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Z życia Koła Pań
ŚWIATOWY 

DZIEŃ 
MODLITWY 

2015 
BAHAMA

Od 128 lat 
w pierwszy piątek 
marca cheścijanie 
obchodzą Światowy 
Dzień Modlitwy. 

W ponad 170 krajach organizowane są na-
bożeństwa, które umacniają wiarę w jedynego 
Zbawiciela; popez wólną intencję modli-
twy twoą z uestników nabożeństw jedną 
rodzinę; zbliżają ludzi różnych ras, tradycji 
wyznaniowych i kultur; pełamują poucie 
izolacji i osamotnienia; pomagają zauważyć 
innych i nieść ich bemiona. Jako ołeność 
naszej parafii włąyliśmy się we wólną 
modlitwę po raz dwudziesty.

W piątek 6 marca 2015 r. peżywaliśmy 
w Jawou nabożeństwo pygotowane z tej 
okazji pez łonkinie Koła Pań. W tym roku 
liturgię nabożeństwa, którego tematem były 
słowa Jezusa: „Czy wiecie, co wam uyni-
łem?”, pygotowały cheścijanki z Wy 
Bahama. Janina Kubala, Elfryda Kukla, Janina 
Kukla i Helena Urbaś, ubrane w kolory wody, 
słońca, piasku i amingów (narodowych pta-
ków Bahama) w imieniu kobiet z Wy Ba-

hama poprowadziły nabożeństwo. Chór para-
fialny wykonał pieśni ecjalnie napisane z tej 
okazji: „My z Wy Bahama”, „Czy wiecie, co 
wam uyniłem”, „Błogosław dusza ma Panu”. 
Pieśni te opracowała na chór dyrygentka Kry-
styna Gibiec. Rozważaniem Słowa Bożego, 
opaym o tekst z Ew. Jana, 13, 1-17 usłużyła 
Anna Wantulok.  W swoim kazaniu mówiła 
m.in.: „Czy wiecie, co wam uyniłem? Czyńcie, 
jak Ja wam uyniłem”. Umyciem nóg Jezus 
daje nam pykład bezwarunkowej miłości, to 
znay miłości bez barier, miłości, która pe-
kraa granice. W ten osób Chrystus staje się 
niesłychanie bliski wszystkim ludziom i poka-
zuje, że jest w stanie nas wszystkich pociągnąć 
do Boga, do zbawienia i do ołeności mię-
dzy nami wszystkimi. Jezus mówi do Swoich 
uniów, jak i do nas tu zgromadzonych „Da-
łem wam pykład”. To stwierdzenie naszego 
Pana jest dla nas wezwaniem do tego, abyśmy 
Go naśladowali. Tym samym wzywa nas do 
służby, do ołeności z Bogiem i bliźnimi, 
do służby dla tego świata, mając ciągle ped 
oami służącego nam Chrystusa, który w tej 
służbie ofiarowuje nam samego Siebie.

Do wólnej modlitwy włąyło się line 
grono parafian, któy pyjęli zaproszenie 
i wzięli udział w ogólnoświatowej modlitwie, 
w której wólnie wołaliśmy: „Panie, Spraw, 
abyśmy żyli na Twoją chwałę! U nas, aby-
śmy potrafili - naśladując Ciebie - służyć dru-
giemu łowiekowi z bezwarunkową miłością. 
W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zba-
wiciela. Amen.”

Po nabożeństwie w sali parafialnej odby-
ło się otkanie, które było osobnością do 
poznania Wy Bahama, ich mieszkańców, 
codziennego życia, problemów, jak również 
pięknych krajobrazów, prezentowanych na 
slajdach. Wszyscy uestnicy otkania ob-
darowani zostali symbolinie mydełkami, 
w nawiązaniu do historii umywania nóg. 
Panie pygotowały także degustację tra-
dycyjnych potraw pochodzących z tamtych 
terenów: tuńyk z Bahama, sałatka z papai 
z jajkiem, ciasto Bahama Mama.
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Zapraszamy do odsłuchania 
nabożeństwa na stronie interne-
towej parafii: www.parafiajawo-
e.

Anna Wantulok

Ciasto Bahama Mama
Składniki:
*2 szklanki cukru
*1 i 1/2 szklanki oleju
*3 jajka
*2 szklanki mąki
*1 łyżeka sody + lub 1 

łyżekę proszku do pieenia
*2 łyżeki cynamonu
*1 łyżeka roszkowanych goź-

dzików, ziela angielskiego, gałki muszkatołowej 
   i kardamonu.

*1 łyżeka soli
*2 szklanki staej 

marchewki
*1 szklanka pokro-

jonego i odsąonego 
ananasa

*2 łyżeki ekstrak-
tu waniliowego (da-
łam 1 i pół)

*1 szklanka wiór-
ków kokosowych

*1/2 szklanki rodzy-

nek (lub oechy włoskie posiekane)

Wykonanie:
Zmiksować cukier, olej i jajka. Składniki 

sypkie wymieszać w osobnym nayniu i do-
dawać cały as miksując. Następnie dodać 
wiórki kokosowe, marchew, ananasa , rodzyn-
ki i wanilię i wymieszać. Ciasto pełożyć do 
formy keksowej wysmarowanej 
masłem i wysypanej bułką tar-
tą.

Piekarnik nagać do 180stop-
ni C. Piec pez około godzinę. 
Wyjąć z piekarnika i ostudzić.


