedziliśmy kapłanów przebywających w Domu Księży Chorych
w Swoszowicach. Bardzo miłe przyjęcie przez księdza dyrektora
i siostry pracujące z księżmi dodały nam sił w dalszej drodze.
Mieszkańcy Swoszowic otwierali nam drzwi swych domów i gościli jak
swoich najbliższych. Często padały słowa „Gość w dom - Bóg w dom”.
Serdecznie nam dziękowali i częstowali różnymi smakołykami. Było sporo
wzruszeń, a nawet i łzy. Wszystko to pragniemy ofiarować w intencji Misji
i Misjonarzy. Było nas 31 osób. U państwa Lizak zostaliśmy poczęstowani
pysznym obiadem - za co serdecznie dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni
wszystkim parafianom i uczniom naszej szkoły, że tak chętnie włączyli
się w to dzieło pomocy innym.
Agnieszka Sikora, katechetka
Kraków, Szkoła Podstawowa nr 82
Przygotowania do akcji Kolędników Misyjnych 2019/2020 rozpoczęliśmy
już w październiku. Nasza dwudziestoosobowa grupa otrzymała przydział
funkcji i podział na odpowiednie grupy kolędnicze. W listopadzie i grudniu
zorganizowaliśmy zbiórkę produktów do paczek mikołajkowych dla ludzi
starszych z DPS. Młodzi Misjonarze, poza lekcjami, wykonali samodzielnie
prezenty mikołajkowe (m. in. cekinowe bańki, aniołki z masy solnej).
W grudniu, chcąc uczcić Dzień św. Mikołaja i zrobić radość starszym
ludziom – repatriantom z Kazachstanu, zorganizowaliśmy mikołajki dla 70
osób przygotowując paczki. Była to duża niespodzianka dla starszych ludzi,
a my cieszyliśmy się, że możemy, w większości samotnym ludziom, sprawić
radość.
Nasza grupa misyjna to również wolontariusze, którzy wzięli udział
w Archidiecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych w Centrum
Św. Jana Pawła II – „Nie lękajcie się” – Totus Tuus, 18 stycznia 2020 r.
Tam służyliśmy swoją pomocą opiekując się grupami przypisanymi
do odpowiednich kontynentów. Uczniowie klas VIII, VII i VI spisali
się „na medal”; bardzo wczuwali się w przewodników młodszych misjonarzy
przybyłych na spotkanie misyjne oprowadzając ich „drogą misjonarza”
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po Sanktuarium, biorąc udział w quizie misyjnym na temat Amazonii,
czy też rozdając posiłki w „kuchni misjonarza”. Podczas uroczystej Mszy św.
pod przewodnictwem ks. biskupa Janusza Mastalskiego dziękowaliśmy Panu
Bogu za dar kolędowania i służby w Jego szeregach. Kolędowanie misyjne
zakończyliśmy w dniu 2 lutego w Uroczystość Ofiarowania Pańskiego,
kolędując w naszej szkole dla rodziców. Za cały czas kolędowania,
spotkanych ludzi – Bogu niech będą dzięki.
Grupa kolędnicza i koło misyjne
przy Szkole Podstawowej nr 82 w Krakowie
z panią katechetką Beatą Safian
Kraków – Wróblowice, Szkoła Podstawowa nr 135
Od wielu lat Szkoła Podstawowa nr 135 w Krakowie prowadzi Kółko
Misyjne. W obecnym roku szkolnym w zajęciach brali udział uczniowie
klas 5 b i 4 a. Trudna sytuacja ludzi w krajach misyjnych, którą poznajemy
na cotygodniowych spotkaniach, jak i działalność misjonarzy, którzy
niosą im Chrystusa i starają się pomóc, są dla nas
Trudna sytuacja
inspiracją do działania. Dlatego w styczniu kolejny
ludzi w krajach
raz wzięliśmy udział w Akcji Kolędników Misyjnych.
misyjnych
Poprzedziły ją przygotowania – zapoznanie
oraz działalność
się z trudną sytuacją ludzi żyjących w Amazonii,
misjonarzy, którzy
obmyślanie strojów, wybór kolęd, przygotowanie
niosą im Chrystusa
skarbonek. Nie odwiedzaliśmy co prawda domów, są dla nas inspiracją
ale kolędowaliśmy w naszej szkole, wśród naszych
do działania.
kolegów i koleżanek. Nie obyło się bez małego stresu
i tremy – jak wypadniemy? Jednak wspólny śpiew znanych tradycyjnych
kolęd sprawił wszystkim wiele radości, a otwarte, ofiarne serca naszych
rówieśników zachęcają nas do dalszych starań i wysiłków. Dziękujemy
wszystkim za pomoc, hojność i życzliwość. Szczęść Boże!
Dorota Zielińska, katechetka, opiekun Grupy Misyjnej
Kraków - Prokocim, parafia Matki Bożej Dobrej Rady
Dzieci ze Szkół Podstawowych naszej parafii i kilka osób z długim stażem
bycia kolędnikiem, którzy są już uczniami szkół średnich, utworzyliśmy
cztery grupy kolędnicze. Przygotowania jak zwykle miały miejsce w okresie
Adwentu w salce parafialnej i przebiegały bardzo sprawnie. Zaangażowanie,
radość i spontaniczność wszystkich, którzy w tym roku podjęli się misyjnego
kolędowania stanowiły o sile naszego działania, tym bardziej, że mieliśmy
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kolędować dla dzieci z Amazonii. Nasza parafia sprawuje
Zaangażowanie,
radość
patronat nad świecką misjonarką, panią Dominiką
i spontaniczność
Szkatułą, krakowianką, która posługuje w Peru w dżungli
wszystkich
amazońskiej. Kiedy przybywa stamtąd do Krakowa,
stanowiły
o sile
przyjeżdża również do nas i dzieli się z parafianami swoim
doświadczeniem z pracy wśród mieszkańców Amazonii. naszego działania.
Opowiada między innymi o ich problemach, wyświetlając przeźrocza. Dlatego
zarówno my - Kolędnicy Misyjni jak i mieszkańcy parafii przyjmujący nas
w swoich domach byliśmy zdeterminowani do szczególnej pomocy najmłodszym
mieszkańcom Amazonii. Mamy nadzieję, że wszyscy spisaliśmy się jak najlepiej
na miarę naszych możliwości.
Bożena Ciosińska
Kraków - Mistrzejowice, parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
„Radosna misyjna Kolęda”
W tym roku dzieci z naszej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Krakowie - Mistrzejowicach, należące do parafialnego Koła Misyjnego
włączyły się po raz kolejny w ogólnopolską akcję Kolędników Misyjnych.
Z kolędą do naszych parafian wyruszyliśmy w przerwie świątecznej
27-30 grudnia 2019 roku. Kolędowanie misyjne było dla każdego dziecka
niezwykłym przeżyciem, zwłaszcza kiedy mogliśmy
Mogliśmy
dzielić się naszą wiarą z mieszkańcami i razem z nimi
dzielić się naszą
pomóc dzieciom w Amazonii i Zambii.
wiarą
Wzruszyła nas serdeczność, gościnność i hojność
z mieszkańcami
parafian, z jaką się spotkaliśmy. Dodatkowych emocji
i razem z nimi pomóc
doświadczyliśmy, występując w naszej parafialnej
dzieciom
w Amazonii i Zambii. kaplicy podczas cotygodniowej Mszy Świętej dla dzieci
w Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu
zakończyliśmy kolędę wizytą także u naszych kapłanów na plebanii, którzy
hojnie wsparli swoimi ofiarami dzieło na rzecz misji. Otrzymaliśmy również
od kapłanów słodkie upominki.
Za każdy uśmiech, życzliwość, dobre słowa oraz ofiarę wyrażamy wielką
wdzięczność każdemu, kto wsparł to wielkie dzieło. Serdecznie dziękujemy
i zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie.
s. Anna Krzysztof z dziećmi z Kółka Misyjnego

