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pRzYgOtOWaNIe 
KO LĘDNIKóW MI SYJ NYCh

pedagogia Kolędników Misyjnych

Przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych prowadzone jest pod patrona-
tem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Dzieci zanoszą radość Bożego 
Narodzenia do odwiedzanych domów. Zewnętrznym wyrazem tej radości są 
wypowiadane życzenia i umieszczane na drzwiach błogosławieństwo: C+M+B 
(Christus mansionem benedicat –  niech Chrystus błogosławi temu domowi). 
Podtrzymanie tradycji ojczystej kultury, a jednocześnie dostrzeżenie tragicznej 
sytuacji dzieci w krajach misyjnych jest oznaką chrześcijaństwa i patriotyzmu.

Zaangażowanie dzieci w misyjne kolędowanie poprawia sytuację małych 
mieszkańców krajów misyjnych. Ofiara pieniężna jest przeznaczana na reali-
zację projektów służących bezpośrednio najmłodszym. Dzieci jako kolęd-
nicy misyjni uczą się ponoszenia trudu i składania ofiary z własnego czasu, 
zdolności, a także rezygnacji z wzięcia dla siebie zebranych pieniędzy.

przygotowanie bliższe

Czas Ad wen tu – wy ko rzy sta ny za rów no du cho wo, jak i fi zycz nie – jest 
naj lep szym cza sem do przy go to wa nia Kolędników Misyjnych. Mo dli twa 
i  do bre uczyn ki dzie ci, wcho dzących w  skład grup ko lęd ni czych, są ich 
pierw szym da rem dla ró wie śni ków, któ rym bę dą po ma gać, jak też dla od-
wie dza nych ro dzin.

Pierw szy etap przy go to wa nia to po dział na gru py, przy dział do ro słych 
opie ku nów, a na stęp nie przy go to wa nie stro jów, gwiaz dy i skar bon ki z na pi-
sem: „Dar dla dzie ci w Amazonii”.

Ko lej ny etap to roz da nie ról po szcze gól nym dzie ciom i urzą dze nie próby 
z opie ku na mi grup, któ rzy wy wo dzą się np. z Ak cji Ka to lic kiej, Ka to lic kie go 
Sto wa rzy sze nia Wy cho waw ców, Sto wa rzy sze nia Ro dzin Ka to lic kich, Ru chu 
Świa tło-Ży cie, Ca ri tas, Ra dy Pa ra fial nej, Żywego Różańca. Opie ku no wie są 
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nie zbęd ni. Zapewnijmy dzieciom bezpieczeństwo, zwłasz cza w du żych mia-
stach, gdzie lu dzie się nie zna ją i  gdzie mo gą zda rzyć się pró by ode bra nia 
ofiar ko lę du ją cym dzie ciom. Do ro śli z jed nej stro ny po świad cza ją au ten tycz-
ność ak cji, a z dru giej za pew nia ją dzie ciom bez pie czeń stwo.

Gru py po win ny być nie licz ne – czte ro lub pię cio oso bo we. Bę dą mo gły 
wów czas swo bod nie wejść do miesz kań i przed sta wić swój pro gram. Waż-
ne jest rów nież, że by z pa ra fii zo sta ła ro ze sła na jak naj więk sza licz ba grup.

przy go to wa nie bez po śred nie

Przy go to wa nie to do ty czy uro czy sto ści ro ze sła nia ko lęd ni ków mi syj nych, 
któ re od by wa się w  dru gi dzień świąt Bo że go Na ro dze nia (cho dzi o  sa mo 
ro ze sła nie, nie ko niecz nie ko lę do wa nie).

Te go dnia wszyst kie gru py w stro jach ko lęd ni czych uczest ni czą w wy zna-
czo nej Mszy św. Sto jąc bli sko oł ta rza, włą cza ją się w  li tur gię sło wa, mo dli-
twę po wszech ną lub też two rzą pro ce sję z  da ra mi. W  ko men ta rzu wier ni 
po win ni usły szeć in for ma cję o cza sie ich ko lę do wa nia. Je śli pa ra fia utwo rzy 
kil ka na ście lub kil ka dzie siąt grup (za an ga żu je szko łę, a przy naj mniej mi ni
stran tów, dzie cię cą służ bę Ma ryj ną i scho lę), to akcję tę uda się prze pro wa dzić 
w je den dzień lub na wet jed no po po łu dnie.

Sa mo ro ze sła nie to mo dli twa, któ rą ce le brans od ma wia w ra mach ob rzę-
du ro ze sła nia tuż przed bło go sła wień stwem. Do ko nu je się ono pod czas 
każ dej Mszy św. W ten spo sób wszy scy pa ra fia nie zo sta ną po in for mo wa ni 
o cza sie i ce lu przedsięwzięcia.

