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Dzieci na szkółce niedzielnej

Mały Bóg przychodzi do ciebie – 
świąteczne spotkanie dzieci 

i rodziców w Jaworzu. 

Boże Narodzenie to czas odkrywania Tego, 
który przychodzi jako Dziecko. Kogoś, kto 
przez wielu jest  nie zauważony, bo Maleńki, 
a często ludzie są przyzwyczajeni do tego, co 
wielkie, spektakularne, zauważalne. 

W trakcie spotkania świątecznego dla dzie-
ci chcieliśmy przypomnieć, że Bóg zrobił dla 
nas coś, co jest niezrozumiałe dla człowieka, 
ale warto w to uwierzyć, bo jak mówiły dzieci  
w wierszu, tam w Betlejem …
Maleńka Miłość w żłobie śpi.
Maleńka Miłość przy matce swej.
Dziś całe niebo i ziemia lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

Nabożeństwo rodzinne 
w Świętoszówce

W niedzielę 23 grudnia 2018 w kaplicy  
w Świętoszówce odbyło się kolejne nabożeń-
stwo rodzinne. Dla dzieci uczęszczających na co 
tygodniowe nabożeństwa Szkółki Niedzielnej 
było to szczególne nabożeństwo, gdyż przeży-
wały równocześnie tradycyjną Gwiazdkę. 

Nabożeństwo prowadził ks. Władysław 
Wantulok, który podziękował dzieciom i na-

Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych,
dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony,
bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło,
a razem z Nim ogromna przyszła Miłość.

W trakcie inscenizacji o narodzeniu Maleń-
kiego Boga pasterze życzyli wszystkim:
„A wiesz, czego ja chciałbym życzyć całemu 
światu? 

• Żeby wszyscy ludzie - nieważne czy miesz-
kają w biednej chatce, czy w bogatym pała-
cu - pozwolili zagościć w swoich rodzinach tej 
Maleńkiej Miłości, która się dziś narodziła. 

• Żeby pozwolili przemieniać Miłości ich ży-
cie, wnosić w nie życzliwość i dużo, dużo radości!

• Jakby to było pięknie, gdyby wszyscy ro-
dzice tak wielką miłością otaczali się nawza-
jem, gdyby każde dziecko było tak piękną ra-
dością dla swoich rodziców, jaką dla was jest 
maleńki Jezus...

• To piękne życzenia...Ja wierzę, że spełnią 
się wszędzie tam, gdzie tylko ludzie będą tego 
pragnąć.”
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Gwiazdka dla Dzieci 
w Jasienicy

„Przy wigilijnym stole”- takie motto przewi-
jało się podczas tradycyjnej Gwiazdki Rodzin-
nej w Jasienicy, która została zorganizowana 
16 grudnia 2018 r. Było to szczególne spotka-
nie. Już  po raz dziesiąty,  w okresie adwentu 
w sali GOK przy Urzędzie Gminy w Jasienicy 
spotkały się wielopokoleniowe rodziny: dzieci, 
ich rodzice oraz dziadkowie.

Uroczystość rozpoczął Zespół Młodzi Du-
chem melodią do piosenki S. Krajewskiego 
„Jest taki dzień” Wszystkich zebranych w sali 
powitał ks. Andrzej Krzykowski, dziękując opie-

kunom i wychowawcom Szkółek Niedzielnych 
oraz rodzicom za zaangażowanie w organizację 
niedzielnych spotkań w budynku parafialnym 
w Jasienicy. Następnie dzieci zaprezentowały 
program artystyczny przygotowany pod kie-
runkiem pastorowej Doroty Krzykowskiej. 

Inscenizacja pod tytułem „Przy wigilijnym 
stole” była dialogiem pomiędzy dziećmi ze 

uczającym: Małgorzacie Cholewik i Annie 
Wantulok za przygotowany program arty-
styczny i całoroczną pracę. Dzieci przedstawi-
ły scenkę: „Wigilijny prezent” w opracowaniu 
Agnieszki Godfrejów-Tarnogórskiej. Ten szcze-
gólny prezent to Biblia, dzięki której dzieci 
mogą czytać o narodzinach Jezusa i poznawać 
swego Zbawiciela. 

