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Dzieci na szkółce niedzielnej
Na brzegu jeziora
W Poniedziałek Wielkanocny w Świę-

toszówce odbyło się kolejne nabożeństwo ro-
dzinne. Stało się już tradycją, że podczas tego 
świątecznego nabożeństwa swoim śpiewem 
aktywnie włącza się Zespół Cantate, by wy-
śpiewać radosne Alleluja i wraz ze wszystkimi 
uczestnikami nabożeństwa cieszyć się i świę-
tować zmartwychwstanie Zbawiciela. 

Po liturgii dzieci ze szkółki niedzielnej prze-
niosły nas nad Jezioro Galilejskie. Zobaczyli-
śmy uczniów Jezusa wypływających na po-
łów. Niestety, tym razem nic nie złowili. Na 
brzegu czekał na nich zmartwychwstały Jezus. 
To On powiedział, by wypłynęli ponownie. 
Teraz udało im się złowić pełne sieci ryb. Na 
brzegu Jezus czekał na nich ze śniadaniem. To 

„Słuchaj pouczenia swojego ojca i nie od-
rzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym 
wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na 
twojej szyi!”      Przypowieści Salomona 1,8-9

Wieloletnią tradycją Szkółki Niedzielnej 
w Jasienicy jest uroczyste świętowanie Dnia 
Matki, Dziecka oraz Dnia Ojca. 19 maja 2019 
r. w kościele Zmartwychwstania Pańskiego  

tutaj Zbawiciel rozmawiał z Piotrem. Piotr czuł 
się niepewnie. Czy Jezus mu wybaczył, prze-
cież trzy razy się Go zaparł? Czy nadal będzie 
mógł Mu służyć? I słyszy od swego Pana te 
cudowne słowa: „Paś owieczki moje”. Na 
koniec swego programu dzieci przypomniały 
każdemu z nas: „Jezus zmartwychwstał i żyje! 
Jest blisko ciebie. Każdego dnia czeka na cie-
bie. Rozmawiaj z Nim, módl się. A gdy w two-
im życiu będzie burza, kłopoty, problemy… 
On ci pomoże, uciszy burzę”.

Na zakończenie nabożeństwa wszyscy jego 
uczestnicy zostali obdarowani przez dzieci wła-
snoręcznie wykonanymi kartkami z życzenia-
mi świątecznymi i czekoladowymi pisankami.

Anna Wantulok

w Jasienicy zebrały się licznie rodziny tego 
filiału na nabożeństwie rodzinnym. Oprawę 
muzyczną do śpiewu i liturgii młodzieżowej 
przygotował zespół Młodzi Duchem (Piotr 
Wieja, Adrian Macura, Paulina Macura, Mar-
tyna Kłoda, Zuzanna Wieja, Szymon Tyrna  
i Dorota Krzykowska.) Kazanie do tekstu z Księ-
gi Dziejów Apostolskich 16 rozdziału mówią-
cy o apostołach, którzy zamknięci w więzie-

Nabożeństwo rodzinne w Jasienicy
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niu swoje życie powierzyli 
Bogu, modląc się i śpie-
wając pieśni uwielbienia, 
wygłosił ks. A. Krzykow-
ski. Zgodnie z kalendarzem 
kościelnym świętowali-
śmy w tym dniu niedzielę 
Cantate. Podczas zwiasto-
wania zborownicy mogli 
zapoznać się i przeglądać 
wyłożone na ławkach 
liczne zbiory śpiewników 
ewangelickich, wydanych 
na przestrzeni ostatnich 
ponad stu lat. 

Dzieci ze szkółki brały aktywny udział 
w  nabożeństwie, włączając się w liturgię  
i śpiew. Czytały przygotowane wybrane na 
tę niedzielę teksty ze Starego i Nowego Te-
stamentu. Każdego uczestnika uroczystości 
rodzinnej obdarowały kolorowymi sercami 
z wersetami, które wykonały podczas zajęć 
szkółek niedzielnych. W modlitwach dzię-
kowaliśmy za naszych rodziców i prosiliśmy  
o zdrowie i siły dla nich. Radosna pieśń „Dzię-
ki Jezu” zakończyła pełne energii nabożeń-
stwo. Ten niecodzienny widok wypełnionej 
świątyni wielopokoleniowymi rodzinami- 
dziećmi, rodzicami i ich dziadkami napawał 
radością i optymizmem.
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Nabożeństwo 
na zakończenie 
roku szkolnego