Ko lę do wa nie

Przyj ście do do mu z ko lę dą nie mo że się ko ja rzyć – ani ko lęd ni kom, ani 
przyj mu ją cym ich ro dzi nom – tyl ko ze zbiór ką pie nię dzy. War to ści ak cji nie 
mie rzy my bo wiem su mą ze bra nych pie nię dzy, ale skut ka mi dusz pa ster ski mi. 
Tak więc ko lę do wa nie to przy go to wa ny wcze śniej krót ki pro gram, za koń-
czo ny bło go sła wień stwem wy ra żo nym w  zna kach za pi sa nych na drzwiach 
wej ścio wych.
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Czas ko lędo wa nia

Do brze by by ło wy two rzyć w  pa ra fii zwy czaj kolędowania misyjnego 
w  okre ślo nym dniu czy dniach (np. we wspo mnie nie św. Mło dzian ków). 
Po win no to od by wać się po mię dzy świę ta mi Bo że go Na ro dze nia a No wym 
Ro kiem. Prze ma wia za tym wie le ar gu men tów. Przede wszyst kim z  tym 
okre sem zwią za na jest tra dy cja ko lę do wa nia, a  tak że jest to czas ra do ści 
Bo żo na ro dze nio wej. Po dru gie – dzie ci w  tym cza sie ma ją dni wol ne od 
na uki, więc nie od ry wa my je od za jęć. Pod ję cie ak cji w  sa mą uro czy stość 
Trzech Kró li unie moż li wi urzą dze nie w tym dniu za koń cze nia Ko lęd ni ków 
Mi syj nych, któ re po win no zna leźć swój wy raz w li tur gii Eu cha ry stii wła śnie 
w Ob ja wie nie Pań skie. Wte dy to bo wiem w mo dli twie po wszech nej mo dli-
my się za tych, któ rzy – otwie ra jąc drzwi swo ich miesz kań – włą czy li się 
w po moc dzie ciom, a w pro ce sji z da ra mi gru py ko lęd ni cze przy no szą m.in. 
ofia ry ze bra ne pod czas ko lę do wa nia.

Spo tka nie ko lęd ni ków mi syj nych

War to po sta rać się, że by na za koń cze nie ak cji w  die ce zji odbyło się 
wspól ne spo tka nie bi sku pa ze wszyst ki mi ko lęd ni ka mi mi syj ny mi. W  tym 
celu należy skontaktować się z dyrektorem diecezjalnym PDM. Na wspól nej 
Eu cha ry stii dzie ci mo gły by usły szeć pa ster skie sło wo uzna nia za wraż li wość 
ich serc oraz za chę tę do dal sze go an ga żo wa nia się w spra wy mi sji. Spo tka nie 
z bi sku pem by ło by też oka zją, aby „przyjść z ko lę dą” tak że do nie go – dzie ci 
przed sta wi ły by swój krót ki pro gram, z któ rym cho dzi ły od do mu do do mu.

Liturgiczne Vademecum Misyjne, s. 2325

U dyrektorów diecezjalnych PDM lub w Dyrekcji Krajowej PDM moż-
na zamówić pamiątkę kolędowania, na której znajduje się błogosła-
wieństwo dla rodzin przyjmujących kolędników.
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zgODa RODzICa/pRaWNegO OpIeKUNa
Na UDzIaŁ W aKCJI  

KOLĘDNIKóW MISYJNYCh

...........................................................            .........................................................
 Nazwisko i imię uczestnika                        PESEL uczestnika

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w akcji 
„Kolędnicy Misyjni dzieciom w Amazonii” w terminie:

..........................................................................  
Zostałem poinformowany przez organizatora akcji*  

.................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa parafii

o zasadach udziału, terenie kolędowania i wyznaczonym opiekunie dla 
mojego dziecka na czas kolędowania. Jednocześnie zobowiązuję się do 
zapewnienia memu dziecku bezpieczeństwa w drodze na miejsce zbiórki 
i pomiędzy rozwiązaniem akcji a domem.

...........................................................            .........................................................
          Miejscowość                                                  Data

Podpis rodzica/prawnego opiekuna: ...................................................................

* Jako organizatora należy rozumieć osobę wyznaczoną do tego przez parafię (nazwę parafii  
i miejscowość wpisuje osoba organizująca akcję).
Jako opiekuna grupy należy rozumieć osobę pełnoletnią wyznaczoną przez organizatora na 

czas akcji.

Formularz zgody na podstawie wzoru: www. portaloswiatowy.pl


