DZIECI KOMUNIJNE DZIECIOM MISJI
Dla wielu dzieci misyjny dzień w Białym Tygodniu to początek wielkiej
przyjaźni z Panem Jezusem i misyjnej
podróży do tysiąca miejsc na całym
świecie... Tak było ze św. Tereską od
Dzieciątka Jezus. Przyjmując I Komunię Świętą w wieku siedmiu lat,
przystąpiła do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, a dziś jej misyjne serce zna cały świat! A Wy? Czy Wasza
przygoda z PDMD też tak się rozpoczęła? A może dopiero rozpocznie?
Dzień I Komunii Świętej to ogromna
radość, prawda? Niestety, nie wszystkie dzieci mogą tego doświadczyć.
Miliony najmłodszych mieszkańców
świata nie mają rodzin, domów, nie
chodzą do szkoły i nie znają Ewangelii. Jak zatem mogłyby marzyć o takiej
uroczystości jak I Komunia Święta?
A jednak te marzenia się spełniają!
Dzięki Waszej modlitwie, dzięki Waszej umiejętności dzielenia się „wiarą
i chlebem”.
W pierwszych dniach po I Komunii
Świętej w wielu parafiach dzieci komunijne obchodzą misyjny dzień (Biały
Tydzień). Modlą się wówczas i składają dobrowolny dar materialny na rzecz
swoich rówieśników w krajach misyjnych. Czasem jest to niewielka część
z otrzymanych prezentów, innym razem skarbonka z wyrzeczeniami (np.
Pawełek w każdy piątek, przez cały
rok, odmawiał sobie batonika i odkładał złotówkę do misyjnej skarbonki).
Pan Jezus przyszedł do mnie,
w białym opłatku Chleba.
Teraz kocham Go tak ogromnie
i chcę innym przychylić nieba!
Tobie też, rówieśniku z krańców świata,
posyłam modlitwę i dar od siebie,
bo widzę w tobie brata
i chcę spotkać cię w niebie.
Joannita, lat 11, Boliwia
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Podczas Mszy
św. złożyłam
do koszyka swój
dar. Serce miałam
przepełnione radością,
bo przecież mogłam pomóc dalekim kolegom i koleżankom z krajów misyjnych.
Zuzanna Krzysiak, kl. III

Moja
I Komunia
Święta była 12
maja 2013 r. Modliłem się o różne rzeczy,
ale także za dzieci z Afryki i misjonarzy. Postanowiłem, że otrzymanych pieniędzy nie wydam na zabawki i słodycze,
ale oddam je najbardziej potrzebującym
dzieciom. W Białym Tygodniu zaniosłem
je przed ołtarz w darach ofiarnych.
Julian Cyran, kl. III, Lublin

W Białym
Tygodniu mieliśmy dzień modlitw za misje.
Na Mszę św. przygotowałem
kopertę z pieniążkami, które zbierałem przez
dłuższy czas. Bardzo się cieszę, że mogłem je
ofiarować dla dzieci z krajów misyjnych. Potem dowiedziałem się, że podobnie uczyniły
dzieci z innych szkół w Polsce. Cieszę się, że
one również kochają Pana Jezusa.
Rafał Białek, kl. III, Lublin

W dniu
I Komunii Świętej
nie tylko ja, ale też cała
moja rodzina była szczęśliwa, bo przyjęłam do serca Jezusa. Pomyślałam wtedy, że nie wszystkie dzieci
są takie szczęśliwe. Kiedy dowiedziałam
się, że w Białym Tygodniu będziemy się
modlić za dzieci na misjach, to z radością do tej modlitwy dołożyłam skarbonkę ze swoimi oszczędnościami.
Basia Jaworska, kl. III

Bardzo dobrze
pamiętam misyjny
dzień w Białym Tygodniu. Złączył
się on z moim przyjęciem do PDMD.
Dostałam wtedy piękny krzyżyk misyjny i legitymację. Bardzo to przeżyłam. W tym dniu złożyłam również
ofiarę dla dzieci w krajach misyjnych.
Nina Trojanowska, kl. III
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