Pod koniec nabożeństwa dzieci odwiedził 
Mikołaj przynosząc prezenty, którymi sprawił 
dzieciom wiele radości. Swoją radością dzieci 
chciały się dzielić z innymi i jako małe Mi-
kołajki obdarowały wszystkich uczestników 
nabożeństwa własnoręcznie wykonanymi 
kartkami z życzeniami świątecznymi oraz sym-
bolicznymi prezentami.
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starszej grupy na temat historii narodzenia 
Jezusa w Betlejem, współczesnych odniesień 
do tego wydarzenia, zwyczajów świątecznych, 
a przede wszystkim przemian w sercach lu-
dzi pod wpływem tej radosnej i odświętnej 
chwili. Po przedstawieniu niespodziewanie 
przybyli Mikołaje (dwóch), którzy obdarowali 
dzieci prezentami. Tradycyjnie już, niecodzien-
ni goście w podziękowaniu otrzymali prezen-
ty w postaci wzruszających wierszy, piosenek  
i drobnych upominków. 

Po serii pamiątkowych zdjęć, których autor-
ką jest p. Małgorzata Łuczyna, oraz zaśpiewaniu 
popularnych kolęd z towarzyszeniem instru-
mentalnym wszyscy zebrani zasiedli przy sto-
łach. Rodzice, jak co roku, z ogromnym zaanga-
żowaniem przygotowali poczęstunek w postaci 
różnorodnych wypieków, owoców oraz herba-
ty i kawy. To był odświętny i rodzinny czas spę-
dzony przy wspólnym, wigilijnym  stole. 

Dorota Krzykowska
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Jezus naszym 
chlebem powszednim

Często stajemy przed dylematem: w jaki 
sposób mówić do dzieci aby nas zrozumiały 
i zapamiętały treści, które chcemy przekazać? 
Najlepiej sprawdzają się konkrety. Skuteczniej 
wiedza przyswaja się nam poprzez praktyczne 
działania i doświadczenia.

 W 4 niedzielę  postu głównym tematem 
szkółek niedzielnych była myśl, że pan Jezus 
jest dla nas chlebem żywota. My, dorośli nie 
mamy raczej wątpliwości co do zrozumienia 
wersetu Ewangelii Jana 6,35 „Ja jestem chle-
bem żywota”. Z dziećmi już tak łatwo nie jest. 
Owszem, wiedzą, że  posiłek jest dla nas waż-
ny, każdego dnia coś jemy. Bez jedzenia sta-
jemy się słabi, głodni, nie potrafimy poradzić 
sobie z codziennymi zajęciami. Na co dzień nie  
zastanawiamy się ile trudu i wysiłku włoży-
ło wiele ludzi aby wyprodukować żywność 

a przede wszystkim nasz smaczny, codzienny 
chleb. 

Podczas szkółki niedzielnej w Jasienicy 
młodsza grupa dzieci doświadczyła wspólne-
go spożycia chleba. Zanim jednak to nastąpiło, 
poznały historię „Od ziarenka do bochenka” 
oglądając prezentację multimedialną. Prowa-
dzący w tym dniu szkółkę p. Krzysztof Pod-
stawny przekonywał dzieci, że powinny się 
obchodzić z szacunkiem do chleba: kreślenie 
znaku krzyża przed pokrojeniem bochenka, 
wspólna modlitwa dziękczynna za pokarm, 
nie wyrzucanie chleba i okruchów do kosza na 
śmieci. Bo tak, jak ważny jest chleb dla na-
szego ciała, tak pan Jezus jest nam potrzebny 
w naszych serduszkach. Jest tak samo ważny i 
cenny dla nas. 

„Jestem chlebem życia, kto przyjmuje mnie, 
będzie wiecznie żył.

Miłość swą objawiłem Ci, dałem życie 
swe, byś zbawiony był”.

Dorota Krzykowska


