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Rodzina bez limitu
Kolejny rok szkolny wznowił aktywność 

Szkółek Niedzielnych w naszej parafii. Z ra-
dością witaliśmy dzieci z kilkuletnim stażem 
uczestnictwa w nabożeństwach dziecięcych. 
Jeszcze cieplej przyjmowaliśmy nowicjuszy, 
którzy nierzadko uczepieni kurczowo mamy 
lub taty z nieśmiałością przekraczali próg sa-
lek parafialnych.  Celem niedzielnych spotkań  
z dziećmi, jak wiemy, jest rozbudzanie wraż-
liwości religijnej, zapoznanie w przystępny 
sposób z historiami biblijnymi oraz ich głów-
nymi bohaterami. Dzieci uczą się piosenek, 
wersetów, wykonują prace plastyczne, a przede 
wszystkim poznają siebie nawzajem.  Staramy 
się tworzyć wielką Rodzinę Parafialną bez ogra-
niczeń wiekowych, stąd  w tytule „Rodzina bez 
limitu”, która daje siłę, poczucie przynależności, 
bezpieczeństwa, uczy miłości i tolerancji.

Organizowane zajęcia dla młodszych grup 
wiekowych (2- 6 lat) oraz starszych (7-12 lat) 
pozwalają  aktywizować dzieci według ich 
możliwości rozwojowych i umiejętności. Od 
wielu już lat bardzo cenna jest wszechstronna 
pomoc i zaangażowanie Rodziców oraz mło-
dzieży w przygotowania i przebieg Szkółek 
Niedzielnych. Regularne spotkania są okazją 
do rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzie-
ci. To czas, kiedy wspólnie przygotowujemy się 
do udziału w nabożeństwach rodzinnych lub 
programach artystycznych prezentowanych 
podczas uroczystości kościelnych. Tak jak w ro-
dzinie, każdy jest ważny i może włączyć się do 

powierzonych zadań.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na-

szej parafii na nabożeństwa dziecięce w każdą 
niedzielę….”Z przyjacielem przychodź Tu, żeby 
słuchać Bożych Słów…”

Uroczysta Szkółka Niedzielna z okazji Pa-
miątki Założenia i Poświęcenia Kościoła Zmar-
twychwstania Pańskiego w Jasienicy.

W 16 niedzielę po Trójcy Świętej  obchodzi-
liśmy urodziny Kościoła w Jasienicy. Z tej oka-
zji dzieci zgromadzone na Szkółce Niedzielnej 
włączyły się w świętowanie. Głównym tema-
tem zajęć było hasło: „Bóg troszczy się o swo-
je dzieci” a tekst zaczerpnięty został z Dziejów 
Apostolskich 12,1-11. 

Uczestnicy szkółki dowiedzieli się, że dla 
Pana Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa  
i zawsze możemy szukać u Niego schronienia. 
Pan Bóg zawsze troszczy się o swoje dzieci- 
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się 
nie ulęknę, boś Ty ze mną (Psalm 23,4).

 Podczas zajęć szkółki wszyscy zaśpiewali 
hymn naszego kościoła „Warownym grodem” 
we współczesnym opracowaniu. W oczekiwa-
niu na rodziców dzieci wraz  z opiekunami  
i wychowawcami częstowały się kołaczem,  
herbatą i kawą. Sprzyjająca w 
tym dniu pogoda pozwoliła 
również na zabawy ruchowe w 
ogrodzie parafialnym. 
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