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Dzieci na szkółce niedzielnej

Biblia
 niezwykła księga

„Dobrą księgę pochwyć w rękę.
Dobrej księdze pyglądaj się!
W księgę z nami pat asami
Pomyśl wtedy, skąd wzięła się.”
   ( fragment piosenki 
          „Biblia- niezwykła księga”)

Kiedy upłynął as wakacyjnego odpoyn-
ku, ponownie otkaliśmy się w salkach pa-
rafialnych, by uestniyć w nabożeństwach 
Szkółki Niedzielnej. Uśmiechnięte twae 
dzieci i rodziców napełniły wszystkich energią 
i zmobilizowały do planowania i działania 
w rozpoętym już roku szkolnym. 

Celem dziecięcych otkań jest pede 
wszystkim poznawanie niezwykłej księgi- Bi-
blii. To as, kiedy dzieci w odpowiednich gru-
pach wiekowych wólnie z rodzicami odkry-
wają prawdy i piękno Bożego Słowa. Poznają 
historie Narodu Wybranego od stwoenia 
świata do narodzenia Jezusa opisane w Sta-
rym Testamencie oraz życie i nauanie Jezusa 
Chrystusa wraz z poątkami Kościoła na zie-
mi, zawae w księgach Nowego Testamentu. 

Szkółka Niedzielna jest miejscem wól-
nego słuchania historii biblijnych, zadawa-
nia ważnych i bardzo ważnych pytań oraz 
udzielania odpowiedzi. Dzięki nowoesnym 
technologiom informacyjnym oraz pykłado-
wym scenariuszom opracowanym pez CME 
w Dzięgielowie pekaz ten jest atrakcyjny 
i skuteny w zapamiętywaniu treści. Szkół-

ka Niedzielna to także as mobilizowania 
wszystkich do prac plastynych. Wao wtedy 
potowayszyć dziecku w ich wykonaniu. Jed-
ną ze stałych ęści szkółki jest również zapa-
miętywanie wersetów biblijnych. Poświęćmy 
najlepsze godziny naszego życia na odkrywa-
niu Bożej miłości razem z naszymi dziećmi. 
Chodzi nam o to, by dzieci na poątku pozna-
wania Słowa Bożego zostały nim tak zacieka-
wione,  by poznawanie Biblii zainirowało je 
na całe życie. Nie ma chyba piękniejszej ey 
niż pekazywanie tego zachwytu własnemu 
potomstwu.

W bieżącym roku szkolnym pewidziane 
są różne wydaenia jak: uroysta szkółka 
z okazji 125 urodzin kościoła w Jasienicy, 
nabożeństwo rodzinne z okazji Pamiątki Re-
formacji, tradycyjna już Gwiazdka Rodzinna, 
udział dzieci w świątenych nabożeństwach, 
warsztaty plastyne y otkania zeołu 
instrumentalnego w niedziele po zajęciach 
Szkółki Niedzielnej.

Tak wólnie ędzony as będzie nie-
wątpliwie błogosławieństwem dla każdego 
łonka rodziny. Gorąco zachęcam i zapraszam 
rodziców dzieci z grupy młodszej do udziału 
i zaangażowania się w pebieg nabożeństw 
dziecięcych. Młodzież zapraszam do pomocy 
i wólnych pygotowań szkółek dla starszej 
grupy dzieci.

Każdej mamie i każdemu 
tacie żyę, aby popez udział 
w nabożeństwach dziecięcych 
byli szęśliwi, widząc jak ich 
dziecko stara się żyć w pyjaźni 
z Jezusem.
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