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Wielkanocne nabożeństwo 
rodzinne w Świętoszówce

W drugi dzień Świąt Wielkanocy w kaplicy 
w Świętoszówce przeżywaliśmy kolejne na-
bożeństwo rodzinne. Radosną pieśnią: „Jezus 
żyje!” przywitał wszystkich Zespół Cantate pod 
dyrekcją Małgorzaty Penkali-Ogrodnik. 

Dzieci ze Szkółki Niedzielnej w krótkiej scen-
ce przedstawiły Ewangelię o Zmartwychwsta-
niu Pana Jezusa. Przed pustym grobem byliśmy 
świadkami wędrówki kobiet z wonnościami, ich 
smutku, troski, strachu, a później radości, gdy 
usłyszały od aniołów wspaniałą wiadomość: 

„Nie szukajcie tutaj Jezusa. On zmartwych-
wstał!” Widzieliśmy zapłakaną Marię Mag-
dalenę w ogrodzie, pełną smutku i bólu. Gdy 
jednak rozpoznała, że do ogrodu przyszedł nie 
ogrodnik, lecz Zmartwychwstały Pan, z radością 
zawołała: „Rabbuni! Nauczycielu!” I pobiegła  
z tą radosną nowiną do uczniów Jezusa. Zoba-
czyliśmy, jak smutek Wielkiego Piątku został 

przemieniony w radość Wielkanocnego poran-
ka. Dzieci z radością zaśpiewały: „Mój Pan dro-
gę zna przez największy gąszcz”. Przypomniały, 
że nawet w największym gąszczu naszych pro-
blemów, trudności, smutków Zmartwychwsta-
ły Jezus zna drogę i może nas przeprowadzić, 
ale musimy powierzyć Mu nasze życie.

W kazaniu dialogowym ks. Władysław Wan-
tulok pytał najpierw dzieci, a później także do-
rosłych: Co jest najważniejsze w życiu? Padały 
różne odpowiedzi: rodzina, zdrowie, życie, mo-
dlitwa, bycie dobrym, życie z Jezusem. W dalszej 
części usłyszeliśmy: „Historia o zmartwychwsta-
niu uczy nas tego, co tak naprawdę jest najważ-
niejsze w życiu. Pan Jezus mówi do każdego  
z nas: pamiętaj o tym, że Ja jestem najważniej-
szy, nie przywiązuj się do tego, co jest nieważne. 
Zapraszam cię, abyś wybrał życie ze mną. Dzię-
ki temu będziesz szczęśliwym człowiekiem, bo 
życie ze mną to radość, zadowolenie, uśmiech, 
i to nawet wtedy, gdy wokół jest smutno.  
O tym mówi nam apostoł Paweł, który zachę-
ca, żebyśmy szukali tego, co w górze (Kol 3,1-4), 
czyli abyśmy naśladowali Pana Jezusa, zawsze 
trzymali Go za rękę i razem z Nim szli przez ży-
cie. Pamiętajcie, dzięki temu, że Pan Jezus żyje, 
możemy rozmawiać z Nim w modlitwie i po-
wierzać mu swoje problemy, spotykać się z Nim, 
gdy czytamy Pismo Święte. Pan Jezus żyje i jest 
tutaj z nami, jest z tobą w każdej chwili twoje-
go życia. W naszych sercach możemy odczuwać 
Jego obecność. To tak, jakby trzymać Pana Jezu-
sa za rękę i razem z Nim iść przez życie. Cieszmy 
się, bo Pan Jezus zmartwychwstał! To jest naj-
ważniejsza wiadomość dla ciebie!”

W kolejnych pieśniach Zespół Cantate wy-
śpiewał poselstwo o zwycięstwie Jezusa nad 
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Poranek Wielkanocny w Kościele Zmar-
twychwstania Pańskiego w Jasienicy był po 
raz kolejny okazją do rodzinnego świętowa-
nia.

Nabożeństwo rozpoczęło się od wysłucha-
nia preludium z Sonaty e-moll  A. Corelle-
go w wykonaniu Pauliny Macury (skrzypce)  

i Zuzanny Wieji (organy). Po przywitaniu i od-
czytaniu pozdrowienia Biskupa Kościoła przez 
ks. A. Krzykowskiego Zespół Instrumentalny 
Szkółki Niedzielnej w Jasienicy zaprezentował 
pieśń „Jezus na krzyżu za nas zmarł” opracowa-
ną przez D. Krzykowską.

Kazanie wygłoszone przez ks. A. Krzykow-
skiego do tekstu z 1 Księgi Samuela 2,1-2.6-
8 podkreślało znaczenie zmartwychwstania 
Chrystusa dla naszego zmartwychwstania  
w dniu powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. 
Chrześcijanin inaczej spogląda na kres życia, bo 
wie, że w dniu zmartwychwstania otrzyma 
nowe, wieczne życie w Królestwie Bożym.

W trakcie nabożeństwa dzieci ze szkółki nie-
dzielnej zaprezentowały program pt. „Nasze 
małe krzyże”, który rozpoczęły piosenką „Zorza 
Poranka”. Scenariusz przedstawienia oparty był 
na opowiadaniu „Ludzkie krzyże”  Pino Pelle-
grino, włoskiego reżysera i twórcy filmowego. 

śmiercią, grzechem, szatanem. W jednej z pie-
śni wybrzmiały słowa: „Dziś przyszłość ma 
liczy się od zmartwychwstania dnia, bo żyje 
Zbawca świata i żyć będę ja”. 

