
Vođinci, 20. studeni 2020. 
 
Adventska akcija: „Djeca pomažu djeci!” 
 
Draga braćo svećenici i dragi misijski suradnici, misijski mjesec listopad je iza nas, a 
pred nama je vrijeme Došašća i Dan svetog Djetinjstva.  

Djelo svetog Djetinjstva nastalo je u Francuskoj u svibnju 1843. godine. 
Osnivač Charles de Forbin-Janson, biskup Nancya, pitao se kako spasiti kinesku 
djecu, koja su zbog siromaštva i neznanja svojih roditelja bila prepuštana umiranju 
od gladi i to bez sakramenta krštenja. U Lyonu susreće Paulinu Jaricot 
(utemeljiteljicu "Djela za širenje vjere"), koja je upoznata sa zastrašujućom sudbinom 
kineske djece. Zajedno s njom razmišlja: "Kako tu djecu možemo spasiti?" I ubrzo 
nalazi odgovor: "Probudimo interes naše djece da oni pomognu spašavanje svoje 
male braće u Kini". Smišljeno, učinjeno! Dana 9. svibnja 1843. poziva djecu Pariza i 
predlaže im "plan spašavanja": svaki dan za djecu u Kini izmoliti jednu 
Zdravomariju, da po krštenju postanu djeca Božja, i svakog mjeseca darovati jedan 
novčić za njihove potrebe. Djeca to prihvaćaju s oduševljenjem, i eto, tako je nastalo 
misijsko "Društvo Svetog Djetinjstva". Društvo se ubrzo proširilo u Francuskoj, po 
zemljama Europe, te u Kanadi i Sjedinjenim Državama. Pape su svesrdno 
preporučivali i podupirali "Društvo Svetog Djetinjstva" te ono u svibnju 1922. dobiva 
naslov Papinsko misijsko djelo sv. Djetinjstva. 
Danas je, nakon 177 godina, Djelo svetog Djetinjstva rašireno po cijelome svijetu, u 
preko 120 zemalja. I dan danas su djeca u mnogim krajevima svijeta bez osnovnih 
uvjeta za život, prisiljavana na teški fizički rad, prepuštena ulici u predgrađima 
velegradova, izložena kriminalu ili su prisiljavana da sudjeluju u ratnim operacijama 
(osobito u afričkim zemljama). Ovaj duh misijske aktivnosti Djela svetog Djetinjstva 
pokazuje se u tisuću inicijativa i projekata i različit je od jedne zemlje do druge. Ako 
se samo malo prelistaju izvješća o potpori koju je ovo Djelo dalo u brojnim projektima 
za izgradnju škola, raznih ustanova za izobrazbu, zanatskih škola i škola za vjeronauk 
možemo vidjeti velike učinke ovog misijskog djelovanja. Stoga je poželjno da se i ove 
godine aktivno uključimo u ovaj hvale vrijedan misijski projekt. 

U privitku možete pronaći animacijske materijale za ovogodišnju adventsku 
akciju Djeca pomažu djeci, kao pripremu za Dan sv. Djetinjstva koji se slavi 6. siječnja 
2021. 

Na adrese vaših župa i samostana doći će u narednom razdoblju plakat, 
brošura sa katehetskim materijalima, adventski kalendar i karta Gane (obostrano 
otisnuto). Posebno preporučam brošuru i adventski kalendar koji može biti od 
velikog poticaja djeci tijekom misa zornica. 

Ako neka župa u našoj nadbiskupiji ima misijsku skupinu (a posebno ako ista 
rade s djecom) neka napišu kratki članak za Radosnu vijest, i pošalju ga redakciji na 
email: missio.croatia@misije.hr.  

Zahvalan na svemu što činite u snaženju misijske svijesti Crkve i misionarskog 
poslanja svakog kršćanina u vašim župnim zajednicama sve vas radosna srca 
pozdravljam u Kristu Gospodinu + 
 
Ante Šiško 
 
Nadbiskupijski povjerenik za misijsku djelatnost Crkve 
i suradnik Papinskih misijskih djela. 
 


