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Droga do Betlejem - 
gwiazdka dla dzieci 

w Jaworzu
Co roku obchodzimy wspomnienie tej je-

dynej Świętej Nocy, w której Bóg stał się 
człowiekiem i zamieszkał między nami. Czy 
w przedświątecznym zamieszaniu zdołasz za-
uważyć Jego obecność?

Te słowa zaciekawiły wszystkich, aby  
z uwagą śledzić inscenizację przygotowaną 
przez dzieci uczęszczające na nabożeństwa dla 
dzieci (szkółki niedzielne) w sali parafialnej  
w Jaworzu i w Betanii.

16 grudnia 2017 r. w sobotnie popołudnie 
spotkaliśmy się w gronie dzieci, rodziców, 
dziadków oraz zaproszonych gości, aby świę-
tować to, co najważniejsze – Boże Narodzenie.

Spotkanie rozpoczęliśmy powitaniem przy-
gotowanym przez dzieci  i rozmyślaniem oraz 
modlitwą ks. Władysława Wantuloka.

W trakcie wspólnego kolędowania, prowa-
dzonego przez uczennice gimnazjum, Martę 
Ogrodnik i Agnieszkę Antonik, dzieci przed-
stawiły świąteczny program „Droga do Be-
tlejem”, w którym poznaliśmy współczesną 
rodzinę przygotowującą się do Bożego Na-
rodzenia. Wydarzenia tak się potoczyły, że 
mama postanowiła wyjść z domu, aby szukać 
Zbawiciela. Spotykając po drodze wielu ludzi, 
próbowała dowiedzieć się, gdzie On mieszka. 
Dopiero, spotkanie z aniołem doprowadziło 
ją do Betlejem, gdzie Maria, Józef, aniołowie, 
gwiazdeczki i pasterze przeżywali radość z na-
rodzenia Zbawiciela.

Radość mamy była ogromna, bo będąc  
w Betlejem powiedziała: Witaj Zbawicielu! 
Przychodzę ofiarować Ci swoją codzienność. 
Zechciej błogosławić mnie i mojej rodzinie.

I spójrz łaskawym okiem na tych, których 
spotkałam w drodze – powierzam Ci złodzie-
ja, naukowca i tych młodych ludzi. Oni też są 
twoimi dziećmi. Pozwól im się odnaleźć.

Podsumowaniem inscenizacji były słowa 
narratora: Każdy z nas ma swoje Betlejem. Róż-
ne drogi  do niego prowadzą . Podejmij wysi-
łek  i spróbuj odnaleźć  miłość i moc Zbawicie-
la w codziennych sprawach swojego życia.

W drugiej części spotkania dzieci odwiedził 
Mikołaj, który na pytanie: Skąd bierze wszyst-
kie prezenty? zabrał nas w wirtualną podróż 
do Laponii i pokazał swój dom oraz fabrykę 
prezentów.

Przywiózł oczywiście prezenty dla dzieci  
z Jaworza, które rozdał i życzył wszystkim We-
sołych Świąt.
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Nabożeństwo rodzinne
W niedzielę, 17 grudnia 2017 r. w Świę-

toszówce odbyło się kolejne nabożeństwo ro-
dzinne. Licznie zgromadzeni zborownicy wraz  
z dziećmi ze Szkółki Niedzielnej wspólnie prze-
żywali III Niedzielę Adwentu. Nabożeństwo 
prowadzili ks. Władysław Wantulok i Anna 
Wantulok. 

Dzieci zgromadzone przy wieńcu adwen-
towym przypomniały „Legendę o świecach 
adwentowych”. Na wieńcu najpierw płonęły 
cztery światła: Pokój, Wiara, Miłość, Nadzieja. 
Okazało się jednak, że w dzisiejszym świecie, 
wokół nas coraz mniej jest pokoju, słabnie wia-
ra, brak miłości – nie obdarzają się nią nawet 
bliscy sobie ludzie. W związku z tym te trzy 
świece zgasły, nie było sensu, by dalej płonę-
ły. Płonęła już tylko jedna świeca – Nadzieja. 
To dzięki niej mogły na nowo zapłonąć pozo-
stałe: Pokój, Wiara i Miłość. W drugiej części 
swojego programu dzieci wprowadziły świą-
teczny klimat, przypominając historię narodze-
nia Jezusa. Zwróciły uwagę, że dziś także nie 
we wszystkich sercach Jezus znajduje miejsce. 

