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Gwiazdka dzieci w Jawou

Jak co roku, w sobotę ped 4. niedzielą 
adwentową, dzieci uęszające na nabożeń-
stwa dla dzieci (szkółki niedzielne) w Jawou 
i w Betanii otkały się na tradycyjnej 
„Gwiazdce”.

Pygotowania do tego otkania trwały 
cały adwent. Dzieci uyły się swoich ról do 
pedstawienia, wierszy oraz nowych kolęd, 
które ćwiyły wraz z rodzicami. W tym roku 
zaproszeni rodzice i dziadkowie zobayli swo-
je dzieci w pedstawieniu pt. „Kogo szukasz?” 
Ludzie szukali Boga od wieków, bo pez swoje 
złe uynki oddalili się od Niego. Jednak Bóg, 
widząc błądzących, bezradnych ludzi posłał 
do nich Swojego Syna. Penosząc się 2000 lat 
wste pypomnieliśmy sobie rozterki Marii 
i Józefa, radość pastey, złość i bojaźń króla 
Heroda oraz podążających i cierpliwie szuka-
jących mędrców ze Wschodu. Wykonana pez 

dzieci jedna z kolęd, w której prosiły: Maleńki 
Jezu zostań tu, zamieszkaj w każdym z nas. 
Niech w naszych sercach żyje Bóg, na zawsze 
w każdy as, była ich wyznaniem wiary i do-
wodem prawdziwego peżywania kolejnych 
Świat Bożego Narodzenia.

Dużą radość uestnikom Gwiazdki ra-
wiło pybycie pod koniec otkania Miko-
łaja, który nie zapomniał o naszych dzieciach 
i pywiózł prezenty.

Ta miła uroystość nie odbyłaby się bez 
zaangażowania rodziców i babć, któy py-
gotowali oprawę muzyną, stroje oraz byli 
chętni do wółpracy.

Diakon Ewa Below

Nabożeństwo rodzinne 
w Świętoszówce

W niedzielę 20 grudnia 2015 w Kaplicy 
w Świętoszówce odbyło się nabożeństwo ro-
dzinne, połąone z Gwiazdką szkółki. Historię 
narodzenia Jezusa w Betlejemskiej stajence 
pypomniały dzieci ze szkółki niedzielnej, 
które mówiły m. in.:

„W naszych domach trwa nastrój świąte-
ny. My pyszliśmy do Bożej Dzieciny, by od-
dać eść i wyrazić wdzięność.

Panie Jezu, prosimy pyjmij nasze słowa, 
nasze śpiewanie, nasze skromne dary, jako 
wyraz naszej miłości. Razem z Tobą, będąc 
blisko Ciebie, chcemy peżyć radość Twego 
narodzenia. Chcemy peżyć tę radość wraz 
z tymi, któy byli w Betlejem: Marią, Józefem, 
aniołami, pasteami i mędrcami.
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 Pragniemy, aby radość płynąca z pyjścia 
Zbawiciela ogarnęła cały świat, nasze rodziny, 
naszą paraę i nasz kraj.

Panie Jezu, narodziłeś się w stajni, bo nie 
było miejsca dla Ciebie w goodzie. My py-
szliśmy, aby podziękować Ci za Twe narodze-
nie. Pyszliśmy z Pasteami, aby powiedzieć 
Ci, jak bardzo Cię kochamy. Pyszliśmy z Anio-
łami, aby ucieszyć Cię naszym kolędowaniem. 
Niech nasze gorące serca Cię ogewają. Niech 
nasze śpiewy Cię radują. Prosimy Cię, Boże 
Dziecię, zostań z nami w kościele, w domu, 
w szkole, w pedszkolu i błogosław nam.”

Dzieci obdarowały wszystkich uestników 
nabożeństwa pygotowanymi pez siebie 
prezentami i żyeniami.

Ks. Władysław Wantulok wręył dzieciom 
latarenkę, by na dźwięk kościelnych dzwonów 
zapalały w niej świecę rozpoynając nabo-
żeństwo szkółki niedzielnej. Niech ona py-
pomina, że Jezus jest światłością świata. 

Uestnicy nabożeństwa wysłuchali nie-
typowego kazania, wygłoszonego wólnie 
pez dwie osoby. Słowem Bożym służyli 
– ks. Władysław Wantulok i Anna Wantulok. 
Zwiastowanie poświęcone było radości, którą 
wnosi w nasze życie pychodzący Jezus Chry-
stus.

Po Komunii Świętej do oaa pystąpiły 
dzieci ze szkółki niedzielnej, którym udzielone 
zostało Boże błogosławieństwo.  

Na koniec nabożeństwa dotarł również 
oekiwany pez dzieci gość - Mikołaj z pa-
kami.

Do nabożeństwa dzieci pygotowywały 
się pod okiem Małgoaty Cholewik i Anny 
Wantulok, prowadzących nabożeństwa szkół-
ki niedzielnej w Świętoszówce. 

