Z życia i wiary

GWIAZDKA DZIECI
ZE SZKÓŁKI NIEDZIELNEJ
Z JAWORZA I BETANII
17 grudnia 2016r. w sali parafialnej w Jawou
zebrały się dzieci ze Szkółki Niedzielnej w Jawou
i Betanii, by wraz ze swoimi najbliższymi peżyć
tegoroną GWIAZDKĘ.
Podas tego otkania, po radosnej nowinie
głoszonej pez księdza Probosza Władysława
Wantuloka w asie rozważanego Słowa Bożego,
dzieci zaprezentowały pygotowany program
ayﬆyny. Nie milkło także wólne radosne
kolędowanie, tak jak to było ped wiekami
w Betlejem….

Nie mogło zabraknąć hiﬆorii narodzenia Jezusa

Gdy Pan Jezus się narodził, Była ciemna noc
Już dzieciaki smanie ały,nagle zabmiał głos.
Głos anielski proﬆo z nieba,Dziwny le waniały.
A y wiecie,
Co Anioły wtedy wyśpiewały?
Gloria, gloria in exelsis Deo
Jak co roku dzieci z niecierpliwością oekiwały
także na pybycie Mikołaja z prezentami. Mikołaj pamiętał o wszyﬆkich dzieciach i obdarował
je upominkami, ale szególnie nagrodził te, które
pilnie pez cały rok uęszały na niedzielne otkania ze Słowem Bożym.
Olga Kaulbe

Nabożeńﬆwo rodzinne
w Świętoszówce
Nabożeńﬆwa rodzinne weszły już do tradycji
naszej parafii. W niedzielę 18 grudnia 2016 r. kolejne nabożeńﬆwo rodzinne odbyło się w Świętoszówce. Był to wyjątkowy dzień dla dzieci, które
co niedzielę ueﬆnią w nabożeńﬆwach Szkółki
Niedzielnej. Dokładnie rok temu ks. Władysław
Wantulok wręył dzieciom latarenkę ze światłem,
które ma pypominać, że prawdziwą światłością
jeﬆ Jezus Chryﬆus. Od tej pory w każdą niedzielę
w sali otwieramy okno i na dźwięk dzwonu
w kaplicy zapalamy nasze światełko i rozpoynamy szkółkę.

Dzieci recytują wiersze bożonarodzeniowe
Dzieci w asie pedﬆawienia

Wólne zdjęcie z Mikołajem
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Dzieci bardzo peżywają każde wólne nabożeńﬆwo w kaplicy. I tym razem już od liﬆopada
pygotowywały świątene nieodzianki, które
na koniec wręyły wszyﬆkim ueﬆnikom nabożeńﬆwa.
W waą niedzielę Adwentu apoﬆoł Paweł
wzywał: „Radujcie się! Powtaam radujcie się!...”
Po raz drugi podas nabożeńﬆwa peżywaliśmy
również Gwiazdkę Szkółki. Z tej okazji dzieci pedﬆawiły scenkę na podﬆawie wiersza: „Śniegowa
kolęda”. Dzieląc się swoją radością, pypomniały
hiﬆorię narodzin Jezusa.
Informator Paraalny nr 85

www.parafiajawoe.pl

Z życia i wiary

Wólne zdjęcie z Mikołajem

Po nabożeńﬆwie dzieci rozdawały pygotowane podarunki

Pod koniec nabożeńﬆwa pybył gość, który
rawił dzieciom wielką radość. Mikołaj wręył
nagrody za pilne uęszanie na nabożeńﬆwa
Szkółki Niedzielnej oraz paki.