Kraków, parafia Matki Bożej Ostrobramskiej
Akcja Kolędników Misyjnych w naszej parafii
Z miłością,
trwa już dziewięć lat. Każdego roku zmieniają się
wiarą i nadzieją
Kolędnicy, ale nie cel i chęć pomocy drugiemu
ruszyliśmy
człowiekowi, dlatego też 5 stycznia 2020 roku
pomagać innym.
z miłością, wiarą i nadzieją ruszyliśmy pomagać innym.
Oczywiście przed kolędowaniem braliśmy udział w uroczystej Mszy Św.
o godzinie 11:00 w naszej parafii, podczas której zostaliśmy pobłogosławieni
przez o. Andrzeja. Ubraliśmy stroje kolędników, wzięliśmy rekwizyty
i ruszyliśmy zwarci i gotowi w drogę. Atmosfera była przepełniona radością.
W każdym domu zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci. Z zapałem śpiewaliśmy
kolędy i chodziliśmy od mieszkania do mieszkania. Trzeba stwierdzić, że domy
były dość porozrzucane na terenie osiedla, z tego względu przemierzyliśmy
spory dystans, ale mały trud też trzeba było przecież ponieść...
Cieszymy się, że możemy głosić czynem miłość do Pana Jezusa i drugiego
człowieka. Dziękujemy za każdą wpłatę na rzecz misji, opiekę s. Sylwii i Pani
Katechetki Eli. Jesteśmy wdzięczni za obecność i zaangażowanie każdego
z kolędników.
Ania Fudalej
Kraków - Wola Justowska, Szkoła Podstawowa nr 72
Od wielu lat dzieci z różnych Parafii w naszej Ojczyźnie podejmują trud
kolędowania dla swoich rówieśników z innych części świata. W tym roku
włączyły się także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie, wspierając
swoich Małych Przyjaciół z Amazonii. Kolędowanie Małych Misjonarzy było
głoszeniem Dobrej Nowiny o Jezusie. Wyruszyli w dwóch grupach dzieci
od przedszkola do kl. V, 20 osób i opiekunowie.
Radość głoszenia wzmagała się w dzieciach, gdy widziały wzruszenie
mieszkańców Osiedla Zakamycze, którzy chętnie otwierali drzwi swoich
domów i serc, by przyjąć Małych Misjonarzy. Nie udało się jednak dotrzeć
do wszystkich domów, dlatego też dnia 6 stycznia 2020 r. w Kościele parafialnym
Matki Bożej Królowej Polski na Woli Justowskiej, dzieci przeżywając Misyjny
Dzień Dzieci zaprosiły Parafian do wspólnego kolędowania i wsparcia ofiarą.
Mali Kolędnicy w pięknych strojach głosili raz jeszcze, że Jezus narodził
się dla całego świata. Zwieńczeniem tego spotkania była wspólna Msza Św,
której Liturgię przygotowali Mali Misjonarze. Nagrodą za trud kolędowania
dla dzieci był wyjazd na Archidiecezjalne Spotkanie Małych Kolędników
Misyjnych w Centrum Św. Jana Pawła II, gdzie przekazały zebrane ofiary.
s. Maria Żądło OP
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Lipnica Wielka Murowanica, parafia św. Jadwigi Królowej
Kolędnicy misyjni dla dzieci z Amazonii
Tradycją w wielu polskich parafiach jest akcja kolędowania misyjnego.
Także na terenie Parafii Świętej Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej
w Murowanicy od wielu lat kolędowanie stało się stałym punktem, tradycją
w okresie Bożego Narodzenia. Kolorowe grupy dzieci, z błogosławieństwem
Księdza Proboszcza Andrzeja Pawlaka, pod opieką pani katechetki
przemierzają parafię, niosąc Dobrą Nowinę poprzez śpiew kolęd. Jest to
okazja do kształtowania serc i charakterów dzieci,
Jest to okazja
bo pieniądze otrzymane po zaśpiewaniu kolędy nie są
do kształtowania przeznaczane na własne potrzeby, ale na misje. W tym
serc i charakterów roku ofiara przeznaczona była na dzieci z Amazonii.
dzieci.
Warte podkreślenia jest to, że dzieci chętnie zgłaszają
się do tej akcji. Z roku na rok zwiększa się liczba
kolędujących dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej. W tym roku liczba dzieci wyniosła 73 osoby, było to
8 grup kolędniczych. Z nadzieją czekamy na nowe osoby chcące włączyć
się w akcję kolędowania w grudniu w 2020 roku.
Katechetka Iwona Rószczka-Wojdyła
Lipnica Wielka, parafia Św. Łukasza
Kolędnicy Misyjni z naszej parafii corocznie włączają się w przedsięwzięcie
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD), spiesząc z materialną
i duchową pomocą swym rówieśnikom w krajach misyjnych, w tym roku
małym mieszkańcom Amazonii. Zwyczaj misyjnego kolędowania w okresie
Bożego Narodzenia w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
na Orawie ma już kilkunastoletnią tradycję.
Msza Św. o godz. 10.00 w uroczystość św. Szczepana zgromadziła w kościele
parafialnym i w kaplicy w Przywarówce licznie zgromadzonych kolędników
w strojach misyjnych. „Mali misjonarze” przygotowali oprawę liturgiczną
Mszy Św.: czytanie, psalm i modlitwę wiernych. W tym roku rozesłania
z uroczystym Błogosławieństwem na czas kolędowania udzielili: w kościele
parafialnym, pochodzący z Lipnicy Wielkiej ks. Andrzej Lichosyt, kanclerz
UPJP2 i ks. Michał Kwiecień, a w Przywarówce ks. proboszcz Jerzy Bargiel.
Na kolędniczy szlak pod Babią Górą wyruszyli nazajutrz - 27 grudnia w Centrum i w Skoczykach, a w Przywarówce 28 grudnia 2019 r.
W Centrum Lipnicy Wielkiej kolędowały 62 osoby: 54 dzieci w 8 grupach
- ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików z klas: 1-8
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Gronków

Groń Leśnica

Igołomia

Jabłonka - Bory

Jabłonka, par. Przemienienia Pańskiego

Juszczyn

Kalwaria Zebrzydowska

Kasinka Mała
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Kaszów

Knurów, Harklowa

Kraków - Wróblowice

Kraków, Bronowice Małe, par. św. Antoniego

Koźmice Wielkie

Kraków - Górka Kościelnicka

Kraków, par. Matki Bożej Dobrej Rady

Kraków, Szkoła Podstawowa nr 82

Kraków - Kaplica św. Mikołaja z Tolentino

Kraków - Swoszowice

Lipnica Wielka - Murowanica

Lipnica Wielka, par. Św. Łukasza

Kraków - Wieczysta, par. Matki Bożej Ostrobramskiej

Kraków - Wola Justowska

Lubień

Ludźmierz
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Marcówka

Morawica

Mszana Dolna, par. Św. Michała Archanioła

Mucharz

Niegowić

Nowy Targ, par. Św. Jadwigi Królowej

Nowy Targ, par. św. Jana Pawła II
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Podczerwone

