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Z życia Koła Zainteresowań
Z odwiedzinami w Zabu

W waą niedzielę asu pasyjnego 15 
marca br. łonkinie Koła Zainteresowań od-
wiedziły Parafię Ewangelicką w Zabu. Nie-
dziela Lætare wzywa: Radujcie się! Z radością 
witałyśmy się z Panią Pastorową Krystyną 
Dawid i ks. Dariuszem Dawidem, któy ped 
laty służyli w naszej parafii. Naszym udziałem 
była radość ze ołeności Słowa Bożego 
podas nabożeństwa, radość ze wólnego 
otkania, którą mogłyśmy dzielić z zabań-
skimi ewangelikami. 

W kazaniu ks. Dawid mówił o zbawieniu 
jako zmianie nieyjających okoliności. 
Ludzie pybierają postać pojedynego ziar-
na, suchego, ęsto zamkniętego w sobie, we 
własnej skorupie. W yjających okolino-
ściach to ziarno zayna żyć, następuje zmia-
na. I tak jest ze zbawieniem. Moje życie jest 
okryte twardą skorupą, potebuję zmiany 
okoliności, bym zaął żyć. Każdego dnia 
mam pebijać tę skorupę. Wystary trochę 
wody – w chcie, by zaąć żyć i wydawać 
owoc. Ziarno obumiera, a więc peistaa się, 
pemienia. Wiosna to nadzieja dla ziarna, 
a nabożeństwo to nadzieja dla łowieka, bo 
tu pypominamy sobie o chcie, o wodzie ży-
cia. Pan Jezus posłużył się pięknym obrazem 
ziarna, aby pekazać tajemnicę zbawienia. By 
być jak ziarno, które w yjających okoli-
nościach będzie wydawać obfity plon.

Po nabożeństwie peszliśmy do sali para-
fialnej, gdzie mogłyśmy zaprezentować nasze 
prace. Były one szególnie związane z wio-
sną, ze zbliżającymi się Świętami Zmawych-
wstania Pańskiego, z konfirmacją. Z radością 

dzieliłyśmy się 
talentami, który-
mi obdaył nas 
Bóg. Był także 
as na wólne 
rozmowy py 
kawie i cieście, 
wzajemne pozna-
wanie się y też 
womnienia. 

Bardzo dzię-
kujemy za ser-
dene pyjęcie 
i zaproszenie do 
odwiedzin w a-
sie adwentu.

Maec w Jawou

W marcu Koło Zainteresowań miało rów-
nież osobność prezentacji swoich prac na 
rodzimym gruncie. W dniach 16.03.-04.04.2015 
prace łonkiń Koła zostały zaprezentowane 
podas wystawy wielkanocnej w „Galerii na 
Zdrojowej” w Jawou.

W niedzielę 22.03.2015 łonkinie Koła 
Zainteresowań wzięły udział w Jarmarku 
Wielkanocnym, który odbył się w sali sesyj-
nej Uędu Gminy w Jawou. Jarmark został 
zorganizowany pez Stowayszenie Miłośni-
ków Sztuki w Jawou. 
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