Na zakończenie nabożeństwa ks. Wantulok 
podziękował dzieciom ze Szkółki Niedzielnej 
i nauczającym – Małgorzacie Cholewik i Annie 
Wantulok za przygotowany program oraz Zespo-
łowi Cantate za służbę pieśnią w czasie nabo-
żeństwa. Przy wyjściu z kaplicy dzieci wręczyły 
wszystkim uczestnikom nabożeństwa przygoto-
wane przez siebie świąteczne niespodzianki. 

A.Wantulok

Wielkanocne nabożeństwo w Jasienicy
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Dziewczynka, główna bohaterka(Oliwia Kli-
ber) w swoim życiu nie może znaleźć powodów 
do zadowolenia i radości. Na wszystko narze-
ka, dostrzega, jak wiele brakuje jej do tego aby 
być szczęśliwą. Zrezygnowana zasypia. We śnie 

podchodzi do niej Anioł (Magdalena Zipser)  
i prowadzi do miejsca, gdzie znajduje się wiele 
krzyży, ludzkich krzyży. Anioł proponuje, aby 
Dziewczynka wybrała dla siebie odpowiedni 
krzyż, na który nie będzie już narzekać. Po wie-
lu próbach wyboru znajduje ten odpowiedni 
dla niej. Okazuje się że to jest jej krzyż, właśnie 
ten sam, na który tak codziennie narzeka.

„To jest ten sam krzyż, na który tak strasznie 
codziennie narzekasz: że śpiewać nie umiesz, że 
rysować nie potrafisz, że masz za mało pienię-
dzy, że ciągle dostajesz byle jakie stopnie, cho-
ciaż się uczysz - to jest Twój krzyż. To jest ten 
sam krzyż, który wybrałaś.

Jest Ktoś, kto pierwszy dźwigał krzyż- taki 
wielki, ciężki i niewygodny. To Jezus- Bóg  
i Człowiek. On dał nam przykład, jak powinni-
śmy nieść nasze krzyże- dużo mniejsze i lżejsze 
niż Jego krzyż.”

Po przedstawieniu młodsza grupa Szkółki 
Niedzielnej zaprezentowała wiersz „W Koście-
le Wielkanocnym” oraz zaśpiewała pieśń z to-
warzyszeniem gitar i ukulele. Tradycyjnie już 
wszystkie dzieci ze szkółki zostały obdarowa-
ne czekoladowymi zajączkami.

Przygotowywane przedstawienie było for-
mą rekolekcji w czasie pasyjnym podczas Szkó-
łek Niedzielnych w Jasienicy. Dzieci przynosi-
ły ze sobą własne małe krzyże, te zawieszone 
w domach na ścianie lub wła-
snoręcznie wykonane.

Dorota Krzykowska
Zdjęcia: Małgorzata Łuczyna
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Nabożeństwo Rodzinne 
w Jasienicy
Niedzielny poranek w Święto Zesłania Du-

cha Świętego po raz kolejny zgromadził liczne 
rodziny w Kościele Zmartwychwstania Pań-
skiego w Jasienicy. Nabożeństwo Rodzinne 
z liturgią młodzieżową rozpoczęło się pieśnią 
„Dona nobis pacem” w wykonaniu Zespołu 
Instrumentalnego Szkółki Niedzielnej. Trady-
cyjnie już w przebieg nabożeństwa włączały 
się dzieci ze szkółki, które czytały wyznaczone 

teksty z Biblii. Oprawę muzyczną nabożeństwa 
przygotował niezastąpiony zespół Młodzi Du-
chem w składzie: Piotr Wieja (gitara klasycz-
na), Adrian Macura (gitara basowa), Martyna 
Kłoda (gitara elektryczna), Paulina Macura 
(skrzypce), Dorota Krzykowska (organy) oraz 
Karolina Kłoda (śpiew) i Zuzanna Wieja (orga-
ny). Kazanie wygłosił ks. Andrzej Krzykowski 
do tekstu z 1 Listu apostoła Pawła do Koryn-
tian 2,12-13

Po kazaniu przy dźwiękach melodii „Przyjdź 
Duchu Święty” dzieci obdarowały wszystkich 
uczestników nabożeństwa gołąbkami z pa-

pieru, które wykona-
ły na zajęciach Szkółki 
Niedzielnej w Jasieni-
cy. Kolorowe gołąbki 
opisane różnymi wer-
setami z Biblii były 
wzruszającą pamiątką 
rodzinnego święto-
wania i zostały ciepło 
przyjęte przez obdaro-
wanych zborowników.

Po nabożeństwie 
przy pożegnaniach 
padało wiele pytań  
i próśb o następne takie 
wspólne świętowanie.

Dorota Krzykowska

Życzenia od dzieci 
dla Mamy i Taty

Na niedzielne nabożeństwo, 21 maja 2018 r., 
dzieci ze szkółki przygotowały niespodziankę 
dla Rodziców. Złożyły Mamie i Tacie życzenia 
z okazji ich zbliżających się świąt - Dnia Mamy 
i Dnia Taty. W zaśpiewanych pieśniach po-
dziękowały Bogu za wspaniałych Rodziców,  
a w wierszach powiedziały, jak bardzo ważni 
są Mama i Tata. 
Na koniec podziękowały im słowami: 
„Kochani Rodzice,
Niech Wasze twarze zawsze tryskają radością,
Niech Wasze serca zawsze wypełniają się mi-
łością.

Niech Wasze życie w spokoju płynie, 
A to, co gorsze, niech Was ominie. 
Niech się spełniają wszystkie marzenia, 
Takie są Waszych dzieci życzenia.”