oraz osiem osób ze szkół ponadpodstawowych - „Mali Apostołowie
młodzież, ucząca się także poza Lipnicą, włączająca Misji” odwiedzając
rodziny,
się corocznie w tę akcję na rzecz misji. W Skoczykach
kolędowało: 30 dzieci w 4 grupach - ze Szkoły dzielili się radością
płynącą
Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki z klas:
z
Narodzenia
5-8, w Przywarówce: także 30 dzieci w 4 grupach - ze
Syna Bożego.
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Dr’a Emila Kowalczyka
z klas: 5-8. Łącznie na terenie parafii p.w. Św. Łukasza kolędowały 122 osoby
w 16 grupach. Każdą z grup przygotowali katecheci: w Przywarówce p. Melania Węgrzyn, a w Skoczykach i w Centrum - s. Miriam A. Tometczak,
albertynka.
„Mali Apostołowie Misji”,w odwiedzając rodziny naszej parafii, śpiewali
kolędy i w ten sposób dzielili się radością płynącą z Narodzenia Syna Bożego.
Podkreślali dużą życzliwość, z jaką byli przyjmowani w domach i hojność
ofiarodawców. W ten sposób włączyli się w Papieskie Dzieło Misyjne
wDzieci, wspierając materialnie w tym roku swych rówieśników z Amazonii.
80-osobowa grupa lipnickich kolędników wzięła udział w pięknie
przygotowanym, tegorocznym Archidiecezjalnym Spotkaniu Kolędników
Misyjnych w dniu 18 stycznia 2020 roku w Centrum Jana Pawła II „Nie
lękajcie się” w Krakowie - Łagiewnikach, zorganizowanym przez Wydział
Misyjny krakowskiej Kurii z racji przypadającej w tym roku 100 - Rocznicy
Urodzin św. Jana Pawła II.
Uczestniczące w kolędowaniu dzieci otrzymują z Wydziału Misyjnego
przez cały rok miesięcznik „Echo Dzieciom”, o tematyce misyjnej. Materiały
Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci pomagają „Małym Misjonarzom”
w pogłębieniu zainteresowań tematyką misyjną, uwrażliwiają na potrzeby
rówieśników w krajach misyjnych i zachęcają do wspierania ich nie tylko
materialnie, ale i duchowo.
s. Miriam A. Tometczak - albertynka
Lubień
Należymy do Koła Misyjnego działającego przy parafii Świętego Jana
Chrzciciela i Szkole Podstawowej Świętego Jana Pawła II w Lubniu. W drugi
dzień Świąt Bożego Narodzenia uczestniczyliśmy w Mszy św. włączając się
w liturgię słowa, modlitwę powszechną oraz procesję z darami.
Po uroczystym rozesłaniu, ze specjalnym błogosławieństwem
na nasze kolędowanie wyruszyliśmy do rodzin naszej parafii. Gościnność
mieszkańców naszej parafii towarzyszyła nam przez wszystkie dni
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kolędowania. Byliśmy przyjmowani bardzo ciepło
Byliśmy
i serdecznie. Każdy starał się włożyć ofiarę do skarbonki przyjmowani
misyjnej. W każdym domu zostawialiśmy jako wyraz bardzo ciepło
i serdecznie.
wdzięczności pamiątkę misyjnego kolędowania, na której
jest wypisane błogosławieństwo. Zakończenie kolędowania
odbyło się 6 stycznia w uroczystość Trzech Króli. Całym sercem pragniemy
podziękować wszystkim, którzy włączyli się w pomoc potrzebującym
dzieciom, dziękujemy za wszystkie otwarte serca i drzwi.
Dzieci z PDMD z S. Danutą Wojteczek, augustianką
Ludźmierz
26 grudnia 2019 r. dzieci i młodzież z parafii pw. Wniebowzięcia Matki
Bożej w Ludźmierzu po raz kolejny wyruszyli z misyjnym przesłaniem.
Około trzydziestu kolędników przeszło w kilku zespołach po domach
w Ludźmierzu, Krauszowie i Długopolu, głosząc Dobrą Nowinę o tym,
że narodził się nam Zbawiciel. Parafianie jak zawsze z wielkim sercem
przyjęli wędrowców otwierając przed nimi swoje drzwi i hojnie wspierając
misyjne dzieło. I tym razem akcja bardzo się udała. W nagrodę
Wyruszyli
za kolędniczy trud Kolędnicy Misyjni pojechali w styczniu
z misyjnym
na archidiecezjalny zjazd do Centrum Jana Pawła II.
przesłaniem.
Ks. Mateusz Bochenek
Marcówka
W piątek, 27 grudnia 2019 r., po raz kolejny pięć grup kolędników
misyjnych, liczących łącznie 37 uczniów z naszej szkoły wraz ze swoimi
opiekunami, pojawiło się na drogach Marcówki, aby dzielić się radością
Bożego Narodzenia i nieść pomoc najmłodszym mieszkańcom z Krajów
Misyjnych, a w szczególności dzieciom z Amazonii.
Kolędnicy wędrując od domu do domu śpiewali kolędy oraz przedstawiali
krótką scenkę, która przypominała mieszkańcom, że Chrystus narodził
się nie tylko dla nas, ale dla wszystkich ludzi, również dla tych, którzy Go
nie znają. Na pamiątkę kolędnicy pozostawiali papierowe gwiazdki jako
symbol wdzięczności tych dzieci, które będą się cieszyć
z naszej pomocy. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci Chrystus narodził
się nie tylko
wspiera w krajach misyjnych blisko 100 projektów.
dla nas,
Dzięki zebranym środkom wspierane są między
ale również
innymi: szkoły, przedszkola, domy dla dzieci ulicy,
dla tych, którzy
a także programy dożywiania, opieki zdrowotnej
Go nie znają.
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i ochrony życia dla chorych, osieroconych i ofiar przemocy. Dzięki hojności
mieszkańców Marcówki zebrano fundusze dla projektów misyjnych.
Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie i serca otwarte na potrzeby innych.
Barbara Rusin
Morawica
Jak co roku, 26 grudnia cztery grupy kolędników Przyświecał nam
cel pomocy
misyjnych uczestniczyły we Mszy św. o godzinie 11.30.
biednym
Każda grupa miała dorosłego opiekuna. O godzinie
dzieciom.
13.30 wyruszyliśmy z kolędą misyjną po parafii. Dzieci
z radością przedstawiały w domach wyuczone scenki i kolędy, było dużo
radości i satysfakcji, ludzie przyjmowali nas bardzo życzliwie, obdarowywali
słodyczami, owocami i ciepłymi napojami. Radość była duża, ponieważ
przyświecał nam cel pomocy biednym dzieciom.
s. Aniceta
Mszana Dolna, parafia Św. Michała Archanioła
Do kolędowania misyjnego przygotowywaliśmy się przez kilka miesięcy
poprzez: modlitwę w intencji Misjonarzy, poznawanie trudnych problemów
krajów misyjnych, udział w organizowanych akcjach połączonych ze zbiórką
ofiar na misje. W miesiącu misyjnym - październiku 2019 r., przygotowaliśmy
1000 sztuk pierniczków dla składających ofiary na misje; w Uroczystość
Objawienia Pańskiego Kolędnicy Misyjni w kościele przedstawiali „Jasełka
Misyjne”, a po Mszach św. zbierali ofiary, które zostały przekazane na cele
misyjne; w Niedzielę „zapustną” 23 lutego 2020 r., włączyliśmy się do akcji
„Pączek dla Afryki” organizowanej przez Ojców Kapucynów, rozprowadzając
pączki i ciastka, przekazane na ten cel przez mszańskie cukiernie.
Dzieci dla Misji - Kółko Misyjne i Kolędnicy Misyjni
Niedzica, parafia Św. Bartłomieja Apostoła
Każdy czekał
Długo wyczekiwany dzień Świętego Szczepana
na spotkanie
dla sporej grupy dzieci i młodzieży Kolędników
z
nowonarodzonym
Misyjnych z Niedzicy okazał się bardzo radosny. Dzieci
Zbawicielem.
nauczyły się swoich ról. Wiele razy powtarzały swoje
partie, by potem po Mszy Świętej rozesłania wyruszyć w gościnne progi
niedzickiej parafii. W tym roku były trzy grupy misyjne: dwie w Niedzicy,
a jedna na Zamku.
Drzwi domów otwierały się same. Każdy czekał na spotkanie
z nowonarodzonym Zbawicielem, którego niosły dziecięce serca
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Kolędników Misyjnych. Do tego jeszcze życzenia składane gwarą,
gwarantujące Boże błogosławieństwo na cały przyszły rok.
Po zakończonym kolędowaniu spotkanie na plebanii i opowiadanie
o ludziach czekających na nich. I do tego jeszcze szczytny cel – pomoc
misjonarzom. Wierzymy, że już za rok znowu będziemy kolędować.
Ks. Józef Bednarczyk, proboszcz w Niedzicy
Niegowić
„Podarować Dzieciom Miłość Dzieci” – taka idea przyświeca nam podczas
przygotowań do przedsięwzięcia Kolędników Misyjnych, jak też podczas
samego kolędowania.
A przygotowań jest wiele. Już choćby po to, aby Kolędnicy Misyjni
mogli dotrzeć do każdego zakątka parafii. Jest gdzie chodzić, bo parafia
Niegowić liczy 9 wsi: Cichawa, Krakuszowice, Wiatowice, Niegowić, Liplas,
Marszowice, Niewiarów, Nieznanowice i Pierzchów oraz niezliczoną ilość
Przysiółków. Moim zamiarem jest – jako organizatora i koordynatora tego
przedsięwzięcia – aby kolędnicy dotarli z przesłaniem
Kolęda
małych misjonarzy do każdego domu naszej parafii,
misyjna
a także poza nią. Z radością stwierdzam, że to się już
to moja pasja
udaje. Oczywiście nie każdy dom się otwiera, ale my
i miłość!
staramy się być wszędzie – i czasami doświadczyć też
obojętności i zamkniętych drzwi, ale czyż tego nie doświadczali Apostołowie
i głosiciele Dobrej Nowiny na krańcach świata?
Nie byłoby zatem możliwe dotarcie wszędzie, gdyby nie pomoc
proboszcza i dziekana ks. prał. Pawła Sukiennika, w którym mieliśmy zawsze
wsparcie i gorącą aprobatę dla tego dzieła. Następnie współpraca z księżmi
wikariuszami i p. katechetką Jolantą Zając, którzy w szkołach, gdzie pracują
zachęcali dzieci do tego przedsięwzięcia. Wreszcie pozyskanie opiekunów
dla każdej grupy, w tym roku wyruszyły 23 grupy i tyluż opiekunów.
Zapewnienie opieki dla 160 Kolędników Misyjnych to nie lada wyzwanie!
Inspirujące jest zwłaszcza pozyskiwanie dzieci dla tego dzieła. Pracuję już
cztery lata w tej parafii, wcześniej dwa lata i już wiem, na kogo mogę liczyć.
Po zakończeniu Tygodnia Misyjnego „wkraczam do akcji” w poszukiwaniu
małych i dużych misjonarzy. Moim terenem „walki” są korytarze szkolne.
Dosłownie „ścigam” każdego; znam wszystkie dzieci w szkole, więc jest mi
łatwiej, pamiętam, kto chodził, kto „czuje sprawę”, wiem, kto jeszcze dałby
się namówić - rozmawiam z każdym uczniem i zachęcam do kolędy misyjnej,
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nie pomijam także nauczycieli. Bo zdecydowana większość opiekunów to
właśnie nauczyciele! Kolejne bojowe zadanie, to wyegzekwowanie pisemnej
zgody rodziców, przypominanie nieskończoną ilość razy, aby mi to przynieśli
- kto miał z tym do czynienia, to wie, o czym mówię. Ale dość o tym.
Nadchodzi wreszcie dzień kolędowania. Tradycją jest, że rozesłanie
Kolędników Misyjnych odbywa się w uroczystość Św. Szczepana, zaś samo
kolędowanie nazajutrz albo w kolejny dzień. Wszyscy zwarci i gotowi,
w strojach misyjnych, z gwiazdami, skarbonkami, z gadżetami misyjnymi,
instrumentami – z kolędą i scenką misyjną do zaprezentowania w każdym
domu – wyruszamy. A radość i szczęście nam towarzyszy. Kolęda misyjna
to moja pasja i miłość! Pragnę, aby stała się taką też dla dzieci – kolędników
misyjnych, by móc „podarować dzieciom miłość dzieci”.
s. Marzena Karteczka
karmelitanka Dzieciątka Jezus
Nowy Targ, parafia Św. Jana Pawła II
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia AD 2019 r., podczas
uroczystej Eucharystii o godz. 10.00, kilkanaścioro dzieci z Parafii św.
Jana Pawła II w Nowym Targu otrzymało specjalne błogosławieństwo,
co można uznać za oficjalne rozpoczęcie akcji
kolędników misyjnych. Przez kilka dni dzieci
Gospodarze
ubrane w piękne kolorowe stroje misyjne wędrowały
nie kryli
do domów, do których zostały wcześniej zaproszone,
wdzięczności
by dzielić się z ich mieszkańcami Dobrą Nowiną
i zadowolenia
o Bożym Narodzeniu. W odgrywanej przez z wizyty tak miłych
kolędników scence nie mogło zabraknąć nawiązania
małych gości.
do Amazonii, której w sposób szczególny była
poświęcona tegoroczna edycja akcji. Kolędowanie misyjne to także
oczywiście śpiewanie kolęd. W repertuarze naszych kolędników znalazły
się m.in. takie kolędy jak: „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, „Gdy się
Chrystus rodzi”, „Świeć gwiazdeczko” i inne. Akompaniament
instrumentalny w postaci dwóch gitar i ukulele sprawił, że kolędowanie
przybrało bardzo radosny charakter. Gospodarze nie kryli wdzięczności
i zadowolenia z wizyty tak miłych małych gości. Wykazali się także hojnością,
ofiarując spore datki, które w całości zostały przekazane na potrzeby misyjne.
Zgodnie z tradycją akcja zakończyła się na Mszy świętej o godz. 11.30
w święto Objawienia Pańskiego, czyli 6 stycznia, kiedy to przypada Światowy
Dzień Misyjny Dzieci. Naszych kolędników nie mogło też zabraknąć
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na Archidiecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych w Sanktuarium
św. Jana Pawła II w Krakowie.
Dzieciom, które podjęły trud kolędowania misyjnego oraz wszystkim,
którzy włączyli się w to wspaniałe dzieło i wsparli misje składamy serdeczne
podziękowania.
Urszula Hanula
Nowy Targ - parafia św. Jadwigi Królowej
26 grudnia, w Uroczystość Świętego Szczepana, na Mszy
świętej o godz. 9.00 ks. Proboszcz Henryk Paśko udzielił
Dziękujemy
specjalnego pasterskiego błogosławieństwa i rozesłał
rodzinom
Kolędników Misyjnych. O godz.13.00 dzieci i młodzież
za dar serca
i zrozumienia w sześciu grupach, w pięknych strojach pod opieką Sióstr
dla misyjnej i animatorów świeckich z zapałem pomimo zimowej zawiei
działalności wyruszyli na szlak z kolędą misyjną. Pod przewodem Misyjnej
Gwiazdy Betlejemskiej 26 grudnia i 5 stycznia ze śpiewem
Kościoła.
na ustach kolędnicy pukali do drzwi domostw, przedstawiali
trudną sytuację dzieci z Amazonii. Parafianie byli bardzo wrażliwi
i zaskakiwali swą hojnością. Był to niezwykły czas radości i dzielenia się wiarą.
Dziękujemy dzieciom, młodzieży i opiekunom za zaangażowanie
i podjęty trud na rzecz potrzebujących dzieci z krajów misyjnych, zwłaszcza
z Amazonii. Szczególne podziękowania dla rodzin, osób starszych,
samotnych i chorych z naszej parafii za gościnność, dar serca
i zrozumienia dla misyjnej działalności Kościoła.
s. Iwona Krok SM
Podczerwone, parafia Matki Boskiej Bolesnej
25 grudnia 2019 r., dzieci i młodzież z Parafii Matki Boskiej Bolesnej
w Podczerwonym kolędowały po raz kolejny jako Kolędnicy Misyjni.
Po uroczystym błogosławieństwie udzielonym po Mszy Świętej wyruszyli
w drogę z radosnym i pełnym uśmiechu kolędowaniem. Parafianie przyjęli
ich bardzo serdecznie, gościnnie i chętnie składali ofiary na misje.
Katechetka - Danuta Skorupa
Poręba Wielka, parafia Matki Bożej Fatimskiej
Tradycją w wielu polskich parafiach jest akcja kolędowania misyjnego.
W okresie Bożego Narodzenia grupy dzieci przemierzają parafie, niosąc
Dobrą Nowinę przez śpiew kolęd. Jest to okazja do kształtowania serc,
bo ofiary zebrane po zaśpiewaniu kolędy nie są przeznaczone na własne
potrzeby, ale na misje.
W przypadku dzieci z Kółka Misyjnego w Porębie Wielkiej to tradycja
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i zaszczyt być Kolędnikiem Misyjnym. W uroczystość św.
To zaszczyt
Szczepana kolędnicy uczestniczyli we Mszy Św. o godz. 10.00,
być
po której otrzymali błogosławieństwo od Ks. Proboszcza Kolędnikiem
