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Rodzinna Wielkanoc
W poniedziałek 17 kwietnia, w II Święto Zmar-

twychwstania Pańskiego w Świętoszówce odby-
ło się nabożeństwo rodzinne. Wielkanocną rodzi-
nę tworzyli zebrani w kaplicy parafianie, dzieci ze 
Szkółki Niedzielnej z nauczającymi, członkowie Ze-
społu Cantate i ks. Władysław Wantulok. W ten 
słoneczny poranek, mimo panującego na zewnątrz 
chłodu, kaplica wypełniła się po same brzegi, dla 
niektórych osób brakło nawet miejsc siedzących. 

W szczególny sposób przeżywaliśmy wspól-
nie radość ze Zmartwychwstania Jezusa. Zespół 
Cantate wyśpiewał radosne, pełne nadziei posel-
stwo, płynące z otwartego grobu Zbawiciela. Dzieci  
w krótkiej scence przeniosły nas na spotkanie  

z Marią Magdaleną i uczniami Jezusa, którzy udzie-
lili wywiadu pewnej dziennikarce. Usłyszeliśmy 
o przeżyciach Marii Magdaleny przy spotkaniu  
i rozmowie ze Zmartwychwstałym i żyjącym Na-
uczycielem. Opowiedziała, jak jej smutek i rozpacz 

zamieniły się w wielką radość. Uczniowie podzie-
lili się z nami swoimi niebywałymi wrażeniami 
ze spotkania z Jezusem. Powiedzieli nam o swo-
im strachu i o tym, jak myśleli, że zobaczyli ducha. 
A później przekonali się, że to nie  był duch, bo 
przecież miał ciało i kości i zjadł z nimi kawałek 
pieczonej ryby i plaster miodu. Uwierzyli, że to ży-
jący Pan, że On naprawdę żyje! Spotkanie ze Zmar-
twychwstałym Jezusem wywarło wielki wpływ 
na osoby, które Go widziały. Życie, serca tych osób 
zmieniły się.

Ks. Władysław Wantulok w zwiastowanym Bo-
żym Słowie także odniósł się do spotkania uczniów 
ze Zmartwychwstałym Zbawicielem. „Lęk, niepo-
kój, wewnętrzna rozterka przesłaniają nam czasami 
Chrystusa i rodzą wątpliwości. Czasem z niepoko-
jem patrzymy w przyszłość, boimy się tego, co nam 
przyniesie. Świat nie szczędzi nam najróżniejszych 
zagrożeń, ale oto pośród tego wszystkiego, przy 
tych  wszystkich pytaniach i wątpliwościach Chry-
stus przychodzi do człowieka, przychodzi i mówi 
także i do nas wszystkich: „Pokój wam, nie lękajcie 
się, ja jestem z wami”.

Na koniec wszyscy uczestnicy nabożeństwa 
zostali obdarowani przez dzieci przygotowanymi 
przez nie kartkami z życzeniami i czekoladowymi 
zajączkami.

Anna Wantulok
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PAN BÓG DAJE POWÓD DO 
ŚWIĘTOWANIA – 

WIELKANOC W JASIENICY.
Wielkanocne nabożeństwo w Kościele Zmar-

twychwstania Pańskiego w Jasienicy zgromadziło 
wielu uczestników zarówno starszych, jak i młod-
szych.

Radosny poranek rozpoczął Zespół Instrumen-
talny Szkółki Niedzielnej, wykonując dwie pieśni: 
„Pod niebiosa biją dzwony” oraz „Święta miłość 
Jezusowa”. Zebrani usłyszeli również wiersz „W ko-
ściele” w wykonaniu Konrada Szczotki.

Po liturgii starsza i młodsza grupa Szkółki Nie-
dzielnej w Jasienicy zaprezentowała przygotowaną 
inscenizację „Pan Bóg daje powód do świętowa-
nia”. Dzieci zaśpiewały pieśni „Skałą i zbawieniem”, 
„Niech nasze głosy”, „Dziękuję , Ci Ojcze” i „Święty 
jest zastępów Pan”. Recytowały również wiersze, 
którymi wyrażały uwielbienie i radość z radosnej 
nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa.

Kazanie wygłosił ks. Andrzej Krzykowski do 
tekstu z Ewangelii Mateusza 28,1-10. 

Radosne przesłanie ewangelii oraz świąteczne 
życzenia zostały podsumowane utworem instru-
mentalnym w wykonaniu trio: Paulina Macura- 

skrzypce, Karolina Kłoda, Zuzanna Wieja- instru-
menty klawiszowe.

Dla dzieci uczestniczących w nabożeństwie 
przygotowana została już tradycyjnie słodka nie-
spodzianka.

