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Grupa szkolna
Klasy 3-4
Chcielibyśmy przedstawić członkom naszego Zboru grupę uczniów klas 3-4 szkoły podstawowej.
W tym celu zadaliśmy im kilka pytań.
Do której klasy chodzisz?
Staś Dunaszewski: Chodzę do IVD.
Jaki jest Twój ulubiony sport?
Staś: Mój ulubiony sport to pływanie.
Twój wymarzony prezent?
Staś: Najlepszy prezent to X-box!
Kiedy się urodziłeś?
Julek Godlewski: Urodziłem się 13 czerwca 2005r.
Jaki jest Twój ulubiony smak lodów?
Julek Godlewski: Waniliowe i czekoladowe.
Czy masz rodzeństwo i co najbardziej lubisz z nimi robić?
Maciek Luśnia: Mam rodzeństwo, brata i siostrę. Z moją siostrą bijemy się dla zabawy.
Twój ulubiony rodzaj muzyki:
Maciek: Najbardziej lubię muzykę rockową.
Jaki jest Twój ulubiony film?
Przemek Gaca: Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Yorku.
Jakie najdziwniejsze imię postaci biblijnej pamiętasz?
Przemek: Achaszwerosz.
Jaka postać biblijna podoba się Ci najbardziej?
Hela Marcinowicz: Jezus, bo nie grzeszy i robi cuda!
Kim chciałabyś zostać?
Hela: Chciałabym zostać prawnikiem.
Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie?
Hela: Szyć na maszynie, malować, rysować, jeździć na rowerze, jeść lody, gotować, nie kłócić
się z siostrą, robić ciasto, chodzić na szkółkę, spać, chodzić do PKiN, dostawać szóstki,
wygłupiać się z koleżankami, chodzić na technikę, grać kolędy na wiolonczeli, nie grać na
pianinie.
Autorzy: Nauczyciele i uczniowie grupy 3-4

Rodzina
Rodzina – jedno ze zdań na ten temat usłyszałem zawierając związek małżeński – Urzędnik Stanu
Cywilnego powiedział w oficjalnej przemowie „Rodzina to podstawowa jednostka życia społecznego (…)”.
Podczas ceremonii kościelnej także pastor wskazywał ważność małżeństwa, m.in. podając dziewięć punktów
ważnych dla dwojga ludzi wkraczających w nowy etap życia. Gdy byłem młodym człowiekiem zastanawiałem
się nad tym, jak będzie wyglądać moja rodzina w przyszłości. Dziś już wiem, chociaż jeszcze nie wszystko
zostało przede mną odkryte…
Przygotowując pierwszy numer gazetki Szkółki niedzielnej postanowiliśmy nadać mu temat przewodni
związany z rodziną. Każdy z nas ma swoje wyobrażenia na jej temat. Mnie osobiście ciekawiło, co powiedzą
gimnazjaliści. Jednym z zadań najstarszej grupy było zastanowienie się nad tym, jak chcieliby, aby wyglądała
ich rodzina w przyszłości. Wiele z wypowiedzi bezpośrednio odnosiło się do wartości chrześcijańskich, inne
były zaskakujące. Wierzę, że wszystkie będą dla nas wskazówkami budowania relacji w naszych rodzinach.
Wielokrotnie w wypowiedziach gimnazjalistów pojawiał się Bóg – Ten, który jest, który pomaga,
któremu należy się chwała. Zaznaczano także, że to Jezus powinien być na pierwszym miejscu w życiu
i rodzinie. Jak wiemy budowla osadzona na skale nie zachwieje się! To także zauważyła młodzież – chcieliby
budować swoje rodziny na Bożych zasadach. W tym miejscu pojawiały się także miłość, zaufanie, lojalność,
pokój. Nie można jednak budować relacji z Bogiem tylko na uczuciach, które są zmienne. Warto ugruntować
swoją wiarę w Biblii, co także zostało wskazane. Szkółka niedzielna, nauczanie w domu, chodzenie
na nabożeństwa, czytanie Biblii – to chcieliby praktykować młodzi ludzie. Wielu z nas lubi rozmawiać,
a czy rozmawiamy z Bogiem? Gimnazjaliści podkreślili ważność modlitwy nie tylko indywidualnej, ale także
rodzinnej, gdy wspólnie w domu rozmawiamy z Najwyższym i Jemu powierzamy nasze radości i trudności.
Dorośli często mówią, że młodzież nie myśli o przyszłości w kategoriach spraw przyziemnych – to błąd.
Nasi gimnazjaliści wskazywali, np. chęć znalezienia pracy i zabezpieczenia materialnego bliskich. To istotne,
bo widzą szerszy kontekst – nie tylko swoje pokolenie. To jednak sprawy materialne. A co z czasem – wielu
z nas pracuje wiele godzin dziennie – czy mamy chwile, które możemy poświęcić rodzinie? Gimnazjaliści
zaznaczyli, że chcieliby spędzać czas ze swoją żoną lub mężem i z dziećmi. Wydaje mi się, że wiele
z naszych problemów w relacjach spowodowanych jest czasem, a właściwie jego brakiem. Ale to my
decydujemy, jak spędzimy dzień. Czy znajdziemy w nim chwilę dla bliskich, dla Boga? Młodzież chce mieć
czas dla Najwyższego i rodziny. A czy my mamy dla nich?
W tych wszystkich wypowiedziach zaskoczyła mnie dojrzałość i świadomość Bożego prowadzenia
w życiu. Wierzę, że Pan Bóg pozwoli spełnić te marzenia młodym ludziom, a także nam wprowadzać w życie
rodzinne.
Autorzy: MS oraz gimnazjaliści

W wieczór kolęd 13 grudnia 2014 dzieci ze Szkółki
Niedzielnej przyniosły własnoręcznie wykonane pierniczki
i sprzedawały je po koncercie. Zebrane pieniądze w całości
zostały przekazane cioci Elżbiecie Wojnarowskiej, która
od kilkunastu lat zajmuje się opieką nad samotnymi matkami.
Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na paczkę
żywnościową dla jednej z potrzebującej rodzin.
Katarzyna Marcinowicz
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Mury tego miasta rozpadły się za sprawą Boga. (Księga Jozuego 6)
Przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone suchą stopą.
Rozmowa z Bogiem.
Chodzili z Panem Jezusem.
Mamy je z łaski Bożej – na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa.
Odbyło się ono podczas postu Pana Jezusa na pustyni.
Imię Boga zapisane w 2 Księdze Mojżeszowej 6:2.
Autor: Kacper Radzimski