Ks. Wantulok podziękował prowadzącym
szkółkę Małgoacie Cholewik i Annie Wantulok
za służbę w ciągu całego roku.
Anna Wantulok

GWIAZDKA DZIECI ZE SZKÓŁKI NIEDZIELNEJ
W JASIENICY
Kolynda po naszymu, yli po śląsku

W IV niedzielę adwentu 18 grudnia 2016 r.
w sali Gminnego Ośrodka Kulturalnego w Jasienicy tradycyjnie już dzieci ze Szkółki Niedzielnej
w Jasienicy wraz z rodzicami i dziadkami świętowały Rodzinną Gwiazdkę. W pygotowaniach do
tej uroyﬆości zaangażowani byli opró dzieci
rodzice oraz wychowawcy szkółki. Wszyﬆkich
zebranych pywitał ks. A. Kykowski. Wysłuchaliśmy krótkiego rozważania na podﬆawie tekﬆu
biblijnego zaerpniętego z Ewangelii św. Łukasza
o narodzeniu Pańskim. W imieniu Rady Parafialnej
ks. A. Kykowski pekazał szególne podziękowania dla wychowawców szkółek za całoroną
i owocną pracę z dziećmi w naszej parafii. W 2016
roku skład grupy prowadzącej szkółki niedzielne
twoyły naﬆępujące osoby: Lidia Zbieg, Joanna
Wieja, Katayna Faruga, Anna Maciejewska, Marta Maciejewska, Barbara Szube, Maa ZworskaBerek, Małgoata Łuyna i Dorota Kykowska.
Uroyﬆość rozpoęła się py dźwiękach kolędy „Cicha noc” w pięknym wykonaniu Pauliny
Macury na skypcach oraz akompaniamencie
Zuzanny Wieja na organach. Kolęda ta wprowadziła zebranych w świąteny naﬆrój. Scenka
w oparciu o tekﬆ wiersza Juliusza Wątroby „Wigilia”
w wykonaniu pańﬆwa Olgi i Gegoa Zipser
wraz z dziećmi opowiadała o tradycjach świątenych pielęgnowanych w domach ziemi cieszyńskiej. W dalszej ęści programu nasz rodzimy folkloryﬆa, p. Józef Niesyt ytał fragmenty z Ewanwww.parafiajawoe.pl

Tradyje świątene na Śląsku Cieszyńskim

gelii św. Łukasza o narodzinach Jezusa w Betlejem
w gwae Śląska Cieszyńskiego. Lina grupa dzieci
w pięknych ﬆrojach aniołów i paﬆey śpiewała
kolędy i paﬆorałki, peplatając ytany tekﬆ Biblii. Ayﬆom towayszyła pani Maria Szube,

Anielski chor kolęduje o narodzeniu Jezusa
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Zeół „Młodzi duchem” prowadzi zebranych w kolędowaniu

Zeół inﬆrumentalny

która akompaniowała na akordeonie. Program artyﬆyny zakońył się śpiewem pieśni „Cudowną
księgę dał ci Pan” (ŚK 325).
W miarę upływu asu emocje wśród dzieci
sięgały zenitu w oekiwaniu na głównego gościa.
Oywiście, jak co roku pybyło dwóch Mikołajów, argumentując decyzję: „Skoro tutaj tyle genych dzieci, to teba nas więcej”. Mikołaje nie
zawiedli. Było mnóﬆwo prezentów i nagród dla
dzieci oraz rodziców szególnie zaangażowanych
w pygotowania szkółek. Okazując wdzięność
i podziękowanie, dzieci pygotowały dla Mikołajów wiersz oraz kolędę „Już noc okrywa świat”
w wykonaniu Zeołu Inﬆrumentalnego Szkółki
Niedzielnej.
Nie brakło również innych radosnych kolęd.
Zeół „Młodzi Duchem”, pygrywając na inﬆrumentach, poprowadził w śpiewie wszyﬆkich
obecnych na sali.

Mikołajowie w otoeniu linej asyﬆy

Pozoﬆały as niedzielnego popołudnia upłynął py kawie i pysznych, domowych wypiekach
pygotowanych pez mamy i babcie.
Z ramienia Rady Parafialnej w Gwiazdce ueﬆniyli pełniący również rolę babci i dziadka, pani
Lidia Kliber i pan Guﬆaw Malik. W poﬆać anioła
wcieliła się pani Maria Mach-Król. Pan Józef Niesyt był wówórcą programu ayﬆynego. Specjalnym gościem gwiazdki był kurator parafii pan
Janusz Cienciała z żoną.
Dorota Kykowska

Wólne zdjęcie linie zebranych dzieci i zaproszonych gości
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