Misyjnym.
Zdzisława Bogdanika, na czas bezpiecznego kolędowania.
Podzieleni na dziewięć grup wyruszyli ze śpiewem na ustach
i radością w sercu (pomimo trudnej pogody), aby nieść Chrystusa i wesprzeć
misjonarzy pracujących w Amazonii. Parafianie przyjmowali ich serdecznie
i z życzliwością, a na trud wędrowania częstowano słodyczami.
Z całego serca dziękujemy Bogu za radość niesienia Dobrej Nowiny,
a mieszkańcom, którzy dzielili się darem hojnego serca za otwarcie drzwi,
dzięki którym każdy z nas stał się misjonarzem.
Dzieci z Kółka Misyjnego w Porębie Wielkiej
s. Agnieszka Szczygieł
Poronin, parafia Św. Marii Magdaleny
„Wsyndyj śniega nasuło, nasuło, wa śnieg taki bielućki,
coby cysto dokoła, coby cysto dokoła mioł Jezusek Malućki.”
/pastorałka góralska z Podhala/
Tradycyjnie, 26 grudnia 2019 r., kilkanaście grup Misyjnych Kolędników
w barwnych strojach uczestniczyło we Mszy Świętej, którą celebrował
ks. proboszcz Stanisław Parzygnat. Na zakończenie Eucharystii,
w czasie Liturgii Rozesłania - Mali Misjonarze
umocnieni Bożym Błogosławieństwem, zostali posłani Dobra Nowina
do radosnego głoszenia Dobrej Nowiny. W okresie
dotarła także
świątecznym - pod opieką Sióstr Michalitek, Katechetek,
do właścicieli
Rodziców i Nauczycieli, z góralską kolędą „Dobrze i pracowników
żeś się Jezu pod Giewontem zrodził”- wędrowali do Rodzin
pensjonatów,
w Poroninie, w Suchem i w Białym Dunajcu. Z wielką sklepów i na stoki
życzliwością, ofiarnością i słodkim poczęstunkiem zostali
narciarskie.
przyjęci przez mieszkańców tej Parafii.
W tych dniach Dobra Nowina dotarła także do właścicieli i pracowników
pensjonatów, sklepów i na stoki narciarskie. W to radosne kolędowanie
włączali się również świąteczni goście przebywający na terenie Podhala.
Z serca dziękujemy wszystkim Rodzinom - za gościnność, życzliwość,
ciepły poczęstunek i za ofiarę złożoną na Misyjne Dzieło pomocy najuboższym.
Dziękujemy Dzieciom, Młodzieży i Opiekunom za trud, poświęcenie i radosne
dzielenie się Bożą Miłością. Niech Bóg wynagrodzi wszelkie dobro i niech
nam Błogosławi!
s. Nazariusza Leśniak CSSMA
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Racławice, parafia Narodzenia NMP
Po południu 5 stycznia 2020 roku, 28 uczniów Szkoły Podstawowej
im. M. Konopnickiej w Racławicach wyruszyło po domach parafii Narodzenia
NMP, aby głosić Dobrą Nowinę o Narodzeniu Jezusa w Betlejem, śpiewać
radosne kolędy i zbierać ofiary na pomoc i wsparcie dla dzieci z Amazonii.
Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę od mieszkań naszych księży. Idąc
od domu do domu udało nam się zebrać ofiary jako wsparcie i wkład naszej
parafii w dzieło misyjne Kościoła. Życzliwe przyjęcie przez
Życzliwe przyjęcie
mieszkańców odwiedzanych domów pomogło dzieciom
przez mieszkańców
dostrzec sens podejmowanego działania. Nie mogliśmy
pomogło dzieciom
odwiedzić wszystkich domów, ale można było również
dostrzec sens
wesprzeć Amazonię podczas Orszaku Trzech Króli, który
podejmowanego
przeszedł w tym roku między kaplicą w Czubrowicach a
działania.
racławickim kościołem.
Zwieńczeniem całej akcji był zjazd Kolędników Misyjnych w krakowskim
Sanktuarium św. Jana Pawła II. Wśród 30 uczestniczących w tym spotkaniu
dzieci było także czworo rodziców, za co serdecznie im dziękujemy. Kolorowe
przebrania naszych dzieci wzbudzały powszechne zainteresowanie i ciekawość.
Parafia Racławice mocno zaznaczyła swoją obecność.
Dziękujemy za wsparcie rodzicom, że pomogli dzieciom przygotować
się do tych dni, Księdzu Proboszczowi za rozpoczęcie kilka lat temu tej
akcji, ciągłe czuwanie i wsparcie, Pani Dyrektor naszej szkoły w Racławicach
za czuwanie nad całością oraz Pani A. Babiuch za opiekę nad dziećmi.
Jarosław Piekarz wraz z Kolędnikami
Rzeszotary
Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia to tradycyjnie uroczyste rozesłanie
Kolędników Misyjnych. W tym roku trudno było zaangażować i zorganizować
większą liczbę dzieci, chętnych było około dziesięcioro i to z młodszych klas.
Dlatego też postanowiliśmy w porozumieniu z ich rodzicami, że w tym roku
kolędowanie odbędzie się w innej formie aniżeli dotychczas. Na zakończenie
każdej Mszy Świętej, dzieci przedstawiły swój program, a następnie
przed kościołem zbierały ofiary dla swoich rówieśników w dalekiej Amazonii.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na ten szlachetny cel,
a szczególne podziękowania składamy dzieciom, które zaangażowały się w to
dzieło oraz ich rodzicom.
Animatorka misyjna Jadwiga Gawor
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Siercza
Przed wyjściem
Jak co roku, nasze grupy Kolędników Misyjnych
w drogę
(cztery grupy) udały się do rodzin, które nas zaprosiły,
połączyliśmy się
a było ich ponad 50. Na początku spotkaliśmy
telefonicznie
się na wspólnej modlitwie u Sióstr Urszulanek, gdzie
z misjonarzem
również kolędowaliśmy, potem zrobiliśmy wspólne
w Peru.
zdjęcie. Przed wyjściem w drogę połączyliśmy
się telefonicznie – dzięki pani Madzi, wolontariuszce misyjnej - z panem
Grzegorzem – misjonarzem w Peru. Zaśpiewaliśmy mu polską kolędę:
„Przybieżeli do Betlejem” oraz pozdrowiliśmy go życząc błogosławionego
Nowego Roku i dużo sił w służbie Bogu i ludziom na misjach. Pan Grzegorz
był wzruszony, sprawiliśmy mu miłą niespodziankę i dużo radości. Po
radosnym spotkaniu z Siostrami, obdarowaniu słodyczami i wspólnym
zdjęciu ruszyliśmy w drogę.
Trzeba wspomnieć, że 4 gwiazdy dla Kolędników Misyjnych, skarbonki
i gwiazdki w kolorach misyjnych przygotował Dziadek Dominiki, który co roku
troszczy się, by wszystko działało, czyli zmienia baterie, naoliwia, sprawdza
„gotowość gwiazd do wyjścia”. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę troskliwą
pomoc.
Dzieci wraz z Rodzicami przygotowywały się do tych dni poprzez
szycie specjalnych strojów. I tak jedna z mam uszyła strój dla dziecka
indiańskiego, piękny kolorowy pióropusz, inna mama ucharakteryzowała
po mistrzowsku dziecko z Afryki, plotąc czarne warkoczyki, robiąc turban
na głowie i malując dziecko na czarno. To tylko przykłady, ale dzieci miały
naprawdę przepiękne stroje, co zauważyli przyjmujący nas gospodarze.
Dzieci były bardzo, bardzo dzielne, z wielką chęcią podjęły wysiłek
kolędowania i nie ukrywam, że wyraziły smutek, że to już koniec
kolędowania, gdy wyszły z ostatniego domu. Z całego serca dziękujemy
dzieciom, które tak niestrudzenie kolędowały przez trzy dni, dziękujemy za ich
zapał misyjny, za ofiarność. Dziękujemy również Opiekunom grup, którzy
poświęcili swój czas, siły i trud, którzy nie tylko byli wsparciem dla dzieci,
ale i służyli samochodami jako kierowcy, wioząc nas w różne odległe miejsca
Parafii.
Składamy wielkie Bóg zapłać Rodzinom, które nas przyjmowały
z wyjątkową otwartością i gościnnością, otwierając nie tylko drzwi swoich
domów, ale i składając bardzo hojne ofiary. Dziękujemy za miłe rozmowy,
dzielenie się wiarą, poczęstunki różnego rodzaju, począwszy od łakoci
po przepyszne placki i „uśmiechnięte” kanapki. Jedna z Mam przygotowała
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dla każdego dziecka kolorową torebkę ze słodyczami.
W tym roku zostaliśmy zaproszeni do Magistratu w Wieliczce
na spotkanie opłatkowe Klubu Przyjaciół Wieliczki oraz do sąsiedniej
Parafii na opłatek Seniorów, a także do Kościoła w Sygneczowie. Tam
prezentowaliśmy nasz program Kolędników Misyjnych oraz zbieraliśmy
ofiary na misje. Grupa Seniorów przyjęła nas z wielką otwartością i radością,
a niespodzianką było przekazanie na rzecz misji sumy 200 zł Seniora Roku.
Niech Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy byli nam pomocą i wsparciem
i tym, którzy otwierali domy i serca na Kolędników Misyjnych.
s. Rafaela Puzio OSU
Skawina, parafia Judy Tadeusza
Po kolędzie misyjnej chodziliśmy 27 grudnia, a dzień wcześniej
uczestniczyliśmy w uroczysteją Mszy św. z błogosławieństwem kolędników
misyjnych. We Mszy św. braliśmy udział czytając swoje role poprzebierani
w stroje misyjne. Byliśmy również z kolędą u Pana Burmistrza w urzędzie
gminnym. Kolędowanie w parafii zakończyliśmy udziałem w Orszaku
Trzech Króli.Na kolędzie misyjnej było bardzo miło, chociaż na początku
mało osób nas wpuszczało, to z czasem coraz więcej. To była bardzo fajna
i pożyteczna przygoda.
Było świetnie. Opiekunem naszej grupy była moja mama. Bardzo mi
się podobało, ja grałam rolę dziecka z Amazonii. W tym roku kolędowy czas
był bardzo fajny. Opiekunem naszej grupy był jeden z animatorów tutejszej
scholi. Ludzie chętnie nas przyjmowali, dawali nam słodycze i owoce,
uzbieraliśmy trochę pieniędzy dla dzieci z Amazonii. Po kolędzie zaprosiłam
naszą grupę do domu na herbatę i ciastka. Było super.
Było bardzo fajnie. Ludzie przyjmowali nas z uprzejmością, częstowali
pysznymi pierniczkami, dawali ofiary na misje. Mieliśmy bardzo fajnego
opiekuna.
Na kolędzie misyjnej było super!!! Mieliśmy najlepszego na świecie
opiekuna. Prawie wszyscy ludzie nas wpuszczali, dawali nam świąteczne
pierniczki, uzbieraliśmy dużo ofiar, by pomóc naszym rówieśnikom.
Ta kolęda, to była moja pierwsza kolęda misyjna. Bardzo mi się podobało,
jak nas ludzie przyjmowali, mogliśmy głaskać pieski.
Krzyś, Zuza, Wika, Ania, Helena, Marysia
Skawinki, parafia Św. Joachima
Dnia 26 grudnia 2019 r., w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, nasza
mała grupa dzielnych Kolędników Misyjnych rozpoczęła swoją posługę
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Cel? Ogłosić
uroczystą Mszą Świętą, w której czynnie uczestniczyła.
Dobrą Nowinę
W pięknych strojach misyjnych, z pokorą, modlitwą
w każdym
w sercu i na ustach, prosiliśmy Boga o błogosławieństwo
możliwym
na czas naszej wędrówki.
Następnego dnia rozpoczęliśmy posługę. Cel? zakamarku naszej
miejscowości.
Ogłosić Dobrą Nowinę w każdym możliwym
zakamarku naszej miejscowości. Wędrówka nie należała
do najłatwiejszych. Każdy dzień rozpoczynał się od nowej niespodzianki. Śnieg,
deszcz, siarczysty mróz, silny wiatr, a nawet słońce – to coś, z czym często ciężko
było nam walczyć. Mimo wszystko wiedzieliśmy, że robimy to po to, aby pomóc
innym. Właśnie te słowa dodawały nam otuchy – nie poddaliśmy się!
Piękne stroje, ciepłe słowa i dobry gest były bardzo pozytywnie odbierane
przez mieszkańców. Częstowali nas herbatą, słodyczami i innymi smakołykami,
aby pomóc nam pokonać przeciwności i wykonać „misję”.
Jako opiekunka naszej małej grupy kolędniczej, mogę śmiało powiedzieć,
że jestem niesamowicie dumna z dzieci, które od najmłodszych lat wiedzą,
że miłość to podstawowa wartość człowieka. Piękne jest to, że tak młode osoby
dają z siebie wszystko, aby pomóc swoim rówieśnikom z krajów misyjnych.
„Człowiek jest drogą Kościoła” – św. Jan Paweł II
Marzena Leńczowska
Strumiany, parafia Niepokalanego Serca NMP
Jak co roku w naszej parafii w Święto Św. Szczepana duża grupa dzieci,
tym razem z dwóch szkół: Śledziejowic i Węgrzc Wielkich przyjęła uroczyste
błogosławieństwo i rozesłanie na kolędowanie misyjne. Dzieci kolędowały
w trzech grupach pod opieką katechetów i swoich rodziców.
W domach pozostawialiśmy materiały misyjne przygotowane przez
Papieskie Dzieło Misyjne, nawiązujące do Eucharystii. W tym roku szczególnie
zbieraliśmy ofiary dla naszych rówieśników z krajów Amazonii w Ameryce
Południowej oraz misjonarzy tam pracujących. Nasza archidiecezja
ma szczególny powód do dumy, gdyż na terenie Amazonii pracuje misjonarka
Pani Dominika Szkatuła, która kilka lat temu była szczególnym gościem Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach.
W tym roku, wykorzystując dłuższą przerwę świąteczną, udało się nam
zebrać większą kwotę na misje szczególnie dzięki kapłanom naszej parafii, którzy
odpowiednio „reklamują” tę słuszną akcję oraz dzięki otwartości parafian.
Serdecznie wszystkim dziękujemy za pomoc i wsparcie tej akcji i mieszkańcom
parafii Strumiany, którzy tak hojnie odpowiedzieli na to dzieło.
Katechetki: Maria Jaworska i Joanna Andruchowicz
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Szaflary
Dzieci
swoim
W Uroczystość Św. Szczepana, 26 grudnia, dzieci
świadectwem
w strojach kolędniczych brały czynny udział w Eucharystii
sprawowanej przez Ks. Dariusza, który w imieniu poruszyły serca
parafian.
Księdza Proboszcza Kazimierza Duraja i swoim prosił
Parafian o ciepłe przyjęcie Kolędników Misyjnych.
Po błogosławieństwie i rozesłaniu podzieleni na sześć grup pod opieką Pani
Kasi, Rodziców i s. Heleny rozpoczęły Misyjne Kolędowanie, które stało
się już tradycją naszej Parafii Św. Andrzeja Apostoła. Mieszkańcy przyjmowali
nas bardzo serdecznie, śpiewali z nami kolędy, a niekiedy wzruszeni Dobrą
Nowiną i przesłaniem misyjnym dzieci, dyskretnie ocierali swoje łzy.
Wszystkim, których nie zastaliśmy w domach zostawialiśmy gwiazdki
misyjne w skrzynkach na listy, by w ten sposób zachęcić do wsparcia dzieci
z krajów misyjnych. Dzieci swoim świadectwem poruszyły serca parafian,
którzy z ochotą ich przyjmowali, składali ofiary na misje i częstowali dzieci
słodyczami, owocami, ale także dobrym słowem i uśmiechem. Wszystkim
składamy gorące podziękowania za życzliwe, miłe przyjęcie i hojnie złożone
ofiary dla dzieci w krajach misyjnych. Za Bożą opiekę w czasie naszego
kolędowania i wszystkich, którzy nas przyjęli dziękowaliśmy podczas Mszy
świętej w Uroczystość Objawienia Pańskiego – Misyjnym Dniu Dzieci.
Uroczyście kolędowe działanie zakończyliśmy na Archidiecezjalnym
Spotkaniu Kolędników Misyjnych w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II
w Krakowie. To spotkanie było dla uczestników wielkim ubogaceniem,
za co Organizatorom tego spotkania i za wszelkie poniesione trudy jak
najserdeczniej dziękujemy, Bóg zapłać!
s. Helena Lato
Szlembark
W dniu 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, grupa Kolędników
Misyjnych z Parafii Niepokalanego Serca NMP w Szlembarku dzieliła się
Dobrą Nowiną z mieszkańcami, którzy chętnie ich przyjmowali i obdarowywali
hojnie ofiarą dla potrzebujących w Amazonii.
Za otwartość, serdeczność i ofiarność wszystkim mieszkańcom Parafii
bardzo dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni również Księdzu Proboszczowi
E. Dziubkowi, który zachęcał i udzielił błogosławieństwa na trud kolędowania.
Grupa kolędników z katechetką A. Komperdą
Świątniki Górne, Parafia Św. Stanisława BM
Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza należące do Koła
54

