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Dzieci na szkółce niedzielnej

W niedzielę, 29 października 2017 r. w ko-
ściele Zmartwychwstania Pańskiego w Jasie-
nicy kolejny raz wiele rodzin wzięło udział  
w uroczystym rodzinnym nabożeństwie.  
W organizację tego przedsięwzięcia włączyło 
się sporo osób i aktywnych grup jasienickiego 
filiału. Okazją do przygotowania szczególnej 
formy tej uroczystości był Jubileusz 500-le-
cia Reformacji. Oprawę muzyczną tradycyjnie 
już przygotował zespół Młodzi Duchem (Piotr 
Wieja, Adrian Macura, Martyna Kłoda, Pauli-
na Macura, Dorota Krzykowska) wraz z grupą 
wokalistów składających się z młodzieży, ro-
dziców i wychowawców szkółek niedzielnych.

Rodzinne Nabożeństwo 
Reformacyjne w Jasienicy

Sekcja instrumentalna i wokalna zespołu Młodzi duchem

Tradycją stało się również zaangażowanie 
dzieci i młodzieży. Uczestnicy nabożeństwa 
wysłuchali kilku piosenek w wykonaniu star-
szej grupy szkółki niedzielnej, przygotowanych 
pod kierunkiem Martyny Kłody. Młodsza 
grupa szkółki zadebiutowała nową piosenką 
„I choć małe mam serduszko” przy akompania-
mencie Doroty Krzykowskiej.

Wybrane osoby ze starszej grupy szkółki 
przygotowały czytanie z ksiąg Starego Testa-
mentu oraz Lekcji Apostolskiej. Również swój 
udział zaakcentował Zespół Instrumentalny, 
który rozpoczął uroczyste nabożeństwo pieśnią 
„Chcę chwalić Boga dziś”. Kazanie wygłosił ks. 
Andrzej Krzykowski do tekstu Ewangelii Ma-

Dzieci grupy młodszej

Dzieci grupy starszej
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teusza 10,26-33. W kazaniu wskazał na wezwa-
nie Jezusa, aby nie bać się składania świadec-
twa wiary w Jezusa Chrystusa. Tak jak  pierwsi 
chrześcijanie, ludzie czasów reformacji mamy z 
odwagą przyznawać się do Zbawiciela. Tego od 
nas oczekuje. To jest nasze zadanie, aby pokaza 
ludziom jedyną drogę do Królestwa Bożego

Przy dźwiękach pieśni „Cudowna 
Boża łaska Twa” z towarzyszeniem skrzy-
piec (Paulina Macura)  
i organów (Zuzanna Wieja) zbo-
rownicy rozchodzili się do swo-
ich domów.

Dorota Krzykowska
Foto: Małgorzata Łuczyna

Udział dzieci w liturgii

Tradycyjnie nabożeństwo rozpoczął 
zespół instrumentalny szkółki

Kazanie w trochę innej konwencji

Dziękczynne święto żniw 
dla dzieci

Spożywanie posiłku na co dzień bywa 
naszą czynnością automatyczną, nierzadko  
w biegu, na stojąco lub przy kuchennym bla-
cie. Uroczyste zasiadanie do stołu z najbliż-
szymi ma miejsce przeważnie podczas specjal-
nych okoliczności, jubileuszy czy świąt. Taką 
okazją do wspólnego biesiadowania dzieci 
ze Szkółki Niedzielnej w Jasienicy było tego-
roczne Dziękczynne Święto Żniw, obchodzone  
1 października w 16 niedzielę po Trójcy Świętej.

Po wysłuchaniu Słowa Bożego wyznaczo-
nego na ten dzień i wspólnym śpiewie przy gi-
tarze dzieci z wychowawcami zasiedli przy sto-
łach nakrytych białym obrusem. Ten czas był 



Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 8844

okazją do rozmów z dziećmi na temat etapów 
powstania chleba, zawodów i miejsc pracy, aby 
mógł na stole pojawić się nasz codzienny i po-
wszedni pokarm (historia Od ziarenka do bo-
chenka). Poruszaliśmy również tematy zdrowe-
go odżywiania i poszanowania żywności.

Tradycyjnie już na tą okazję państwo Jo-
lanta i Piotr Bujakowie przygotowali wypie-
ki w postaci pachnącego bochenka chleba  
i rumianych, słodkich chałek, za co serdecznie 
dziękujemy. Wspólne spożywanie chleba oraz 
przygotowanych darów stworzyło niecodzien-
ną i podniosłą atmosferę na szkółce niedziel-
nej. Miło było patrzeć na przejęte ale radosne 
i ufne twarze dzieci, bo werset, który zapamię-
tały z tego dnia, brzmiał: „Dobry jest Pan dla 
tego, który mu ufa” - Treny 3,25a.

Zaufanie   (sł. D. Nawrocka,)
Troszczymy się o swój dzień, 
zbieramy tyle skarbów.
Nie chcemy uwierzyć, 
uwierzyć, że jesteśmy braćmi ptaków.
A Ojciec niebieski karmi je,
Ubiera trawy w polne sukienki,
Zwierzętom daje na noc schronienie,
 a ludziom o ileż więcej… 
Na koniec świętowania każdy z uczestni-

ków tego dziecięcego nabożeństwa został ob-
darowany małym chlebkiem z piekarni p. Ma-
riana Mrowca.

Dorota Krzykowska


