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1. Pozdrawiam Was serdecznie drodzy dziewczęta i chłopcy, tegoroczni 

„Kolędnicy Misyjni” naszej diecezji kieleckiej. Wraz Wami pozdrawiam 

Waszych zacnych rodziców, katechetów świeckich i duchownych, siostry 

zakonne i kapłanów. Na polskiej ziemi kolędowanie wpisuje się w tradycję 

Bożego Narodzenia i w różnych regionach Polski przybiera ciekawe 

dynamiczne formy, od prostej wizyty pasterzy śpiewających kolędy, po grupy 

Trzech Króli w pięknych strojach czy wędrowne jasełka.  

Warto zauważyć, że od 25 lat ‒ jak z niewielkiego ewangelicznego 

ziarenka gorczycy ‒ rozwija się  także kolędowanie misyjne, których 

uczestników nazywamy „Kolędnikami Misyjnymi”. Dziś jest ono obecne we 

wszystkich diecezjach Polski. Podobne inicjatywy misyjne istnieją także  

w wielu krajach Europy, ale ta nasza chce, aby polskie dzieci pomogły dzieciom 

z różnych stron świata w poznaniu Jezusa i Jego odkupieńczej miłości. Dociera 

ona do dzieci przez dar Bożego słowa, naukę katechizmu, nową szkołę i troskę o 

ich zdrowie. Tym samym samym dzieci zrzeszone w Papieskim Dziele 

Misyjnym realizują prostą zasadę założyciela Dzieła,  ks. bp. Karola Forbin de 

Janson: „Dzieci pomagają dzieciom”.  

Pierwszym i najważniejszym darem jest modlitwa,  a tę może ofiarować 

każde dziecko, jak pisał św. Jan Paweł II. Innym, nie mniej cennym, darem jest 

ofiara wyrzeczenia, w ślad za nią idzie dopiero ofiara ludzkiej solidarności, jaką 

jest wsparcie materialne.  

2. Pan Jezus, Boski Misjonarz, którego zbawcza miłość obejmuje 

wszystkich ludzi nakazem misyjnym „Idźcie i głoście” (Mt 28,16-20), posłał 

apostołów, pierwszych misjonarzy, aby głosili Dobrą Nowinę. Dobrą Nowiną 

jest Jezus posłany przez Boga do naszego świata. Dlaczego? Ponieważ Bóg 



Ojciec tak umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy kto w Niego 

uwierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne (por. J 3,16-17). Tak więc nasza 

przyszłość dzieci Bożych to spotkanie z Bogiem twarzą w twarz, a drogą do 

tego spotkania jest wytrwanie w wierze i miłości. Św. Paweł, sam niestrudzony 

misjonarz, przypomina nam, że przez uświęcenie, jakie otrzymaliśmy na chrzcie 

świętym i przez Ewangelię jesteśmy wezwani do chwały Bożej. Bóg w Jezusie 

Chrystusie towarzyszy nam na tej drodze, udziela łaski, pociesza i utwierdza we 

wszelkim dobrym słowie i czynie (por. 2 Tes 2,13-17).  

3. Dlatego ośmielę się powiedzieć, że „Kolędnicy Misyjni” to wielkie 

zadanie apostolskie, które przypomina o potrzebie dzielenia się Chrystusem  

z tymi, którzy Go jeszcze nie znają (por. Novo millennio ineunte, 40). Jest to 

także zaproszenie skierowane do dorosłych wierzących w naszych parafiach 

wiejskich i miejskich do współpracy misyjnej. Święty Jan Paweł II, największy 

misjonarz przełomu XX i XXI wieku, nikogo  nie zwolnił od odpowiedzialności 

i współpracy misyjnej, przypominając, że dzięki łasce chrztu świętego wszyscy 

jesteśmy misjonarzami (por. RMis 77). Wasze piękne zaangażowanie 

„Kolędników Misyjnych”, wsparte pomocą katechetów, nauczycieli, rodziców  

i duszpasterzy, jest powodem do autentycznej  radości w myśl zasady, że 

radosnego dawcę Bóg miłuje!  

Tegoroczne kolędowanie jest darem dla dzieci w Syrii i w Libanie – 

pozwoli, aby dzieci nie utraciły nadziei, którą Wy im niesiecie. Dzięki Wam,  

i dzięki wielu polskim dzieciom będą mogły one żyć spokojniej, przystępować 

do sakramentów, uczyć się i wracać do swoich miast i wsi (zob. „Kolędnicy 

Misyjni” 2017/2018, s. 3). 

 To zadanie ewangelizacji i solidarności ‒ jak uczył św. Jan Paweł II ‒ nie 

odnosi się do kilku tygodni czy tylko do okresu Bożego Narodzenia, lecz 

rozciąga się na całe życie. Dlatego Papież zachęca, aby dzieci wielkodusznie 

odpowiadały na prośby o pomoc, napływające z ubogich krajów misyjnych. 

Wiele dzieci w Europie, Ameryce, Azji, Afryce i Oceanii modli się i pracuje, 



aby ten ideał mógł zostać zrealizowany! Ofiary „Kolędników Misyjnych”  

i ofiary dzieci pierwszokomunijnych z Białego Tygodnia przysyłane  

z wszystkich zakątków ziemi zasilają Papieski  Fundusz Solidarności. Dzięki tej 

pomocy małe i wielkie projekty mogą służyć dobru dzieci (por. Jan Paweł II, List 

do PDMD, nr 3). 

Gratuluję Wam tego apostolskiego zadania, podjętego trudu  

i ofiarowanego czasu. Również dzięki Wam nasi kieleccy misjonarze, kapłani  

w Brazylii, na Jamajce, w Peru, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Kazachstanie 

mogą pomagać dzieciom. Ta pomoc dociera także przez siostry zakonne 

pochodzące z naszej diecezji. Pamiętajcie, że wszystko, co czynimy z miłości 

zawsze jest wielkie. Dlatego „Kolędnicy Misyjni”  realizują wielkie 

ewangelizacyjne zadanie, które jest czymś znacznie większym niż tylko suma 

zebranych ofiar.  

Niech zatem Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacji wyprasza wam 

potrzebne łaski, a św. Teresa od Dzieciątka Jezus pozostanie wzorem ukochania 

Kościoła, który   dzieli się wiarą z tymi, którzy wciąż czekają na Ewangelię. 

Amen! 