Misyjnego przy parafii i szkole złączyły w tym roku siły i postanowiły pomóc
dzieciom mieszkającym w Amazonii. Naszą 12-osobową grupę tworzyły
dzieci z klasy piątej, drugiej i dwójka najmłodszych z zerówki. Kolędowanie
rozpoczęliśmy po świętach od 28 do 30 grudnia i przez trzy popołudnia
wędrowaliśmy do rodzin naszej parafii. Podjęty trud, śpiew kolęd i krótki
program artystyczny był dla przyjmujących nas parafian okazją do refleksji
nad własnym życiem i okazją do wsparcia dzieci z krajów misyjnych. Natomiast
my niosąc bożonarodzeniową radość staliśmy się świadkami
Chrystusa w naszym środowisku.
Staliśmy się
Z głębi serca pragniemy wyrazić naszą wdzięczność
świadkami
wszystkim, którzy przyjęli nas z kolędą misyjną do swych
Chrystusa
domów. Dziękujemy za hojne ofiary, serdeczność i gościnę.
w naszym
Szczególne podziękowania kierujemy też do Księdza
środowisku.
Proboszcza za wspieranie nas w tym dziele, Rodziców
Kolędników Misyjnych za przygotowanie strojów, opiekę oraz dzieci, które
w Uroczystość Trzech Króli dziękowały Panu Bogu podczas Mszy Świętej
za Papieskie Dzieło Misyjne i dołączyły do Orszaku Trzech Króli. Niech Jezus
błogosławi Wam w Nowym 2020 Roku i umacnia w czynieniu dobra.
s. Zyta Łapa
Tokarnia
Jak co roku w Parafii Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni grupa Kolędników
Misyjnych włączyła się w Dzieło Pomocy Misjom. Dzieci
Jesteśmy bardzo
odwiedziły mieszkańców kilku osiedli niosąc im Dobrą
dumne
ze swoich
Nowinę. Niestety w tym roku aura nie dopisała i dzieci
dzieciaków
kolędowały w obfitym deszczu, ale nie zniechęciły
– misyjniaków,
się i dotarły do wielu rodzin. Wspólnie śpiewali kolędy,
bo cieszy ich
pastorałki i ludowe utwory, śpiewane w domach od wielu
gotowość
pokoleń. Przyjmowano je z wielką radością, serdecznie
do pomocy
witano i częstowano gorącymi napojami na rozgrzewkę.
innym, nawet
Dzieci rozdawały pamiątkowe gwiazdki misyjne
kiedy za oknem
i zbierały ofiary na pomoc dzieciom w krajach misyjnych. pogoda nie zachęca
Wsparliśmy również potrzebujące leczenia dziewczynki
do wyjścia.
z naszej Parafii.
Przed świętami rozprowadzaliśmy również sianko na stół wigilijny, ofiary ze
sprzedaży sianka przeznaczyliśmy na pomoc potrzebującym. Jesteśmy bardzo
dumne ze swoich dzieciaków – misyjniaków, bo cieszy ich gotowość do pomocy
innym, nawet kiedy za oknem pogoda nie zachęca do wyjścia. Mają ogromne
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i gorące serduszka i mam nadzieję, że będziemy w kolejnych latach nieść
radosną Dobrą Nowinę ludziom z naszej Parafii.
Bożena Smolak i Małgorzata Dragosz
Wawrzeńczyce
W parafii Św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach po raz trzynasty
podjęliśmy akcję Kolędników Misyjnych - pomaganie
przez kolędowanie. Parafialne grupy kolędnicze są
Radością
coraz młodsze, uczestniczą w nich wolontariusze
napawa naszych
dzielnych wędrow- z Przedszkola i młodszych klas Szkoły Podstawowej.
Radością napawa naszych dzielnych wędrowców
ców szczerość,
wytrwałość
szczerość, wytrwałość i chęć pomagania rówieśnikom
i chęć pomagania z krajów misyjnych. Zapał towarzyszący uczeniu się kolęd,
rówieśnikom
swoich ról i przygotowaniu stroju kolędnika pozwala
z krajów
twierdzić, że miejsce starszych wieloletnich kolędników
misyjnych.
zajmą entuzjastyczni młodsi wolontariusze.
Kolędowanie rozpoczęliśmy 26 grudnia po Mszy Św.
i uroczystym rozesłaniu wyruszając w drogę do mieszkańców naszej Parafii,
aby zanieść im radość o Bożym Narodzeniu.
Z czterdziestoosobowej grupy powstały mniejsze grupki, które
pod opieką rodziców wyruszyły na misyjny szlak. Otwarte drzwi domów,
hojne ofiary i poczęstunek dodawały siły i ochoty do dalszej wędrówki. Często
w drodze dołączali się inni wolontariusze, aby dotrzeć do jeszcze większej
liczby domów. Podziękowania składamy jak co roku dla kolędników, rodziców
i ofiarodawców, którzy świąteczną tradycją uczynili odwiedziny Kolędników
Misyjnych w domach naszej Parafii.
Za trud kolędowania ogromną nagrodą i wdzięcznością dla wolontariuszy
jest coroczne Archidiecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych.
Katechetka Jadwiga Puchalska

