
Kolędowanie to zwyczaj stary, szczególnie w Polsce. W 
okresie Bożego Narodzenia ludzie przebierali się, chodzili do domu do 
domu, pukali od drzwi do drzwi, śpiewali i odgrywali małe przedstawie-
nia o narodzeniu Jezusa. Jedni przychodzili z gwiazdą albo szopką, nie-
którzy z turoniem, a nawet z bocianem i kozą. Ale kolędnicy przede 
wszystkim składali życzenia błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku. 

Zwyczaj kolędowania i składania życzeń przejęli kolędnicy misyjni z 
Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Wszystko zaczęło się od siostry Elżbie-
ty Rudnickiej, dominikanki. Siostra Izabela już jako mała dziewczynka co-
dziennie modliła się za dzieci z krajów misyjnych i za misjonarzy. 

Kiedy wstąpiła do klasztoru, pewnego dnia obejrzała film o misjonar-
kach w Burundi. I przypomniał jej się czas, kiedy jako dziecko wspierała 
misjonarzy zbierając zużyte znaczki pocztowe i sreberka cukierków i cze-
kolad. Postanowiła działać. Poprosiła proboszcza, by mogła w parafii 
utworzyć grupę misyjną. Proboszcz się zgodził, a dzieci przybywało coraz 
więcej. Zaczęli najpierw w innych parafiach, a potem już w całej Polsce 
zachęcali do pomocy misjonarzom. 

Siostra Izabela była coraz bardziej znana i w końcu została odpowie-
dzialną za Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci. Nie usiadła za biurkiem, ale 
nadal odwiedzała szkoły, parafie, seminaria duchowne i domy zakonne, i 
zachęcała do tworzenia ognisk misyjnych. Dziś istnieją one w całej Pol-
sce, a w okresie Bożego Narodzenia kolędują na rzecz misji.  

Kolędnicy z Parafii Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela w Bojszowach będą pomagać w 
tym roku  dzieciom w Republice Demokra-

tycznej Konga i Republice Konga  



Kim są kolędnicy misyjni? 

To dzieci z różnych grup parafialnych, to których przyłączają się 
inne dzieci, koledzy i koleżanki ze szkoły. W okresie Bożego Naro-
dzenia chodzą od domu do domu, pukają od drzwi do drzwi, opo-
wiadają o narodzeniu Pana Jezusa i zbierają pieniądze na pomoc ró-
wieśnikom w krajach misyjnych. Dzieciom pomagają rodzice, kate-

checi, księża, nauczyciel. 

Kiedy się to zaczęło? 

Kolędowanie misyjne organizuje Papieskie Dzieło Misyjne. Pierwsi 
kolędnicy misyjni wyruszyli dokładnie dwadzieścia lat temu, w 1993 
r. Zajmowała się nimi wtedy siostra Izabela Rudnicka, dominikan-

ka. 

Jak wygląda kolędowanie misyjne? 

Między 26 grudnia a 6 stycznia kolędnicy odwiedzają rodziny w 
swojej parafii. Mają przygotowane stroje, gwiazdę i znak Papieskiego 
Dzieła Misyjnego Dzieci. Najpierw w kościele otrzymują błogosła-
wieństwo proboszcza. Potem w kilkuosobowych grupach z dorosłym 
opiekunem wyruszają do mieszkańców swoich miejscowości. Przed-
stawiają krótkie jasełka o narodzeniu Jezusa, śpiewają, grają na in-
strumentach. Mówią też o trudnej sytuacji dzieci w krajach misyj-
nych, którym pomagają. Dlatego w grupie jest zawsze dziecko przed-

stawiające kraj, do którego kierowana jest pomoc.  

Komu pomagają kolędnicy misyjni? 

Dzieciom z krajów misyjnych. Każdego roku z innego kraju. W 
ubiegłym roku kolędnicy misyjni z całej Polski pomagali najmłod-
szym w Wietnamie. W tym roku wyruszą, by pomóc dzieciom w Re-
publice Demokratycznej Konga i Republice Konga. Kolędnicy misyj-

ny wspierają także misjonarzy ze swoich diecezji. 

Kolędnicy misyjni w Bojszowach 

29 grudnia 2013 r. kolędnicy misyjni po raz pierwszy nawiedzą 

domy naszej Parafii. W tym roku odwiedzą następujące ulice: 

Żytnią, Dworzysko, Dąbrowskiej, św. Jana, Szeroką, Gwardzi-
stów, Gaikową. Odwiedziny kolędników misyjnych będą w godz-
inach od 14.00 do 16.00.

Odwiedziny kolędników misyjnych będą w godzinach od 14.00 do
16.00.



Demokratyczna Republika Konga (fr. République démocratique du Congo) – drugie pod 

względem wielkości państwo Afryki, położone w jej środkowej części, w dorzeczu rzeki Kongo, 

u której ujścia posiada 37 km dostępu do Oceanu Atlantyckiego. Nazwa, oznaczająca myśliwy, 

pochodzi od ludu Bakongo. W okresie kolonialnym DR Konga występowała jako Wolne Pań-

stwo Kongo (do 1908) i Kongo Belgijskie (do 1960), a po uzyskaniu niepodległości w latach 

1971-1997 jako Zair. Dla odróżnienia od sąsiadującej Republiki Konga (Kongo-Brazzaville), DR 

Konga występowała również jako Kongo-Léopoldville, a obecnie po zmianie nazwy stolicy, jako 

Kongo-Kinszasa. 
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