Z życia i wiary

Dzieci na szkółce niedzielnej
Szkółka Niedzielna Wspólne świętowanie
Zajęcia szkółki niedzielnej to wyjątkowa
okazja do rozbudzania wrażliwości i tożsamości religijnej naszych dzieci. Jest również sposobem na budowanie wzajemnych relacji, poznawania siebie oraz spędzania wolnego czasu
w szerokim gronie. Niedziela 17 czerwca 2018 r.
była dniem tradycyjnego już wspólnego świętowania Dnia Matki, Dziecka oraz Dnia Ojca.

W ogrodzie parafialnym w Jasienicy spotkali
się rodzice wraz z dziećmi i opiekunami Szkółki
Niedzielnej w Jasienicy. Nad przebiegiem spotkania czuwał ks. Andrzej Krzykowski. Dzięki
sprzyjającej pogodzie oraz możliwościom, jakie stwarza ogród parafialny w Jasienicy, każdy mógł odnaleźć swoje dogodne miejsce do
świętowania i odpoczynku. Liczna grupa dzieci
mogła uczestniczyć w różnych grach i zabawach na trawie, takich jak badminton, piłka
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koszykowa, piłka ręczna, skoki na skakankach
czy tradycyjna gra w gumę. Zdecydowaną
atrakcją dla dzieci jest huśtawka oraz zjeżdżalnia, na której zostały zawarte liczne znajomości
i przyjaźnie . Dzieci z młodszej grupy szkółki rysowały różne postacie kredą na asfalcie
oraz z zacięciem próbowały zapełnić ogród
bańkami mydlanymi. Można było również
wziąć udział w krótkich
zajęciach Szkółki Niedzielnej, które prowadziły Karolina i Paulina ze
starszej grupy. Tematem
zajęć zorganizowanych
dla młodszych dzieci
były ciekawostki dotyczące instrumentów
muzycznych
połączone z prezentacją. W rodzinnym świętowaniu
towarzyszyła nam też
młodzież, która chętnie
uczestniczy w spotkaniach i pomaga w opiece nad dziećmi podczas
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zabaw. Dorośli natomiast rozegrali tradycyjny
już mecz piłki nożnej. Rozgrywkom towarzyszyły pozytywne emocje oraz mocny doping,
bo już blisko do Mistrzostw Świata w Piłce
Nożnej.
Rodzinne spotkanie umożliwiło również poznanie najmłodszego pokolenia naszej parafii.
Maluszki z zaciekawieniem raczkowały po zielonej trawie i rozłożonych kocach, obserwując
mnóstwo atrakcji, które działy się wokoło. Nowością tradycyjnych spotkań przy ognisku był
ruszt do pieczenia, który użyczył nam na tę okazję p. Andrzej Kłoda. Pomysł ten zdecydowanie
usprawnił tempo przygotowania posiłku. Przy
ognisku dzielnie dyżur pełnił p. Piotr Wieja
(a było gorąco), który niczym szef kuchni czuwał
nad odpowiednim wysmażeniem kiełbasek
i grzanek na ruszcie. Stół ogrodowy zastawiony
był przeróżnymi wypiekami domowymi, sałatkami oraz napojami przygotowanymi przez
mamy. Podczas wspólnych rozmów na temat
planów i wyjazdów wakacyjnych nie zabrakło
również wspomnień z ubiegłych lat. Każde-
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go roku żegnamy się z dziećmi, które kończą
swoją aktywność na szkółce niedzielnej, by
rozpocząć nauki konfirmacyjne i uczestniczyć
w spotkaniach młodzieżowych. W atmosferze
niezmiernie dynamicznej i radosnej nie wiadomo kiedy nadszedł wieczór, który zmusił do
pożegnań i powrotu do domów. Parafialna impreza rodzinna po prostu udała się super!
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