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Niech dziękują Ci, Panie wszystkie dzieła Twoje,
A wierni Twoi niech ci błogosławią!
PS 145:10

Chciałybyśmy przedstawić Wam grupę przedszkolną. Na zdjęciach,
wykonanych w trakcie zajęć podczas Dnia Rodziny, zobaczyć możecie część
dzieci. Nasze przedszkolaki mają mnóstwo powodów do wdzięczności!
Szczególnie jednak dziękowały Bogu za swoich kochanych rodziców,
rodzeństwo i przyjaciół!
Samuel cieszy się, że ma wspaniałą siostrę Natalkę. Ola – dwóch braci,
starszego kreatywnego Patryka i małego grzecznego Jasia. Janek –
pomocnego starszego brata Mikołaja. Dawid pełnego pomysłów Kacpra, a
Kacper uśmiechniętego Dawida. Natomiast Asia jest szczególnie wdzięczna
za swoją najlepszą przyjaciółkę i jednocześnie siostrę cioteczną – Miriam.
Na zajęcia w grupie przedszkolnej przychodzą jeszcze cztery wspaniałe
dziewczynki - wspomniana wyżej Miriam, Lidia oraz dwie Zuzie.
Autor: Nauczyciele grupy przedszkolnej

Wdzięczność oczami dzieci szkolnych
Jesteśmy wdzięczne
Bogu za Rodzinę.
- Kasia i Ewa

Jestem wdzięczna Bogu za
to, że zaaklimatyzowałam
się w nowej szkole.

Jesteśmy Bogu wdzięczne za to, że dzieci
mają możliwość poznawania Boga i
budowania swojej wiary od najmłodszych
lat i że możemy mieć w tym chociaż
maleńki udział.
- Nauczycielki

- Klaudia

Jestem wdzięczna
Bogu za życie.
- Małgosia

Jestem wdzięczna
Bogu za zdrowie.
- Lena

Psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu
z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego
należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego.
Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem. W przedni oski
Jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu
Jego! Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a
wierność Jego z pokolenia w pokolenie.
Ps 100:1-5

Autorzy: Nauczyciele i grupa 5-6

Wdzięczność oczami gimnazjalistów
Dziękuję – wyrażenie grzecznościowe. Takie wyjaśnienie znaleźć możemy w Słowniku Języka Polskiego.
Czasami tego wyrażenie używamy nie zastanawiając się, za co tak naprawdę komuś dziękujemy i czy to, co
zrobił było dla nas ważne. Jednakże jest ktoś, Komu możemy dziękować za wszystko – Bóg. To On jest
źródłem tego, co mamy.
Gimnazjaliści odpowiadając na pytanie komu możemy być wdzięczni w życiu wskazali:
 Boga – który jest źródłem życia,
 Jezusa – który oddał swoje życie za każdego człowieka,
 Rodziców – którzy się opiekują, dbają, troszczą się, pomagają,
 Przyjaciół – którzy wspierają i są powiernikami tajemnic,
 Nauczycieli – którzy poświęcają swój czas, aby przekazać wiedzę i wartości,
 Liderów – którzy wskazują drogę.
Czy uświadamiamy sobie to, za co możemy dziękować? Łatwo dostrzega się wielkie i spektakularne cuda.
Najtrudniej jest wyrazić wdzięczność, za coś co jest oczywiste, codzienne… A czy Wy zauważyliście, że Bóg
dał lub daje nam:
 Rodziców – którzy mogą nam wskazać Boga, pozwolić być szczęśliwymi, a nawet gdy trudno nam
się z nimi dogadać to są tymi, którzy dali nam fizyczne życie – podziękujmy Bogu za Nich,
 Zdrowie – które doceniamy najczęściej wtedy, gdy zaczynamy chorować – dlatego dziś podziękujmy
za nie,
 Jedzenie i picie – z wiekiem doceniamy smaki dzieciństwa – podziękujmy za to, co znajdujemy na
naszych talerzach, niezależnie czy gotujemy w domu, czy spożywamy dania w restauracji,
 Przyjaciół, znajomych – z którymi możemy dzielić się naszymi radościami i smutkami, dla których
możemy być świadectwem wiary – podziękujmy za każdego z nich, że Bóg postawił Ich na naszej
drodze,
 Biblię – Słowo Boże, które możemy bez przeszkód czytać i nie jesteśmy z powodu jego posiadania
prześladowani,
 A przede wszystkim życie z Bogiem i życie wieczne – to dzięki Jego łasce, dzięki śmierci i
zmartwychwstaniu Jezusa możemy być pojednani ze Stworzycielem Świata – podziękujmy Bogu za
Jego dobroć.
Autorzy: MS oraz gimnazjaliści

A za co Ty możesz podziękować Bogu?
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Wyjazd misyjny na Sycylię
Zeszłe wakacje spędziłam w dość nietypowy sposób – pojechałam na misję. Był to wyjazd
zorganizowany przez Kings Kids Polska. Jest to organizacja, pełniąca służbę chrześcijańską na całym
świecie, która szczególną uwagę poświęca dzieciom oraz integracji międzypokoleniowej. Kings Kids
organizuje wyjazdy misyjne do różnych części świata. Nasza grupa składała się z ludzi z Warszawy
oraz z Krakowa. Tym razem polecieliśmy na dwa tygodnie, na Sycylię.
Pierwsze dni poświęcone były na przygotowania do służby wśród lokalnych ludzi z miasta. Kiedy
przylecieliśmy, nie do końca wiedzieliśmy co mamy robić. Modliliśmy się, aby Bóg pokazał nam
w co mamy się zaangażować, i w jaki sposób pokazywać ludziom Bożą miłość. W ramach służby
sprzątaliśmy pobliski park, rozdawaliśmy ciastka w mieście, tańczyliśmy oraz śpiewaliśmy piosenki
o treści chrześcijańskiej na jednym z głównych placów w miasteczku. Część osób z naszej grupy
opowiadała także swoje świadectwa i głosiła ewangelie. Śpiewaliśmy w kościele piosenki polskie,
a także zorganizowaliśmy własne nabożeństwo. Pojechaliśmy także do miasta, w którym mieszkało
dużo uchodźców, żeby się o nich modlić. Przygotowaliśmy poczęstunek dla ludzi w pobliskim mieście.
W czasie wyjazdu poznaliśmy wiele nowych osób. Szczególnie zaprzyjaźniliśmy się ze starszym
człowiekiem o imieniu Gino, który tak właściwie sam nas odnalazł i zaczął przyjeżdżać do ośrodka
w którym nocowaliśmy. Pewnego razu zaprosił nas do swojego domu na kolację.
Oprócz pracy mieliśmy także czas na zabawę. Ostatnie kilka dni spędziliśmy w miejscowości,
która była położona nad samym morzem. W tym czasie codziennie chodziliśmy na plażę.
Ten wyjazd był wspaniałym doświadczeniem, za które jestem wdzięczna Bogu oraz wszystkim
osobom dzięki, którym wyjazd się udał.
Autor: Ewa Marcinowicz