Wiśniowa, parafia Św. Marcina
Cieszymy się,
Po raz kolejny w naszej Parafii pod wezwaniem św.
Marcina w Wiśniowej, w Święto św. Szczepana - 26 grudnia, że możemy choć trorozbrzmiał śpiew Kolędników Misyjnych. W tym roku chę pomóc dzieciom
zbieraliśmy ofiary dla dzieci w Amazonii, Peru i w innych w różnych zakątkach
świata i sprawić,
krajach misyjnych. Kolędowaliśmy przez dwa dni, w sumie
by
na ich twarzach
51 dzieci. Uroczyste zakończenie kolędy misyjnej w naszej
pojawił
się uśmiech.
Parafii miało miejsce 6 stycznia w Światowy Misyjny
Dzień Dzieci na Mszy o godz. 11.00. Pragniemy z serca
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podziękować wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło.
Cieszymy się, że wspólnymi siłami możemy choć trochę pomóc
dzieciom w różnych zakątkach świata i sprawić, by na ich twarzach pojawił
się uśmiech. Dla naszych kolędników gratulacje: za poświęcenie, otwarte
serca i bezinteresowną pomoc!
s. Bernadetta Jurkowska
Włosań
Jedenastu uczniów z klas III oraz V-VII ze Szkoły Podstawowej
im. św. Faustyny Kowalskiej wyruszyło z kolędą na ustach przez ulice
Włosani, aby głosić Dobrą Nowinę o Zbawieniu oraz zbierać ofiary na rzecz
dzieci w krajach misyjnych. W tym roku kolędowaliśmy przez dwa dni.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Iwona Puch-Pirożkow
Zakopane, parafia Najświętszej Rodziny
Tegoroczne kolędowanie podjęliśmy w dniu 28 grudnia 2019 r. i jak
co roku tradycyjnie po Gubałówce. Rozpoczęliśmy je w naszym Sanktuarium
Najświętszej Rodziny wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem,
zawierzając Panu trud naszego kilkugodzinnego wędrowania i pukania
do domów i nie tylko… Powierzaliśmy Panu też wszystkich tych, którzy
otworzą przed nami drzwi swoich domów, przyjmą bożonarodzeniowe orędzie
i hojnością serca wspomogą materialnie naszych rówieśników w Amazonii,
Tanzanii i Peru. Naszemu tegorocznemu kolędowaniu towarzyszyła zimowa
aura, zawieje i opady dość obfitego śniegu. To dodawało uroku naszemu
wędrowaniu i przebijaniu się przez zaspy śniegu. Krocząc pukaliśmy
do gościnnych domów, wyczekiwani przez domowników. W każdym z domów
dzieci odgrywały bożonarodzeniową scenkę przeplataną
Barwne stroje
śpiewem kolęd i góralskich pastorałek. Wśród wielu
dzieci,
śpiewane
spotkań w domach, były i spotkania z chorymi, które
kolędy
inspirowały nas do podjęcia wspólnej z domownikami
i niesiona
modlitwy w intencji tych, którzy dźwigają na sobie
kolędnicza Gwiazda
krzyż Zbawiciela. Barwne stroje dzieci, śpiewane kolędy
przyciągały także
i niesiona kolędnicza Gwiazda przyciągały także
uwagę turystów
uwagę turystów i narciarzy, którzy niejednokrotnie
i narciarzy.
zatrzymywali się dorzucając się do naszej skarbonki
i robiąc sobie z nami zdjęcie. Jak co roku już tradycyjnie zaprzyjaźniona
Gaździna na zakończenie kolędowania podjęła naszą 10 – osobową gromadkę
pysznym obiadem. Zebrane „owoce” naszego kolędowania przesłaliśmy
do naszego Archidiecezjalnego Wydziału Misyjnego.
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Zagórz k/Babic
Mieszkańcy
12 stycznia 2020 r., w Niedzielę Chrztu Pańskiego,
z uwagą
dwie grupy uczniów Szkoły Podstawowej, w sumie 36
przysłuchiwali
uczniów, wraz z opiekunami: ks. wikariuszem Adamem
się słowu
i panią katechetką Ewą, wyruszyły po raz czwarty z kolędą
o sytuacji dzieci
i Dobrą Nowiną do mieszkańców parafii pw. Wniebowzięcia
w Amazonii.
NMP w Zagórzu. Brak śniegu, piękna, słoneczna pogoda
sprzyjały udaniu się do najdalszych zakątków naszej
miejscowości. Przyjmujący nas mieszkańcy z radością włączali się w śpiew kolęd
i modlitwę, z uwagą przysłuchiwali się przygotowanemu słowu o sytuacji dzieci
w Amazonii i chętnie składali „dar serca”. Tradycją wieńczącą kolędowanie
stały się odwiedziny u rodziny p. Dyrektor naszej szkoły i ognisko z pysznymi
kiełbaskami. Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas wsparli w różny sposób
Kolędników Misyjnych.
Ewa Popielnicka (katechetka)
Ks. Adam Aleksandrowicz (wikariusz)

