Nyári egyházi iskola

Szeretnénk hagyománnyá tenni júniusban ezt az egyházi iskola programot. Nyáron minden ember pihenésre, kikapcsolódásra, nyári kirándulásokra vágyik, de azért van bennünk egy rejtett szorongás is, hogy mit csináljunk az időnkkel, energiánkkal. A nyári egyházi iskola két hétig tartana, amelyhez szükség van 5 alapvető elemre:
1. Vágy, hogy vágyjon rá, aki részt vesz benne
2. Gyerekek szeretete, az egyház, az oktatás szeretete
3. Szervezettség
4. Kitartó munka
5. Olyan kihasználatlan források felkutatása és összevonása az egyházközségben, amelyek eddig kiaknázatlanok voltak.
Ez a nyári egyházi iskola lehetőséget biztosít a pap számára is, hogy a gyerekek és a parókia között szorosabb együttműködés alakuljon ki, amire nem alkalmas a vasárnapi liturgia és az iskolai hitoktatás.

Szervezés:
Az egyházközség vezetősége állapítsa meg az alaptémát és az időpontot, hogy mikor kerüljön sor rá.
Más tapasztalatok alapján az augusztus közepe-vége a legideálisabb. A legtöbb ember, amikor visszatér a nyaralásból, a gyerekek a táborozásból, új izgalmat keresnek az életükhöz. A nyári egyházi iskolának nem kell a formális iskolai szokásokat, programokat másolnia, hanem normális nyári tevékenységekkel kell kitölteni.

Alaptéma:
Egy hónappal előtte el kell dönteni az alaptémát, és erre építeni a programot, amelyet időben nyilvánosságra kell hozni.
Általában a következő alaptémák lehetnek:
1. Ószövetségi próféták - minden napra válasszon egy prófétát és hangolja össze az összes tevékenységgel

2. Szentek - válasszon minden napra egy szentet és hangolja össze vele az összes tevékenységet

3. Szentségek - naponta egy szentség

4. Istenszülő - minden napra kidolgozni egy történetet vele kapcsolatban, és egy lakomát készíteni.

5. Nyári ünnepek - bibliai növények és ételek.

6. Férfiak és nők az egyházban (munka, felelősség, öröm kibontása)

7. Misszió

8. Az egyház növekedése - mi szükséges az egyház növekedéséhez, milyen hozzávalók kellenek

9. Evangelizáció - mit jelent ez a kifejezés, kiket kellene evangélizálni, hogyan

Ezek a témák egy hetes intenzív programot adnak, de könnyen bővíthetők kéthetessé.
Hogyan néz ki egy ilyen program?

- 4 napon hasonló a menetrend, az
- 5. napon legyen liturgia, kirándulás, piknik
- reggel legyen egy kis mozgás, futás, vagy valamilyen sport, de maradjon a gyereknek elegendő ereje a játékhoz.

Eleinte, ha kicsi a látogatottság, ne vegye el a kedvünket! 7-10 gyerek, de ne legyen több 30-nál! A gyermekeknek szóló programok mellett futhat párhuzamosan felnőtt oktatási program is. Egyes tevékenységek az egész csoportot is érinthetik, helyi sajátosságtól függően.

Program: 
9 óra	 Reggeli ima, evangélium olvasás, 
A kidolgozandó evangélium témája a nap témája
9.45	Iskola-óra
Különböző csoportba beosztott gyermekek dolgozzák ki a nap témáját
10.30	 Tízórai
Rövid filmvetítés a témával kapcsolatban
(www. video)
11.00	Kézművesség
A nap témájával kapcsolatos képek, bábok, stb.
11.30	Sport
Általában együtt, de ha nagyon kicsik is vannak, lehet velük külön is foglalkozni

Papi előny: A papnak jó lehetőséget ad, hogy a gyermekekkel jobban megismerkedjék, lehetőséget adnak a helyzetek és a tevékenységek révén egy barátságos kapcsolat kialakítására. A gyerekekkel olyan liturgikus mozzanatot tud megértetni, amely segítheti a későbbiekben őket pl. a proszfora készítésénél és felajánlásánál.

Most a nyári iskola forrásai
- Diafilmek, DVD filmek, internet

Milyen hatással van az egyházközségre ez a nyári iskola?
- A program végén a gyerekek műveiből kiállítást lehet szervezni a gyülekezeti teremben, vagy előcsarnokban
- Egy rövid előadást is lehet egy vasárnapi liturgia után a gyermekek bevonásával az iskolai program működéséről
- Ahelyett, hogy az egyházközségi élet stagnálna a nyári hónapokban, új izgalmat generál, és fokozza a rendszerességet az egyházközség élete felé.
- Ösztönzi a gyerekeket, hogy hozzák el a barátaikat, akik esetleg még távol vannak az egyháztól. Ugyanakkor a gyerekek inspirálják a szülőket, hogy ők is jöjjenek el velük, és kapcsolódjanak be a programokba.
- A program összeállításánál figyelemmel legyünk arra, hogy a választékos program hozzon egy-egy témába életet.


