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Szli śnieżną drogą,
przedzierali się przez zaspę
oni – Trzej Królowie:
Melchior, Baltazar i Kacper.
I nieśli ze sobą
w czerwonych tobołeczkach
przeróżne dary
dla Niego – dla Dzieciąteczka.
Maria Krüger

AKTUALNOŚCI
1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
To dzięki swojej wierze i odwadze Maryja staje się Matką Syna Bożego.
„ Maryjo, dziękuję Ci za Twoją miłość i oddanie. Módl się za nami
nieustannie!”.
6 stycznia – Objawienie Pańskie
Dary Mędrców nasuwają nam pytanie o to, jakie dary możemy my dziś złożyć
Panu.
„Panie Jezu, oddaję Ci moje serce – to serce, które stworzyłeś, aby Ciebie
kochało.”
8 stycznia – Chrzest Pański
Ten, który jest bez grzechu staje w jednym szeregu z grzesznikami, aby pokazać,
że naprawdę jest z nami, nawet w pokucie.
„Kim jestem, Panie, że tak wiele pragniesz mi ofiarować? Jezu, naucz mnie
być podobnym do Ciebie!”
17 stycznia – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
To dzień nie tylko bliżej nam nie znanych ludzi, ale również naszych znajomych,
którzy z walizkami przemierzają ulice obcych miast.
„Boże, naucz mnie pamiętać, że to Ty jesteś Panem wszystkiego.
Jezu, ufam Tobie”
18 – 25 stycznia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
W tym roku odbędzie się pod hasłem: „ Pojednanie – miłość Chrystusa
przynagla nas.”
21 stycznia – Dzień Babci
22 stycznia – Dzień Dziadka
„Panie dziękuję Ci za rodziców moich rodziców.”

ZAKONY BOŻE BASTIONY
Mali Bracia św. Jana Chrzciciela
Congregatio Sancti Iohannis Babtistae (CSJB)
Zgromadzenie założone w 1928 roku przez o.Vincenta Lebbe.
Ten bejgijski kapłan pracował w Chinach od 1901 roku -był
orędownikiem wyświęcania miejscowych kapłanów na biskupów,
ponieważ uważał, że w ten sposób wiara chrześcijańska lepiej zostanie
przyjęta przez rodzimą ludność. Zmuszony do powrotu do Europy
przekonał Ojca Świętego Piusa XI do konsekracji pierwszych
chińskich biskupów. Wraca do Chin gdzie w 1928 roku zakłada

zgromadzenie w miejscowości Anguo. Po przejęciu władzy przez
komunistów dom główny został przeniesiony do Hongkongu.
Obecnie znajduje się na Tajwanie.
Wzorem życia i działalności dla Małych Braci jest Jan Chrzciciel.
Jego nawoływanie do odejścia od grzechów i nawracanie się do Boga
jest centralnym punktem ich duchowości.

Łączą intensywne życie misyjne z bardzo ascetycznym sposobem
życia starając się postępować według Ośmiu Błogosławieństw
wygłoszonych podczas Kazania na Górze. Są więc i misjonarzami
i mnichami. Wśród ludności narodowości chińskiej (w Chinach jak i
rozsianych na emigracji) prowadzą działalność: duszpasterską (ośrodki
misyjne), edukacyjną (szkoły) i społeczną. Obecni są w krajach:
Chiny,
Hongkong,
Tajwan,
Wietnam,
Filipiny,
USA,
Kanada.
Ich strój to
szary habit
przepasany
czarnym
paskiem,
czarny
szkaplerz z
kapturem, na
piersi
wyszyty
czerwony
krzyż;
nowicjusze
bez krzyża.

Założyciel zgromadzenia o. Vincent Labbe

POCZYTAJ MI MAMO
POCZYTAJ MI TATO..........