W środę, 19 czerwca 2019 r. w naszej para-
fii odbyły się nabożeństwa szkolne z okazji 
zakończenia roku szkolnego. Podczas nabożeń-
stwa w kościele w Jasienicy dzieci ze szkółki 
niedzielnej czytały przygotowane teksty z Bi-
blii oraz modlitwy dziękczynne za miniony rok 
szkolny. Energiczny i radosny śpiew prowadził 

młodzieżowy zespół instrumentalny w skła-
dzie: Martyna Kłoda, Szymon Tyrna, Zuzanna 
Wieja i Paulina Macura. W śpiewie zbór pro-
wadziły Karolina Kłoda oraz Barbara Szubert. 
Kazanie wygłosił ks .A. Krzykowski. W opar-
ciu o tekst wyjęty z 5 księgi Mojżeszowej przy-
pomniał uczniom i licznie zebranym rodzicom 
i dziadkom, że należymy do Chrystusa i jeste-
śmy jego reprezentantami. To zobowiązuje do 
odpowiedniego postępowania i zachowania. 
W Jaworzu oprawę instrumentalną przygo-
towały: Małgorzata Penkala-Ogrodnik, ks. A. 
Krzykowski oraz Agnieszka Antonik. 

„Dobry, miłosierny Boże, z wdzięcznością 
przychodzimy przed Twe oblicze, aby dzięko-
wać za kończący się rok szkolny, podczas któ-
rego dzięki Twojej łasce mogliśmy zdobywać 
wiedzę, kształtować pod czujnym okiem na-
uczycieli i wychowawców nasze charaktery 
a przede wszystkim poznawać Ciebie, Panie”. 

Dziękujemy Ci za czas odpoczynku, któ-
ry nam teraz dajesz. Pragniemy go spędzić 
dobrze i roztropnie. Strzeż nas od wszelkiego 
złego, gdziekolwiek będziemy się znajdować, 
w domu i na wakacjach. Ślubujemy Tobie pa-
miętać zawsze, że jesteśmy Twoimi dziećmi, 
które Ty miłujesz i obdarzasz codziennie do-
brami Twojego serca ojcowskiego. Panie zmi-
łuj się. Amen
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Sezon 2018/2019 Szkółki 
Niedzielnej zakończony
Ogród parafialny wokół budynku admini-

stracyjnego w Jasienicy jest idealnym miejscem 
na różne plenerowe spotkania i uroczystości. 30 
czerwca br. w niedzielne popołudnie zapełnił 
się liczną grupą dzieci i rodziców Szkółki Nie-
dzielnej w Jasienicy. Spotkanie rozpoczęło się 
od aromatycznej kawy i degustacji domowych 
ciast, których nie brakowało na ogrodowym 
stole. Dzieci z wypiekami na twarzach (zapewne 
z powodu upału) zacieśniały znajomości przy 
huśtawce oraz podczas zabaw plenerowych. 

Wieczorem, kiedy w ogrodzie przeważał cień 
i przyjemny podmuch wiatru, p. Piotr Wieja 
(radny filiału jasienickiego) uroczyście rozpalił 
ognisko z okazji zakończenia kolejnego praco-
witego sezonu szkółki niedzielnej. 

Podczas pieczenia kiełbasek płynęły rozmo-
wy o minionych latach oraz o planach na urlop 
i wakacje. Był to również odpowiedni czas na 
omówienie i zaplanowanie przebiegu tego-
rocznej półkolonii w naszej parafii. 

Tradycyjnie, po smacznym posiłku rozegra-
ny został rodzinny mecz piłki nożnej. Głów-
nym arbitrem został p. Piotr Wieja, ławy ki-
biców zajęły mamy, które dopingowały do 
zdobycia kolejnego gola. 

Ponoć jest powiedzenie, że wszystko, co do-
bre, szybko się kończy. Właśnie nie wiadomo 
kiedy słońce zniknęło za horyzontem. Zapa-
dający zmierzch dał sygnał, że 
pora się żegnać. I tak zakoń-
czony został sezon 2018/2019 
Szkółki Niedzielnej w Jasieni-
cy.

Dorota Krzykowska


