Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.
W tym roku PDMD rozpoczęło swoją aktywną działalność w Tygodniu Misyjnym
obchodzonym w Kościele w październiku. W intencji misji i misjonarzy modlono się
podczas NaboŜeństw RóŜańcowych. Dodatkowym elementem rozpalającym gorliwość
Małych Misjonarzy było spotkanie z misjonarką s. Marciną Stawasz SSpS pracującą od
kilku lat w Chinach. Siostra Marcina podczas swojej krótkiej obecności w Mielcu
odwiedziła dzieci w Szkole Podstawowej nr 9.
W pierwszy czwartek listopada do PDM zostali przyjęci nowi członkowie. W tym
roku szkolnym legitymację PDMD otrzymało 50 dzieci uczniów Szkół Podstawowych nr
1 i 9. Liturgia Mszy Świętej bogata w misyjne akcenty rozpoczęła się od „Misterium”,
którego treść dotyczyła trudnego losu dzieci Ŝyjących na róŜnych kontynentach świata.
Na początku Adwentu rozpoczęły się równieŜ przygotowania do największego
przedsięwzięcia PDMD czyli Kolędy Misyjnej. Dzieci odwiedziły domy w naszej parafii
w dniach 28 i 29 grudnia. W krótkiej inscenizacji misyjno-boŜonarodzeniowej przekazały
orędzie miłości, jakie Jezus przyniósł na ziemię oraz cel, na jaki zostaną przekazane
zebrane w ten sposób ofiary. Uzyskane środki materialne zostały przekazane na akcję
budowy studni głębinowych w Afryce, dlatego teŜ jako pamiątkę Kolędnicy Misyjni
zostawiali w domach obrazek boŜonarodzeniowy w kształcie kropelki wody.
W słowach, jakie wypowiadał Murzynek (jedna z postaci kolędników) zawarta
została ogromna wdzięczność tych, dla których podjęty został cały ten trud kolędowania:
Nasze serca bardzo pragną miłości Jezusa,
Choć nzara Ti ngu = pragnienie, bardzo nam dokucza.
Wasza wiara i Ŝyczliwość sprawia nam wygodę
Będziemy mieć blisko studnię i do picia wodę.
Bez zarazków i bez chorób, co z brudu powstają,
Radośniejsze będzie Ŝycie dzięki waszym darom.
Kolejnym waŜnym wydarzeniem PDMD było uroczyste zakończenie akcji
Kolędników Misyjnych. W dniu 6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego o godz. 15,30
nasz kościół zapełnił się Aniołami, Królami, Murzynkami i oczywiście Świętą Rodziną.
Mszę Świętą celebrował i homilię wygłosił sekretarz krajowy Papieskich Dzieł:
Rozkrzewiania Wiary i św. Piotra Apostoła - nasz rodak ks. Eugeniusz Szyszka. Podczas
Eucharystii Mali Misjonarze modlili się za tych wszystkich, którzy swoimi ofiarami
wspomogli to piękne dzieło pomocy misjom. Dzień później pięćdziesięcioosobowa grupa
Kolędników Misyjnych z wielką radością udała się do Dąbrowy Tarnowskie, aby wziąć
udział w VIII Diecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych.
PrzeŜycia tych pięknych, ale na pewno i męczących dni na długo pozostaną w
pamięci dzieci. Niestety teraz: skrzydła, korony, gwiazdy i inne części strojów
kolędniczych będą musiały cierpliwie poczekać, aby za rok znów posłuŜyć WIELKIEJ
SPRAWIE.
W imieniu swoim i dzieci naleŜących do PDMD z serca dziękuję wszystkim, którzy
otwarli przed nami drzwi swoich mieszkań i okazali wielką Ŝyczliwość serca oraz
wyrozumiałość. Na szczególne podziękowanie zasługują dzieci, które podjęły się tego
ogromnego trudu i wysiłku wędrowania i pukania od drzwi do drzwi…

Kochane dzieci BÓG ZAPAŁAĆ za Waszą wraŜliwość, prostotę i chęć niesienia
pomocy najbiedniejszym z biednych
s. Sławomira, Danuta Sypek
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