Cieszmy się radosną wieścią „Jezus żyje!”

Dorota Krzykowska
Foto: Małgorzata Łuczyna



51

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 86www.parafiajaworze.pl

21 maja dzieci ze szkółki niedzielnej w Jaworzu 
przedstawiły podczas niedzielnego nabożeństwa 
krótki program z okazji zbliżającego się święta 
Mamy i Taty. Mogliśmy usłyszeć wiersze, modli-
twę za rodziców oraz piosenki, w których najmłod-

Radosne Święto 
Trójcy Świętej

W niedzielę, 11 czerwca br. na nabożeństwie 
dla dzieci w Betanii szczególnie świętowaliśmy to 
ważne święto.

Czym jest Trójca Święta? Co to znaczy, że Bóg 
jest Stworzycielem, Zbawicielem i Pocieszycielem?

W kolejnych częściach nabożeństwa, które wy-
jątkowo odbyło się w ogrodzie, dzieci odkrywały 

odpowiedzi na te pytania.
Poznawały Trójjedynego Boga, słuchając hi-

storii biblijnych, rozwiązując krzyżówkę i grając  
w memory biblijne.

Każdy uczestnik radosnego święta  zrobił  sym-
bol Trójcy Świętej, aby pamiętać o tym święcie 
jeszcze w kolejne dni. 

Po biblijnym świętowaniu dzieci bawiły się na 
urodzinowym przyjęciu dziesięciu solenizantów.

dk. Ewa Below

si dziękowali Panu Bogu za każdy wspólny dzień  
i za Jego miłość oraz prosili o błogosławieństwo 
dla swoich rodziców.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za przygoto-
wanie dzieci do występu oraz wszystkim osobom, 
które pomogły w przygotowaniu i przedstawieniu 
programu.

Dzień Mamy i Taty w Jaworzu
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4 czerwca 2017 r. dzieci ze Szkółki Niedzielnej  
w Jasienicy wraz z rodzicami i krewnymi uczestni-
czyły w kolejnym nabożeństwie rodzinnym, pod-
czas którego zaprezentowały przygotowany pro-
gram z okazji Dnia Matki, Dziecka oraz Dnia Ojca. 

Uroczystość rozpoczął Zespół Instrumentalny 
Szkółki Niedzielnej, wykonując pieśń ze ŚK 844 
„Dona nobis Pacem”, w opracowaniu p. D. Krzy-
kowskiej. Pieśni oraz liturgię młodzieżową trady-
cyjnie już poprowadził zespół Młodzi Duchem 
oraz grupa wokalna, którą tworzą: młodzież, rodzi-
ce, dzieci i wychowawcy szkółki niedzielnej.

Popularny i znany cykl opowiadań „Rodzina 
Dobrowolskich” posłużył do opracowania i przy-
gotowania przedstawienia. Dzieci wcieliły się  
w postaci głównych bohaterów: mamy (Domini-
ka Kliber), taty (Szymon Tyrna), Heńka (Mateusz 
Kłys) i Eluni (Oliwia Kliber). Narrację prowadziła 
Natalia Urbaś, głosu mamie i Eluni użyczyły Ma-
rianna Wieja i Sara Macura. Wspaniałą aktorską 
grą przedstawiły historię, jaka przytrafiła się Eluni 
w drodze do szkoły oraz rozmowę z mamą. Akcja 
przedstawienia rozgrywała się na tle kolorowej ma-
kiety domu, którą wykonała p. Anna Maciejewska. 
Oprawę muzyczną przygotowały instrumentalist-
ki: Martyna Kłoda, Paulina Macura, Zuzanna Wieja 
oraz p. Piotr Wieja, towarzysząc na popularnym in-
strumencie strunowym- ukulele.

W drugiej części programu dzieci z młodszej gru-
py szkółki zaprezentowały wiersze, w których wy-
raziły miłość i podziękowanie za trud wychowania 
oraz odmówiły modlitwy za rodziców.

Dziękuję Ci, Boże, że mnie ukochałeś,
dziękuję, że dobrych rodziców mi dałeś.
Proszę Cię, dobry Ojcze z nieba,
daj im wszystkiego, czego im potrzeba.
Amen.
Radosna pieśń „Boży pokój jak rzeka” zakończy-

ła rodzinny program U Dobrowolskich. Wszyscy 
zebrani w kościele nagrodzili artystów gromkimi 
brawami i szczerymi uśmiechami. Kazanie podczas 
nabożeństwa wygłosił ks. Andrzej Krzykowski do 
tekstu z ewangelii wg św. Jana 14,16.26

Rodzinnie w Święto 
Zesłania Ducha Świętego


