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Dzieci na szkółce niedzielnej

Wielkie dziecięce 
świętowanie

Jeśli peanalizujemy kalenda roku kościelne-
go, to zauważymy, że obfituje on w wiele wyda-
eń i świąt. Spyjają one podejmowaniu działań 
oraz organizowaniu wielu uroystości, w których 
mogą a wrę powinny uestniyć dzieci. Takie 
sytuacje mobilizują do mozolnych pygotowań 
oraz zaangażowania wielu osób dorosłych, w tym 
rodziców na gruncie kościoła. Ale yż nie na tym 
polega nasze powszednie składanie świadectwa 
wiary? 

W minionym kwaale dzieci naszej parafii mia-
ły okazję doświadyć i brać udział w uroystych 
obchodach jubileuszu 125-lecia założenia Kościoła 
Zmawychwstania Pańskiego w Jasienicy. Szkół-
ka pygotowana pez p. J. Wieja, pybliżała 
dzieciom rolę i miejsce kościoła jako budynku 
i wólnoty ludzi na pesteni dziejów. Zgod-
nie stwierdziliśmy, że i dzisiaj możemy aktywnie 
uestniyć w życiu naszego kościoła oraz pogłę-
biać naszą wiarę popez słuchanie Słowa Bożego 
(„Wiara rodzi się ze słuchania, ze słuchania Słowa 
Chrystusa. Rz 10,17”) . W tym dniu w murach salek 
parafialnych unosiły się dźwięki radosnych piose-
nek śpiewanych pez linie zgromadzone dzieci 
z towayszeniem instrumentów. Pygotowane 
smane wypieki oraz kawa i herbata yjały 
otkaniom i rozmowom rodziców dzieci. 

Kolejnym pięknym wydaeniem, które zosta-
nie w pamięci uestników szkółek niedzielnych 
w Jasienicy było Dziękynne Święto Żniw. In-
teresująca historia pt „Od ziarenka do bochenka”, 
zaprezentowana pez p. K. Farugę, pybliżyła 
dzieciom kolejne etapy powstawania naszego 
codziennego elementu posiłku, jakim jest chleb. 
Dzięki zaangażowaniu i ofiarności państwa Jolan-

ty i Piotra Bujaków, dzieci miały możliwość dziele-
nia się i ożycia smanego chleba, bułek i innych 
wypieków prosto z piekarni. Dowiedzieliśmy się 
również, jak ciężką i odpowiedzialną jest praca 
piekay i pracowników piekarni, aby zadowolić 
smaki i oekiwania nas konsumentów. Nie było 
w tym dniu osoby, która nie oparła się pokusie, 
aby skosztować tych darów, szególnie kiedy zo-
stały okraszone świeżym masłem śmietankowym. 
Py dźwiękach pieśni „Pan jest pasteem moim” 
zatańyliśmy wólny, pożegnalny układ tane-
ny i dziękowaliśmy Panu Bogu za hojność i uro-
dzajny rok. Na pożegnanie każdy uestnik szkółki 
otymał w prezencie mały bochenek chleba, który 
mógł zabrać ze sobą do domu. Ofiarodawcą tych 
wypieków była piekarnia pana Mariana Mrowca.

Dzieci chętnie wykonują prace plastyne

I starsza i młodsza grupa dziękowała Bogu za chleb
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Ostatnim wydaeniem, które skupiło w działa-
niach dzieci i rodziców oraz opiekunów było Ro-
dzinne Nabożeństwo Reformacyjne, które odbyło 
się 30 października br. w Kościele Zmawychwsta-
nia Pańskiego w Jasienicy. 

Uroystość rozpoął Zeół Instrumentalny 
Szkółki Niedzielnej, który wykonał opracowanie 
pieśni „Dzięki za ten dzisiejszy ranek”, a po kazaniu 
wykonał utwór Piotra Czajkowskiego „Modlitwa 
poranna”. 

Liturgię według poądku nabożeństwa mło-
dzieżowego oraz pieśni prowadził Zeół Młodzi 
Duchem (A. Macura - gitara basowa, P. Wieja 
- gitara akustyna, M. Kłoda - gitara klasyna, 
K. Heinrich - gitara elektryna., P. Macura - skyp-
ce, D. Kykowska -organy). W skład grupy wokal-
nej wchodzili rodzice, młodzież i wychowawcy 
szkółek niedzielnych. 

Tradycyjnie już dzieci pygotowały fragmenty 
tekstu ze Starego Testamentu i Ewangelii, które 
ytały podas liturgii nabożeństwa. Kazanie do 
tekstu apostoła św. Pawła z listu do Filipian  3,17 
„Bądźcie naśladowcami moimi i patcie na tych, 
któy postępują według wzoru, jaki w nas ma-
cie”, wygłosił ks. A Kykowski. W kazaniu pod-
kreślił, że jesteśmy adkobiercami dziedzictwa 
Reformacji. ostoł, tak jak kiedyś wółesnych 
mu ludzi, tak i dzisiaj wzywa do naśladowania 
apostołów i tych wszystkich, któy swoim życiem 

głosili prawdy Ewangelii. W trakcie kazania dzieci 
pokazały porety wielu wybitnych ludzi, któy 
wpisali się w dzieje Kościoła swoimi talentami 
duszpasterskimi, organizacyjnym, muzynymi, 
pisarskimi i malarskimi. Byliśmy wdzięni Panu 
Bogu za ten niedzielny, reformacyjny poranek i za 
nabożeństwo, którym rozpoęliśmy świętowanie 
jubileuszu 500 lat Reformacji.

Chyba największym sukcesem jest jednak fakt, 
że do pygotowań i organizacji nabożeństw dzie-
cięcych aktywnie włąa się lina grupa rodziców 
oraz młodzież. W grupie młodszej rodzice w każdą 
niedzielę dbają o to, by dzieci miały ciepłą herbatę 
oraz domowe ciasto. Inna grupa rodziców uest-
niąc w szkółce, yta fragmenty tekstów z Biblii 
lub pygotowuje opowiadanie historii biblijnej 
wyznaonej na daną niedzielę. Wszyscy zaan-
gażowani są w rawny pebieg nabożeństwa 
oraz wykonywanie prac plastynych. W starszej 
grupie dzieci szkółki niedzielnej wraz z p. L. Zbieg 
aktywnie działają pedstawicielki grupy młodzie-
żowej naszej parafii (M. Maciejewska, B. Szube, 
M. Kłoda). Pygotowują one wg konektów 
opracowanych pez CME zajęcia, 
zabawy interakcyjne oraz śpiew 
z towayszeniem gitary.

Za to wszystko dziękujmy Panu 
Bogu i sobie nawzajem.
Zdrowych i wesołych świąt!

Dorota Kykowska

Zeół instrumentalny w asie nabożeństwa

Sekcja instrumentalna zeołu „Młodzi Duchem”

Czytania biblijne z udziałem dzieci

Dzieci pomagają w kazaniu