MISYJNY DZIEŃ DZIECI

Uroczystość Trzech Króli w wielu krajach świata jest niezwykłym dniem, to
święto małych misjonarzy Jezusa. Być może spotkaliście ich kilka dni temu.
Może właśnie do Waszych drzwi zapukali z kolędą i opowiedzieli o smutnym
losie dzieci w Ugandzie... Przebrani za pastuszka, króla, anioła i afrykańskie
dziecko dzielili się z wami radością Bożego Narodzenia. A może przy innej
okazji spotkaliście się z nimi w parafii lub szkole? Są to bowiem dzieci z
Papieskiego Dzieła Misyjnego
Dzieci, które pomagają swoim
rówieśnikom w krajach
misyjnych.
MISYJNE ZADANIE
A jak mali misjonarze
pomagają dzieciom w krajach
misyjnych? Czy wyjeżdżają do
Afryki lub Azji? Ależ nie!
Jezusa można głosić po całym
świecie i wcale nie trzeba
wyjeżdżać. Pewnie niektórzy z
Was pomyśleli o internecie, bo to przecież okno na świat. Ale to wcale nie
chodzi o internet. A zatem jak?
Z Jezusem można okrążyć ziemię jeszcze przed śniadaniem, w porannej
modlitwie. Można też zostawić konkretny znak miłości w najdalszym zakątku
świata niosąc pomoc razem z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci. Tak właśnie
czynią mali misjonarze.
Po pierwsze – codziennie odmawiają jedno „Zdrowaś Maryjo” w intencji
cierpiących dzieci świata. Po drugie – każdego miesiąca z własnych
oszczędności odkładają 1 zł do „misyjnej skarbonki”. Przygotowują też różne
akcje (kiermasze, akcje, festyny), podczas których zbierają fundusze na pomoc
rówieśnikom. Po trzecie – starają się być wiarygodnymi świadkami Jezusa, to
znaczy takimi, którzy słuchają Jego słów i według nich postępują.

WIĘCEJ RADOŚCI JEST W DAWANIU
Mówią o nich „apostołowie radości”, „aniołowie dobroci”, „posłańcy Dobrej
Nowiny”.
Jak to się dzieje, że wiedząc o tylu smutnych rzeczach, które się dzieją na
świecie, są tacy radośni? Zapytałam o to kiedyś małych misjonarzy ze Złakowa
Kościelnego. Odpowiedzi posypały się natychmiast: że Jezus przemienia smutki
w radość, że smutki znikają, gdy czyni się coś dobrego dla innych,
że nic tak
nie cieszy jak to, gdy się komuś pomogło, że serce jest szczęśliwe, gdy kocha, a
Jezus właśnie uczy kochać na 100 procent. Odpowiedzi było wiele, a na końcu
najmłodsza „iskierka” misyjnego ogniska powiedziała:
„Bo z Jezusem
możemy czynić bardzo,
bardzo dużo dobrego”.
POZDROWIENIA
OD PAPIEŻA
W Misyjny Dzień
Dzieci mali misjonarze
chcą wyrazić swoją
radość i wdzięczność za
skarb wiary i możliwość
dzielenia się nim z
innymi. Wie o tym
Ojciec Święty , dlatego
każdego roku zwraca się
do nich i dziękuje za ich
modlitwy i wsparcie.
A TY?
Może także w Twoim
sercu, drogi Czytelniku, budzi się pragnienie, aby dołączyć do tych radosnych
apostołów Jezusa? Jeśli tak, nie opieraj się, ponieważ to naprawdę wspaniała
przygoda!
Anna Sobiech

Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane
W Starym Smokovcu na Słowacji powstała katedra z lodu.
Głównym projektantem i budowniczym jest Adam Bakos, któremu
pomagało 14 innych rzeźbiarzy.
W punkcie centranym stoi Madonna z Dzieciątkiem. Umieszczono
tu także postacie: św. Barbary, św.Jakuba, św.Marii Magdaleny i
św. Antoniego Pustelnika.
Dzieła dopełniają witraże, których autorem jest Achilleas Sdoukos.
Do budowy zużyto 720 brył lodu o wadze około 90 ton.
Cała lodowa katedra znajduje się w specjalnym namiocie, ochraniającym
ją przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Można ją oglądać do połowy kwietnia.

