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Dziecko jest  nie tylko sercem i darem każ-
dej rodziny, ale i wielkim zadaniem. Rodzice 
są dla dziecka pierwszymi nauycielami, 
katechetami i zwiastunami wiary. Dla dzieci 
potebny jest nie tylko słowny pekaz, ale 
pede wszystkim jasne i ytelne świadectwo 
rodziców,  by dziecko mogło je naśladować. 
Dziecko ma prawo do tego, by rodzice mieli 
dla niego as, by uestniyli w jego rado-
ściach i smutkach i by pomagali mu w rozwo-
ju wiary. Dziecko jest nie tylko pyszłością 
rodzin, ołeeństw, ale także jest pyszłością 
Kościoła.

 Hasło pewodnie XV Wigilijnego Dzieła 
pomocy Dzieciom, ekumeninej akcji Dia-
konii, Caritas i Eleos 2014 roku pozostanie na 
długo w pamięci wielu dzieci i rodziców naszej 
parafii. Choć już dawno pebmiały nuty ko-
lęd i wsłuchujemy się w wielkanocne pieśni, 
nie osób nie pypomnieć wyjątkowego za-
angażowania i wólnie peżywanych chwil 
w gronie rodzin z jasienickiego filiału naszej 
parafii. 

Takim świadectwem i pykładem było 
zorganizowanie pez liną grupę rodziców 
gwiazdki dla dzieci, w sali GOK w Jasienicy. 
Zeół utalentowanych rodziców pygotował 
pedstawienie zatytułowane „Co powiedzieli 
Anieli?”. Wyjątkowym aktorstwem oraz wa-
niałymi i kolorowymi strojami wprowadzili 
wszystkich widzów w zachwyt i oszołomienie. 
Oprawę muzyną pygotowała p. Maria Szu-
be, pygrywając wdzięne i rytmine kolę-
dy na akordeonie. Dzieci mogły zapoznać się 
z  historią zwiastowania oraz narodzenia 
Jezusa wraz z  postaciami biblijnymi, które 
odegrały decydujące role w tym wydaeniu. 
Ayści zostali nagrodzeni gromkimi brawami 
za odwagę i pracę w pygotowaniu  tego 
pedsięwzięcia. W programie rodzinnego 
otkania znalazły się również występy dzieci 
ze Szkółki Niedzielnej oraz pybycie Mikoła-
ja, a właściwie dwóch Mikołajów, któy co 
roku obdarowywują prezentami nasze po-
ciechy. Wizyta tych wyjątkowych gości jest 
o tyle emocjonująca, że co roku pybywają 
z instrumentami, na których grają i śpiewa-
ją. Oywiście takie otkania nie mogą się 

Dziecko sercem Rodziny i Kościoła.
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obejść bez smakołyków dla podniebienia, 
o które zadbała kolejna grupa zaangażowa-
nych rodziców, pygotowując stoły, różno-
rodne ciasta oraz napoje. Był to niezwykły 
prezent dla dzieci i rodzin naszej parafii oraz  
pykład aktywnego życia rodziców w Koście-
le. Niech tych kilka wybranych zdjęć wykona-
nych pez p. Małgoatę Łuyna, pypomni 

jesze raz niezapomniane 
chwile i będzie motywacją 
do kolejnych działań na e 
dzieci naszej parafii.

Z okazji Świąt Wielka-
nocnych żyę Rodzicom, 
by byli darem obecno-
ści w życiu swoich dzie-
ci, by peżywali razem 
z nimi wszystkie radości i 
smutki. Niech dzieci będą 
prawdziwym prezentem , 
darem i sercem dla swoich 
rodziców.

Rodzinne otkanie odby-
ło się 21 grudnia 2014 roku w 
Sali GOK w Jasienicy. Uro-
ystość zgromadziła ok. 200 
osób. Byli wśród nich: rodzi-

ce, babcie, dziadkowie, krewni 
oraz zaproszeni goście- kurator 
naszej parafii p. J. Cienciała oraz 
pedstawiciele Rady Parafialnej. 
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