Z życia i wiary

Dzieci na szkółce niedzielnej
Co ja mogę ofiarować
Panu Jezusowi?
Podczas jednej ze szkółek niedzielnych dzieci
próbowały znaleźć odpowiedź na często zadawane
pytanie: „Co mogę ofiarować Panu Jezusowi, aby
sprawić Mu radość”? Nie trzeba było długo czekać.
Padło wiele propozycji: „szanować i kochać rodziców, dziadków i rodzeństwo, pomagać w pracach
domowych mamie i tacie, posprzątać swój pokój”.
Usłyszeliśmy również zapewnienia o miłości do
Pana Boga, systematycznym uczestnictwie w szkółkach i nabożeństwach, codziennych i szczerych modlitwach dziękczynnych.
Prowadząca w tym dniu szkółkę p. Joanna Wieja miała powody do optymizmu, słysząc tak różnorodne propozycje, szczególnie z ust dzieci. W kontekście tego pytania uczestnicy Szkółki Niedzielnej
w Jasienicy poznali historię ubogiej wdowy, która
ofiarowała swoje ostatnie dwa grosze. Treść wyznaczonego do nauki wersetu, zaczerpniętego z 2 Listu do Koryntian 7, 7b brzmiała: „Ochotnego dawcę
Bóg miłuje”. Poznana historia jednak dalej prowokowała nurtujące pytanie: ”Czy jednak mimo różnych przeciwności jesteśmy gotowi ciągle ofiarowywać Jezusowi to, co mamy najlepsze, kroczyć
za Nim mimo wszystko? Czy może, gdy pojawia
się jakaś trudność, rezygnujemy” . Niemal na każdej szkółce przypomina się dzieciom, że Pan Jezus
mimo trudności, jakie spotykały Go na ziemi, nie
cofnął się, dał nam to, co najlepsze, ofiarował swoje życie, bo tak bardzo nas kocha. Naszą powinnością jest dziękować Bogu za dar zbawienia.
Pani Joanna, pełniąc od kilku lat funkcję dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej

‘Feniks’ w Skoczowie, wraz z zespołem pracowników stara się zapewnić opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Specyfikę pracy z podopiecznymi ośrodka oraz ich potrzeby w przystępnej formie
przybliżył wyświetlony na szkółce film, przygotowany przez p. Joannę. Dzieci dowiedziały się,
w jaki sposób zapewniana jest opieka i wsparcie
w codziennym życiu osobom niepełnosprawnym
oraz w jak wielu różnorodnych zajęciach uczestniczą podopieczni ośrodka, aby rozwijać swoje umiejętności i pasje.
Z wielu fragmentów Biblii dowiadujemy się,
że Jezus traktował niepełnosprawnych jako pełnowartościowych ludzi, skrępowanych jedynie
czasowo jakimiś niedomaganiami ciała lub ducha.
Projekcja filmu i prezentacja uświadomiła uczestnikom szkółki niedzielnej przede wszystkim to, że
otrzymaliśmy wspaniałe dary: zdrowe ręce, nogi,
zmysły, dzięki którym możemy służyć i pomagać
innym. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt
25,40).
Na progu nadchodzących wakacji pragnę serdecznie podziękować rodzicom oraz młodzieży,
którzy, angażując się w różnej formie, pomagali
szerzyć Królestwo Boże na ziemi. Dziękuję za przygotowanie poczęstunków dla dzieci, prowadzenie
zajęć szkółki, naukę piosenek, pomoc w pracach
plastycznych, uszycie strojów, wykonanie i dostarczenie różnych rekwizytów do zajęć, nabożeństw
i występów, akompaniowanie do
śpiewu oraz wiele innych działań.
„Dziękujmy za wszystko i dzielmy się tym, czym zostaliśmy obdarowani….”
Dorota Krzykowska
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