
Недільна школа у Снігурівці

  

  З початком навчального року при храмі святителя Миколая Чудотворця з
благословення настоятеля ієрея Василя Худьо продовжила роботу недільна школа.
Вихованцями стали діти різного віку – від 5 літ і старші. Силами батьків-прихожан
відремонтували класну кімнату, придбали необхідні матеріали: папір, олівці, пластилін,
православну літературу для дітей, молитвослови. Щонеділі, після Божественної Літургії,
діти знайомляться з основами православної віри, вчаться молитвам і справам милосердя
та доброчесного життя на основі Заповідей Божих. 

  

  Учні засвоюють просте і важливе: як хреститись, вклонятись іконам, молитись,
благочесно вести себе під час богослужінь. Розпочато роботу над вивченням
церковнослов'янської абетки, що відкриє можливості у майбутньому для знайомства з
текстами богослужінь. Діти з великим інтересом пробують власні сили у церковному співі
під час Літургії, виконуючи деякі єктенії, Символ віри та Отче наш.

  Керівник недільної школи Ткаченко Ганна Іванівна значну увагу приділяє розвитку
творчих здібностей вихованців. До Великодніх свят діти виготовили власноруч вітальні
листівки своїм батькам, а на Різдво зробили вертеп і заселили його естетично
виліпленими фігурками з пластиліну. 

  З великою пошаною і любов'ю ставляться православні до ікони Казанської Божої
Матері. Щоб діти пройнялись теплими почуттями до Пречистої Діви, підготували
святковий захід. Вірші, історії, сценки, пісні – все просто і щиро говорило до кожного
серця про Заступницю роду християнського. Згадали про найбільш немічних – мешканців
будинку престарілих – і завітали до них з цим сценарієм якраз на самісіньке свято.
Скільки радості і вдячності побачили в очах стареньких. Діти теж переживали особливі
почуття, тому кожен намагався підійти і подарувати пакуночок солодощів та теплі
панчохи.

  Традиційно у нашому храмі відзначається свято на честь святителя Миколая, коли
вихованці виступають перед прихожанами і гостями. Цього року учні теж показали
невеличку виставу, яка нагадала про важливість любові до Бога і милосердя до
ближнього. 
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  З особливим піднесенням готувались до Різдвяних свят: вчили вірші, пісні, колядки,
виготовляли персонажів вертепу. Захоплено сприйняли виступ дітей у храмі наші
прихожани, нагородили оплесками та подарунками. А мешканці будинку престарілих
зустріли вихованців, як рідних: пригостили цукерками, разом співали колядки,
запрошували ще частіше відвідувати їх.

  Усвідомлюючи важливість розпочатої справи, настоятель, керівник недільної школи і
батьки сподіваються і надалі молитвою і працею допомагати становленню православної
молоді: Церкві - на славу, Вітчизні - на користь, батькам - на радість.   
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