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Dzieci na szkółce niedzielnej
Nabożeństwa rodzinne 

Pozwólcie małym dzieciom pychodzić za-
wsze do mnie, bo takich jest Królestwo Niebios.

Musisz się stać jak dziecko,(…) by wejść do 
nieba (śpiewnik „Chwalmy Pana” nr 144)

Tuż ped feriami zimowymi, gdy żegnali-
śmy się na szkółce niedzielnej, towayszyły 
nam różne emocje. Nadzieja na dłuższy sen 
i leniuchowanie w niedzielny poranek, od-
poynek, ale również żal i poucie pustki. 
Jakże miło było otkać uśmiechnięte buzie 
dzieci po dwutygodniowej perwie, pełne 
zapału, energii, aby aktywnie uestniyć 
w otkaniach szkółek niedzielnych. Takie 
zachowania zapewne wynikały między in-
nymi z naturalnych poteb dzieci w wieku 
szkolno-pedszkolnym takich jak: aktywności, 
poucia pynależności do grupy y kontaktu 
z rówieśnikami. 

Czasami nie zdajemy sobie rawy z tego, 
że funkcjonowanie w grupie umożliwia to, 
z ego powinniśmy być najbardziej -my do-
rośli –dumni: zdolność twoenia tradycji, two-
enia nowych rozwiązań, naśladowania ich 
i pekazywania z pokolenia na pokolenie. 

W jasienickim filiale, dzięki aktywności 
młodszej ęści zboru (mam na myśli młodych 
rodziców) do tradycji weszły nabożeństwa 
rodzinne, organizowane w zależności od py-
padających świąt kościelnych - raz w miesią-
cu, w Kościele  Zmawychwstania Pańskiego 
w Jasienicy

Nabożeństwa rodzinne zainicjowane 
i prowadzone pez ks. A. Kykowskiego 
z udziałem dzieci, ich rodziców oraz dziadków 
i najbliższej rodziny odprawiane są według 
poądku liturgii młodzieżowej. Dzieci ze star-
szej grupy szkółki niedzielnej biorą aktywny 
udział, ytając wyznaone na daną nie-
dzielę  teksty liturgine. Oprawę muzyną 
i instrumentalną zapewnia nam wyjątkowy 
zeół- Młodzi Duchem, który na próbach 
w jasienickiej sali parafialnej pygotowuje 
pieśni młodzieżowe i dziecięce. W skład zeo-
łu wchodzą instrumentaliści:  Adrian Macura- 
gitara basowa, Piotr Wieja -gitara akustyna/ 
elektryna , Mayna Kłoda- gitara klasyna, 
Wojtek Kykowski- perkusja,  Dorota Ky-
kowska/ Mayna Krehut- organy. Śpiew oraz 
całą liturgię  nabożeństwa prowadzi zeół 
wokalny, składający się z rodziców, wycho-
wawców szkółki niedzielnej w Jasienicy oraz 
młodzieży . Nabożeństwa te cieszą się wielką 
aprobatą i pychylnością,  szególnie wśród 
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starszych zborowników, kiedy w ławkach 
jasienickiej świątyni zasiadają różne pokole-
nia naszej ołeności. Podas nabożeństw 
wszyscy staramy się pyjmować dzieci ser-
denie, śpiewać razem z nimi pieśni nauone 
na szkółce niedzielnej . Wysłuchujemy kazań, 
w które wpleciona jest barwna prezentacja 
multimedialna  lub rekwizyty pygotowane 
pez ks. A. Kykowskiego, aby pykuć uwa-
gę najmłodszych. 

Pisząc o nowej tradycji, należy również 
zwrócić uwagę na zaangażowanie dzieci 
młodszej i starszej grupy szkółki niedzielnej 
w świątene nabożeństwa. Dzieci śpiewają 
pieśni oraz recytują wyuone teksty wierszy 
lub scenki związanej z treścią obchodzonych 
świąt, a zeół instrumentalny szkółki nie-
dzielnej utworami religijnymi dodatkowo 
podkreśla wyjątkową atmosferę. Ogromnym 
tegoronym pedsięwzięciem i sukcesem 
dzieci szkółki niedzielnej był udział w wieo-
e kolęd organizowanym coronie w kościele 
w Jawou. Mali ayści zaprezentowali wy-
brane utwory instrumentalne oraz piosenki 
pygotowane podas szkółek niedzielnych. 

Występ został pyjęty pez słuchay grom-
kimi brawami, a po koncercie odebraliśmy 
mnóstwo gratulacji i żyeń dalszych sukce-
sów. Było mi niezmiernie miło, kiedy oty-
małam wiele sms-ów oraz telefonów z uzna-
niem i gratulacjami za pracę z tak liną grupą 
dzieci. Dziękuję wszystkim, któy docenili 
wkład i trud w pygotowanie programu oraz 
rodzicom za wykonanie rekwizytów wyko-
ystanych podas występu, pygotowanie 
instrumentów oraz pomoc w tranorcie i pra-
cach techninych związanych z występem.

Cytując myśl zaerpnięta z materiałów 
pygotowanych pez CME w Dzięgielowie na 
tegorony ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY: 
„Biorąc udział w edukacji dzieci, twoymy 
wólnotę, która pypomina twa Kościoła, 
więc kiedy dziecko dorośnie, 
będzie tego świadectwem”, 
pozwalajmy i troszmy się 
o to, aby nasze dzieci razem 
z nami, dorosłymi poznały, 
w jaki osób twoyć Ko-
ściół

Dorota Kykowska