Anna Wantulok

Urodziny w Betanii
Na szkółce niedzielnej  w Betanii zrodził się 

nowy pomysł, aby opró niedzielnych otkań 
dzieci ze Słowem Bożym umilić as małym 
parafianom. Po krótkim namyśle powstała ini-
cjatywa organizowania dzieciom urodzin. 

Pierwsze pyjęcie urodzinowe dzieci z Be-
tanii odbyło się w ostatnią niedzielę stynia. 
Urodziny obchodziło tech solenizantów. 
Witek – solenizant ze stynia oraz Daniel 
i Mateusz, któy obchodzą swoje święto w lu-
tym. Po nabożeństwie wszystkie dzieci zostały 
zaproszone na pyjęcie, gdzie zostały poę-
stowane pysznym ciastem, upieonym pez 

mamy. Nie byłyby to prawdziwe urodziny, 
gdyby nie gromkie „Sto lat” i dmuchanie nie-
sfornych świeek, które zamiast gasnąć odpa-
lały się kilka razy, co rawiło ogromną radość 
dzieciom, a prezenty nieodzianki będą miłą 
pamiątką na długo. 

Po wólnym biesiadowaniu był także as 
na zabawę, w którą włąyli się również obec-
ni rodzice. Dwie drużyny zdobywały punkty 
podas gry w kalambury. 

Bardzo cieszymy się, że rozpoęliśmy nową 
tradycję, która z pewnością pyciągać będzie 
wszystkie dzieci na wólne cotygodniowe 
otkania z Pismem Świętym.

Anna Wiśniewska
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Gwiazdka dzieci w Jasienicy
20 grudnia 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury py Uędzie Gminy w Jasienicy od-
była się tradycyjna gwiazdka rodzinna. Pomysł 
organizowania gwiazdki w tym miejscu narodził 
się 6 lat temu, a inicjatorem był ks. A. Kykow-
ski. Powodem takiej zmiany była duża liba 
uestników tego pedsięwzięcia oraz yja-
jące warunki do wólnego otkania rodzin 
jasienickiej ęści zboru. Uroystość rozpoęły 
prowadzące szkółki niedzielne Anna Maciejew-
ska i Maa Maciejewska, opowiadając dzieciom 
historię narodzenia Jezusa z wykoystaniem 
prezentacji multimedialnej. Po jej wysłuchaniu,  
ks. A. Kykowski pywitał wszystkich gości, 
wśród których byli również zaproszeni pedsta-
wiciele Rady Parafialnej. W kolejnym punkcie 
uroystości obejeliśmy program aystyny, 
pygotowany pez dzieci - wiersze, piosenki 
oraz scenkę pt. „Nowy Rok”. Śpiewającym dzie-
ciom towayszył zeół instrumentalny, do 
którego należą: Zuzanna Wieja (organy), Pauli-
na Macura (skypce), Mayna Kłoda (gitara), 
Karolina Kłoda (dzwonki).  Całość peplatana 
była wólnym śpiewem kolęd, do których 
akompaniowała p. Elżbieta Kłoda. Zebrani go-
ście obejeli również pygotowaną prezentację 
podsumowującą cały rok pracy w jasienickim 
filiale, poąwszy od zeszłoronej gwiazdki, 
szkółek niedzielnych, nabożeństw z udziałem 
dzieci, półkolonie, wyposażenie sali parafialnej 
w ęt multimedialny, warsztaty plastyne, 
pygotowanie placu zabaw w ogrodzie parafial-
nym,  podsumowanie akcji „Antoś”, otkania 

py domowym cieście w każdą niedzielę oraz 
próby zeołu wokalnego i instrumentalnego 
szkółki niedzielnej.

Pojawili się również niecierpliwie wyeki-
wani goście - Mikołajowie, tradycyjnie - dwóch, 
któy obdarowywali wszystkie dzieci prezen-
tami oraz nagrodami za systematyny udział 
w szkółkach niedzielnych. Dla Mikołajów dzieci 
pygotowały wiersze i podziękowania, a ro-
dzice ubrani w erwone, mikołajowe apeki 
nieodziankę , w postaci śpiewanych gromkim 
głosem kolęd z towayszeniem zeołu Młodzi 
Duchem. Zeół twoyli: Adrian Macura (gitara 
basowa), Piotr Wieja (gitara elektryna- aku-
styna), Mayna Kłoda (gitara klasyna), 
Dorota Kykowska (organy). Śpiew był tak 
doniosły i elektryzujący, że porwał wszystkich 
zebranych do wólnego kolędowania. Trady-
cyjnie po ęści aystynej wszyscy zasiedli 
py obficie zastawionych w domowe wypieki 
stołach, które pygotowali rodzice. Był to wa-
niały as na rozmowy i duchowe pygotowy-
wanie się do nadchodzących świąt.

Dorota Kykowska