Orszak królewski
6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego włączyliśmy się jako
wspólnota w nasze parafialne świętowanie. Przeżywaliśmy też tę Uroczystość
jako Misyjny Dzień Dzieci. Podczas uroczystej Eucharystii poprzedzającej
orszak, dzieci objęły funkcje liturgiczne wraz z uroczystą procesją z darami,
którą poprzedzała do ołtarza nasza kolędnicza gwiazda. Wśród darów
niesionych do ołtarza były też zebrane ofiary podczas misyjnego kolędowania.
Po Mszy św. dzieci ze wspólnoty w tegorocznym orszaku miały wiodącą rolę.
Orszak wyruszył za naszą kolędniczą gwiazdą, „naszą” Maryją z Józefem,
aniołami i królami. Dołączyli do nas w orszaku Trzej Królowie, w których
wcielili się aktorzy Teatru Witkacego. Ulicą Krupówki dotarliśmy na plac przy
Starym Kościele położonym obok cmentarza na Pęksowym Brzysku. Tam
nasze dzieci wraz z królami z Teatru Witkacego znalazły się na przygotowanym
podium i rozpoczęło się kolędowanie. Wtórował nam Zespół góralski „Klimki”.
Wspólne kolędnicze śpiewy połączone z licznie zebranymi ludźmi naszego
miasta i turystami rozbrzmiewały na całe miasto aż pod Giewont. Pogoda tego
dnia była zimowa, pełna słońca i błękitnego Nieba. Tak więc kolędowaniu nie
było końca. Nie było również końca „sesjom zdjęciowym”, którym poddawane
były dzieci ze wspólnoty.
s. Urszula Smagoń ze wspólnotą Młodego Misjonarza
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MIESZKAŃCY BULUBY”
Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do udziału w Konkursie
Plastycznym „Mieszkańcy Buluby”. Patronat Honorowy nad Konkursem objął
Metropolita Krakowski Ks. abp Marek Jędraszewski oraz Małopolski Kurator
Oświaty Pani Barbara Nowak.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin dotyczy Konkursu „Mieszkańcy Buluby”, zwanego dalej
„Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii
Metropolitalnej w Krakowie, zwany dalej „Organizatorem”.
§2
CELE KONKURSU
1. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci Pani Doktor Wandy
Błeńskiej, lekarki misjonarki, a w szczególności Jej działalności skierowanej
na pomoc ludziom chorym na trąd w Ugandzie, w mieście Buluba. Uczestnicy
konkursu – uczniowie poznają także realia życia ich rówieśników w Ugandzie,
borykających się na co dzień z wieloma problemami, jak ubóstwo czy brak
dostępu do edukacji. Dowiadują się również, w jaki sposób są traktowani ludzie
chorzy na trąd.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastycznej.
2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas 0-VIII szkół
podstawowych.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/rodziców
lub prawnych opiekunów ucznia.
5. Konkurs odbywa się w terminie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Prace
dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Archidiecezjalnego Spotkania
Kolędników Misyjnych w dniu 30 stycznia 2021 r. w Krakowie – Białych Morzach,
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Sanktuarium Św. Jana Pawła II.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza
termin określony w pkt. 6 niniejszego paragrafu, o czym poinformuje Uczestników
Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej.
8. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”,
znajduje się pod adresem: https://misje.diecezja.pl/
§4
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu.
2. Konkurs obejmuje trzy grupy wiekowe:
a.
grupa I: klasy 0 – III,
b.
grupa II: klasy IV – VI,
c.
grupa III: klasy VII – VIII
3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają
mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy. Uczestnik samodzielnie wybiera
formę, w jakiej przedstawi wybrane przez siebie zagadnienie.
4. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (włącznie
z grafiką komputerową), format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może
być większy niż A3. Prace plastyczne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu
narzędzi komputerowych przeznaczonych do tworzenia grafik lub prac pisemnych.
Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko,
wiek/klasa, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje
autor pracy, imię i nazwisko opiekuna – dane piszemy drukowanymi literami bądź
komputerowo).
6. Prace należy dostarczać do dnia 31 grudnia 2020 r.,
na adres: Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej: 31-004 Kraków,
ul. Franciszkańska 3, z dopiskiem: „Konkurs Misyjny”.
§5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatora
Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”.
2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator.
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3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między
11 stycznia a 15 stycznia 2021 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania posiedzenia
Komisji Konkursowej Konkursu poza termin określony w pkt. 3 niniejszego
paragrafu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem
strony internetowej https://misje.diecezja.pl/.
5. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata wraz
z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez
Organizatora na stronie internetowej https://misje.diecezja.pl/ oraz w inny
sposób w ogłoszeniach o Konkursie.
6. Prace laureatów mogą być udostępniane przez Organizatora na stronie
internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także mogą być powielane
na wszelkie inne sposoby, w tym w materiałach drukowanych.
7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą
zwracane autorom.
§6
NAGRODY
1. Za zajęcie określonych miejsc w Konkursie Organizator przewiduje nagrody,
które nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
2. Każdy z laureatów Konkursu uzyska materiały promocyjne Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach ust.
1 niniejszego paragrafu, wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania
oraz decyzji Komisji.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu.
3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie: https://misje.
diecezja.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą
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udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych osobowych
jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania
wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane
osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych
w obowiązujących przepisach prawa.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak
przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych
w Konkursie nagród.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie
znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921
Kodeksu Cywilnego.
9. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
REGULAMIN QUIZU MISYJNEGO
„Matka trędowatych – dr Wanda Błeńska”
Patronat Honorowy nad Quizem Misyjnym „Matka Trędowatych - dr
Wanda Błeńska” objął Metropolita Krakowski Ks. abp Marek Jędraszewski
oraz Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin dotyczy QUIZU MISYJNEGO dla szkół średnich i branżowych.
2. Organizatorem QUIZU jest Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii
Metropolitalnej w Krakowie, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Celem QUIZU jest zapoznanie się z postacią dr Wandy Błeńskiej - lekarki
i misjonarki ludzi chorych na trąd w Ugandzie, wmiejscowości Buluba. QUIZ
jest zorganizowany z okazji podjęcia starań o jej beatyfikację.
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4. Quiz przeprowadzony zostanie z wiedzy na temat postaci dr Wandy Błeńskiej,
zawartej w materiałach poleconych przez Wydział Duszpasterstwa Misyjnego
Kurii Metropolitalnej.
5. Literatura obowiązująca do I etapu szkolnego to książka: „Wanda Błeńska.
Spełnione życie”, autorki: Joanna Molewska i Marta Pawelec, Wydawnictwo
Św. Wojciecha, Poznań 2011 rok.
6. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły średniej i branżowej.
7. Osobą prowadzącą QUIZ zwaną dalej „Prowadzącym” może być katecheta,
nauczyciel lub wychowawca.
8. QUIZ odbywać się będzie na terenie Archidiecezji Krakowskiej. Quiz (etap
szkolny) odbędzie się w dniu 12 listopada (czwartek) 2020 roku. Proponujemy
szkołom przeprowadzenie quizu w godz. 9.00-12.00
9. Laureatów trzech pierwszych miejsc zapraszamy na Finał Konkursu w dniu
3 grudnia 2020 roku (czwartek) na godzinę 10.00 do Wydziału Duszpasterstwa
Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W tym dniu wspominamy
św. Franciszka Ksawerego patrona misji. Do finału polecamy film „Dokta”
oraz literaturę poszerzoną, wydanie drugie książki: „Wanda Błeńska. Spełnione
życie”, autorki: Marta (Pawelec) Jelonek i Joanna (Molewska) Gadzińska,
(wydanie II poszerzone, Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań 2019 rok”.
10. Materiały do przygotowania się do Quizu zostaną udostępnione szkołom,
które zgłoszą się do konkursu.
11. Oficjalna strona internetowa QUIZU, zwana dalej „Stroną Internetową”,
znajduje się pod adresem: https://misje.diecezja.pl/quiz-matka-tredowatych/
WARUNKI UCZESTNICTWA W QUIZIE
1. QUIZ przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich i branżowych.
2. Udział w QUIZIE jest bezpłatny.
3. Podanie związanych z udziałem w QUIZIE danych przez Prowadzącego jest
obowiązkowe.
4. Warunkiem udziału w QUIZIE jest wyrażenie zgody przez rodziców
lub prawnych opiekunów ucznia.
ZASADY QUIZU
1. QUIZ sprawdza wiedzę na temat osoby Dr Wandy Błeńskiej, misjonarki wśród
trędowatych, pozyskaną ze wskazanych artykułów, książek i filmu.
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2. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Przewodnikiem po obsłudze Kahoot.
it i Kahoot.com, który zostanie zamieszczony przez Organizatora jako załącznik
na stronie https://misje.diecezja.pl/quiz-matka-tredowatych/ do 30 września
2020
3. Uczestnik musi posiadać sprawny smartfon z dostępem do Internetu
oraz ładowarkę.
4. QUIZ przeprowadzony zostanie poprzez stronę kahoot.it (dla Uczestników)
i kahoot.com (dla Prowadzących).
5. Uczestnik bierze udział w QUIZIE po zalogowaniu się do kahoot.it, przy podaniu
swojego imienia i nazwiska.
6. Uczestnik dokonuje samodzielnie wyboru odpowiedzi. Wszelkie próby
pozyskania prawidłowej odpowiedzi od innych Uczestników są równoznaczne
z dyskwalifikacją.
ROZSTRZYGNIĘCIE QUIZU
1. Strona Kahoot.com po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie automatycznie
obliczy wyniki, pokazując trzy pierwsze miejsca.
2. Prowadzący ma obowiązek zapisania wszystkich wyników na dysku i podania ich
do wiadomości Uczestników na końcu QUIZU.
3. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata wraz
z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez
Organizatora na stronie internetowej https://misje.diecezja.pl

