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Dobiegł końca kolejny rok otkań Szkół-
ki Niedzielnej w naszej parafii. W tym asie 
dużo się wydayło i pozostanie w pamię-
ci wiele sympatynych chwil, które były 
udziałem dzieci, ich rodziców, dziadków oraz 
wychowawców. Pypomnę, że w jasienic-
kim filiale  Szkółki Niedzielne odbywają się 
w dwóch grupach, ze względu na dużą ilość 
i rozpiętość wiekową uęszających dzieci. 
Było wiele okazji i powodów, aby otkania 
szkółki odbywały się w uroystej atmosfee, 
np. pamiątka założenia kościoła w Jasieni-
cy, udział zeołu instrumentalnego szkółki 
w nabożeństwie z okazji Pamiątki Reformacji, 
Rodzinna Gwiazdka w sali GOK w Jasienicy 
(opisana w popednim numee IP), udział 
dzieci w nabożeństwie Niedzieli Wielkanoc-
nej (program aystyny), smażenie jajeni-
cy z okazji Zesłania Ducha Świętego, Dzień 
Dziecka, y udział w nabożeństwie z okazji 
zakońenia roku szkolnego, podas którego 
dzieci ytały Słowo Boże, śpiewały i grały 
wyćwione utwory. Bardzo dużo zawdzięa-
my zaangażowaniu rodziców, którym na sercu 
leży regularne uestnictwo pociech na szkół-
kach. Sami włąają się w pebieg dziecięcych 

nabożeństw: ytają wyznaone na daną 
niedzielę fragmenty Biblii, śpiewają z dziećmi 
piosenki, pomagają w wykonywaniu prac pla-
stynych oraz pygotowują pepyszne ciasta 
i herbatkę, które ożywamy po szkółce ( tzw. 
”imprezka”). Powodem do radości był również 
fakt, że w pygotowanie i prowadzenie zajęć 
z dziećmi włąyli się pedstawiciele gru-
py młodzieżowej naszej parafii. Koystając 
z pomocy i materiałów opracowanych pez 
Centrum Misji i Ewangelizacji z młodzień-
ym zapałem i entuzjazmem pygotowują 
i prowadzą wólnie z wychowawcami wy-
brane ęści Szkółki Niedzielnej. O tym, jak 
wiele wnoszą w życie nasze niedzielne wól-
ne otkania, mówią zamieszone poniżej 
fragmenty niektórych wypowiedzi dzieci, ich 
rodziców oraz wychowawców Szkółki Nie-
dzielnej w Jasienicy. 

„Na Szkółce Niedzielnej jest wesoło 
i radośnie. Panuje miła i rodzinna atmos-
fera, a dzieci i rodzice chętnie uestnią 
w cotygodniowych otkaniach. Zawsze po 
zajęciach na dzieciaki eka pyszne domowe 

„Na Szkółce Niedzielnej 
jest wesoło i radośnie, 

ponieważ 
wszyscy dbamy 

o dobrą atmosferę”.
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ciasto, a na rodziców aromatyna kawa. 
Wszyscy chętnie bieemy udział w organi-
zowanych pez prowadzących szkółki pod 
kierunkiem pani Doroty Jasełkach i innych 
występach aystynych. Wszyscy dbamy 
o dobrą atmosferę.”

„Na Szkółkę Niedzielną pychodzę, ponie-
waż lubię się uyć o Bogu i słuchać historii 
biblijnych. Nauyłam się tu wielu piosenek, 
wersetów i modlitw.” 

„Chciałbym, aby na Szkółce Niedzielnej 
było jesze więcej dzieci.” 

„Na zajęciach Szkółki Niedzielnej lubię 
śpiewać piosenki, grać na instrumentach 
i słuchać opowieści biblijnych.”

„Prowadzenie szkółek jest dla mnie wielką 
radością, ponieważ mogę opowiadać o moim 
Zbawicielu. Lubię pateć w oy dzieci, roz-
poznawać, co trało do ich serca, co je nudzi. 
Lubię z nimi rozmawiać i zadawać im pyta-
nia.. Na Szkółce nauyłam się wółpraco-
wać z innymi, a dzieci nauyły mnie wielu 
nowych ey….”

„Szkółka Niedzielna to wyjątkowy as . 
Spędzamy go wólnie z dziećmi i ich opie-
kunami w ciepłej atmosfee, która napełnia 
nas energią na cały nadchodzący tydzień. 
Dzieci mobilizują mnie do twórego działa-
nia i wyszukiwania różnych form pekazu 
Słowa Bożego. Wyzwaniem dla nas, wy-
chowawców jest odkrywanie wielu talen-
tów, które posiadają nasze dzieciaki. Jestem 
wdzięna za to, że mogę z nimi pracować, 
a rodzicom za ich niezawodność 
i wytrwałość.”

Do zobaenia po wakacjach!! 

Dorota Kykowska


