Z życia i wiary

Dzieci na szkółce niedzielnej

Ten znany i wymowny w treści cytat często przytaczany jest po to, aby określić miejsce
i rolę nas, dorosłych w życiu dziecka. Nie tylko w poznawaniu świata, budowaniu relacji
rodzinnych i społecznych, w szkole czy przedszkolu. Zdecydowanie taka postawa jest potrzebna w wychowaniu religijnym naszych
pociech. I okazuje się, że to wcale nie jest trudne i w dodatku przynosi poczucie zadowolenia
oraz wzbudza mnóstwo pozytywnych emocji.

Zaangażowana grupa rodziców naszej parafii aktywnie i twórczo uczestniczy w zajęciach
szkółki. Przygotowuje piosenki, modlitwy, prezentacje multimedialne, historie biblijne oraz
potrzebne pomoce dydaktyczne. Właściwie to
stało się wręcz tradycją, szczególnie w młodszej
grupie wiekowej. Oczywiście każda szkółka jest
wcześniej opracowana i przedyskutowana. Jest
to okazja do odkrywania wielu ukrytych do
tej pory talentów wśród rodziców. Ale najważniejszy jest efekt tej pracy - radosne oczy dzieci, skupienie i przeżywanie, bo to przecież moja
mama lub tata prowadzi szkółkę. Jest to wielki
nasz sukces i atut rzadko spotykany w sąsiednich parafiach. Możemy być z tego dumni!

Od kilku już lat zajęcia Szkółki Niedzielnej
w naszej parafii są okazją do bezpośredniego
i przyjacielskiego towarzyszenia własnemu
dziecku w odkrywaniu i rozwijaniu życia duchowego i religijnego. Można być tym przysłowiowym przyjacielem, który bierze za rękę,
dodaje otuchy, wspiera i pomaga.

Należy też podkreślić równie ważną rolę
rodziców, którzy starają się i dbają o to, aby
dzieci po szkółce przy wspólnym stole mogły
częstować się domowymi ciastami i herbatą,
a dorośli aromatyczną kawą.
Od roku funkcjonuje „Zabawownia”(nazwa
wymyślona przez dzieci) - kolejna salka w bu-

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić.
Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim
przyjacielem” 		
Albert Camus
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dzieci mogą się tam pobawić klockami, autami i innymi zabawkami razem z rówieśnikami.
Jest prawie jak w domu, więc i dzieci czują się
tu dobrze.
Gratulujemy wszystkim rodzicom-przyjaciołom dzieci i naszej parafii oraz życzymy wytrwałości i kreatywności podczas nabożeństw
dziecięcych. Zachęcamy i zapraszamy
do
współpracy pozostałych rodziców - przyjdźcie i przyłączcie się
do nas!
dynku parafialnym w Jasienicy, wyremontowana i przygotowana dla najmłodszych, która przyciąga jak magnes. Po zajęciach szkółki

52

Informator Parafialny nr 92

Dorota Krzykowska

www.parafiajaworze.pl