NAGRODY
1. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca w Quizie biorą udział w Finale
konkursu w dniu 3 grudnia 2020 roku w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego Kurii
Metropolitalnej w Krakowie. Gdyby zaszły jakieś zmiany z powodu pandemii Finał
Konkursu będzie przeprowadzony drogą on-line. O czym Organizator poinformuje
zainteresowane osoby.
2. Organizator przewiduje dyplomy dla uczestników I etapu szkolnego oraz nagrody
dla finalistów biorących udział w Finale Konkursu w dniu 3 grudnia, które nie mogą
być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
3. Nagrody zostaną wręczone po rozstrzygnięciu Quizu w dniu 3 grudnia 2020 roku
w Wydziale Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie przy ul.
64

Franciszkańskiej 3.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach
ust. 2 niniejszego paragrafu, wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania
oraz decyzji Komisji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w Quizie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym Regulaminie.
2. Wysłanie karty zgłoszenia uczestników QUIZU przez osobę Prowadzącą jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu Quizu.
3. Regulamin niniejszego QUIZU jest dostępny na stronie: https://misje.diecezja.pl
oraz w siedzibie Organizatora.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe
przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane
innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona
przez rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Organizator wskazuje, że Prowadzący oraz Uczestnik ma prawo do żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia
danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
6. Dane osobowe laureatów QUIZU będą przetwarzane wyłącznie na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania
wyników QUIZU oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane
osobowe wyżej wymienionych osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad
określonych w obowiązujących przepisach prawa.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak
przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w QUIZIE
nagród.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie
znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921
Kodeksu Cywilnego.
9. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
65

ANKIETA KOLĘDNICY MISYJNI 2020/2021
Archidiecezja Krakowska

Moderator/Opiekun: ….......………………………………………………………
Parafia (wezwanie i miejscowość):......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Liczba grup: .............. ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Liczba uczestniczących dzieci: .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Liczba dorosłych (opiekunowie, osoby zaangażowane w przygotowanie
i przebieg): .................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Liczba rodzin, które przyjęły kolędników: ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozesłanie (data uroczystości):............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakończenie (data)............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARCHIDIECEZJALNE SPOTKANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH
Kraków - 30 stycznia 2021
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie - Białych Morzach
Szczegółowy program spotkania będzie podany na stronie internetowej
wydziału: www.misje.diecezja.pl
Zgłoszenie udziału w spotkaniu Kolędników Misyjnych
Grupa/klasa ….......……………………………………………………………...…
Imię i nazwisko opiekuna ….......………………………………………………....
Adres ………….......………………………………………………………........…..

Czas kolędowania od............. do ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.……………………………………………………………………......……

Zebrane ofiary Zebrano . . . . . . . . .. . . . . . . zł i przekazano a) na konto Kurii
Metropolitalnej w Krakowie b) inne ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail……………………………………………………………….....………

Uwagi : .................... ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt (adres mailowy, telefon) .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Wypełniając ankietę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wydział
Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej (ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków)
Sprawozdania z kolędowania
Serdecznie prosimy organizatorów Kolędników Misyjnych w parafiach i szkołach
o przesłanie do Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie
krótkiego sprawozdania z kolędowania. To dla nas bardzo cenne i potrzebne świadectwa.
Niech w historii Archidiecezji Krakowskiej pozostanie dokumentalny ślad Waszej
działalności. Szczególnie prosimy o wypełnienie i przesłanie powyższej ankiety.
Dane te pozwolą nam zobaczyć zaangażowanie dzieci w tę misyjną inicjatywę.
Zachęcamy do przesłania do nas:
1. Wypełnionej ankiety Kolędnicy Misyjni 2020/2021
2. Krótkiej relacji z kolędowania ze świadectwami dzieci
3. Zdjęcia grupy Kolędników Misyjnych
Przesłanie ankiety oraz zdjęć jest całkowicie dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych przez Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie
i wykorzystanie ich zgodnie z celami statutowymi do dokumentacji i misyjnej animacji. Sprawozdania,
zdjęcia i dane ankietowe prosimy o przesyłanie na adres: wydzialmisyjnykrakow@gmail.com

Za trud misyjnego kolędowania i zebrane ofiary Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii
Metropolitalnej w Krakowie przesyła dla każdej parafii/szkoły okolicznościowy DYPLOM.
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Liczba uczestników ……......………………………………………….....………..
Liczba opiekunów ………......…………………………………………....……….
Środek transportu ……......…………………………………………….....………
Proszę o film ze spotkania (tak/nie) ……...……………………………………
Uwaga! Należy wziąć pod uwagę aktualne obostrzenia związane z pandemią.
Jeśli wystąpią w tym względzie przeszkody, spotkanie Kolędników Misyjnych
w dotychczasowej formie nie odbędzie się. Wówczas zaproponujemy wersję
spotkania on-line. O zmianach będziemy informować na stronie internetowej
wydziału misyjnego. Można także kontaktować się telefonicznie i e-mailowo.
Tel. 668 688 096, e-mail: wydzialmisyjnykrakow@gmail.com

SPOTKANIA MISYJNE W SZKOLE I PARAFII
W związku z ograniczeniami w organizowaniu spotkań z powodu pandemii
proponujemy spotkania misyjne on-line, które przeprowadzimy w dowolnym
czasie w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Datę oraz formę
spotkania prosimy ustalić telefonicznie albo e-mailowo. Osoba do kontaktu:
s. Bożena Najbar tel: 668 688 096, e-mail: bozena.najbar1@gmail.com
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Intencje
Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy
na rok 2021
Styczeń: Intencja ewangelizacyjna — Braterstwo ludzkie
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi
i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością
na wszystkich.
Luty: Intencja powszechna — Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet - ofiar przemocy, aby były chronione przez
społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Październik: Intencja ewangelizacyjna — Uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy
do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.
Listopad: Intencja powszechna — Osoby cierpiące na depresję
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały
u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.
Grudzień: Intencja ewangelizacyjna — Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli
jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

Marzec: Intencja ewangelizacyjna — Sakrament pojednania
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa
w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys
demokracjach.
Kwiecień: Intencja powszechna — Podstawowe prawa
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały
dobrą pomoc i towarzyszenie.
Maj: Intencja ewangelizacyjna — Świat finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu
uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.
Czerwiec: Intencja ewangelizacyjna — Piękno małżeństwa
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa
przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości,
z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.
Lipiec: Intencja powszechna — Przyjaźń społeczna
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych
i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.
Sierpień: Intencja powszechna — Kościół
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę
do reformowania się w świetle Ewangelii.
Wrzesień: Intencja powszechna — Ekologicznie zrównoważony styl życia
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu
życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi
młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.
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Ofiary zebrane podczas kolędowania misyjnego prosimy przesłać
na następujący adres:
Kuria Metropolitalna
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3
nr konta: 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887
z dopiskiem: KOLĘDNICY MISYJNI
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