Ks. Wantulok podziękował za program ad-
wentowo-bożonarodzeniowy dzieciom oraz 
Małgorzacie Cholewik i Annie Wantulok, któ-
re prowadzą Szkółki Niedzielne w filiale Świę-
toszówka.

Program dzieci wprowadził wszystkich  
w rozważanie Słowa Bożego. Kazanie oparte 
o tekst z Listu do Rzymian 15,4-13 wygłosiła 
Anna Wantulok. Rozpoczęła krótką opowie-
ścią o dziewczynce, która w pudełku po butach 
przygotowała prezent dla swojego tatusia. Po 

odpakowaniu prezentu wydawało się, że pu-
dełko jest zupełnie puste. Tymczasem dziew-
czynka włożyła do niego tysiące całusów dla 
taty. To zwykłe pudełko po butach pełne było 
miłości córeczki do tatusia. 

Wielu uczestników nabożeństwa przystąpi-
ło do Sakramentu Stołu Pańskiego. A później 
dzieci ze Szkółki Niedzielnej przed ołtarzem 
przyjęły Boże błogosławieństwo.

Na koniec nabożeństwa przybył oczekiwa-
ny przez dzieci Mikołaj. Wręczył nagrody za 
pilność w uczęszczaniu na szkółki. Przyniósł 
oczywiście paczki dla wszystkich dzieci, spra-
wiając najmłodszym wielką radość.

Po nabożeństwie dzieci wręczyły wszystkim 
własnoręcznie wykonane kartki ze świąteczny-
mi życzeniami i małe czekoladowe Mikołajki.
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Rodzinna Gwiazdka 
w Jasienicy

W III niedzielę adwentu, 17 grudnia 2017 
roku. sala Gminnego Ośrodka Kultury w Ja-
sienicy wypełniła się po brzegi dziećmi, ich ro-
dzicami i dziadkami. Ten dzień był okazją do 
wspólnego spotkania i kolędowania. Dzieci ze 
starszej i młodszej grupy Szkółki Niedzielnej 
przygotowały przedstawienie pt. „Ach! Co za 
noc!”, której autorem jest Adam Szafraniec – 
współczesny pisarz, poeta i kompozytor.

Młodzi aktorzy przedstawili historię, która 
wydarzyła się w Betlejem ponad dwa tysiące 
lat temu. Tekst oprawiony był piękną muzyką 
i piosenkami napisanymi specjalnie do tego 
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przedstawienia. Dodatkowym atutem wysta-
wionej sztuki były kostiumy i stylizacje wy-
konane przez p. Annę Maciejewską i p. Ewę 
Fijak.

Na Rodzinną Gwiazdkę przybyli również za-
proszeni goście - przedstawiciele Rady Parafial-
nej oraz Kurator Parafii Janusz Cienciała, który 

złożył podzięko-
wania wszystkim 
wychowawcom  
i opiekunom 
p r o w a d z ą c y m 
zajęcia Szkół-
ki Niedzielnej  
w Jasienicy za 
cały rok działalno-
ści w tej części ży-
cia naszej parafii. 
Szczególne podzię-
kowania zostały 
skierowane do ak-
tywnej grupy ro-

dziców, która w każdą niedzielę przygotowuje 
poczęstunek w postaci domowych ciast, her-
baty czy kawy. Niespodziewanie przybyli rów-
nież dwaj Mikołaje z prezentami i nagrodami 
dla dzieci.

Zespół instrumentalny Młodzi Duchem 
(Piotr Wieja, Adrian Macura, Martyna Kłoda, 
Dorota Krzykowska, Paulina Macura) akom-
paniował do wspólnego śpiewu popularnych 
kolęd: „Dziateczki, dziateczki”, „Gore gwiazda”, 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” oraz  „Z naro-
dzenia Pana”.

Świątecznie przystrojone stoły skupiły 
wszystkich zebranych przy rozmowach i degu-
stacji wypieków przygotowanych przez rodzi-
ców dzieci ze Szkółki Niedzielnej.

Chwała Pana, blask nad Judeą!
Gloria in exelsis Deo!

Dorota Krzykowska
Zdjęcia Andrzej Malik


