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Z życia Koła Pań
„Pyjmując dzieci, 
mnie pyjmujecie”

W piątek 4 marca 2016 odbył się Światowy 
Dzień Modlitwy. W parafii w Jawou po raz 
21. peżywaliśmy nabożeństwo pygotowa-
ne z tej okazji. Tegoroną liturgię pod hasłem: 
„Pyjmując dzieci, mnie pyjmujecie” opraco-
wały cheścijanki z Kuby.

 Ruth Mariet Castro, kubańska 
malarka z Havany, jest autorką 
tytułowego obrazu Światowego 
Dnia Modlitwy 2016. W pygo-
towanych materiałach ytamy, 
że jej obraz podejmuje motyw 
powszedniego kubańskiego 
dnia i łąy go z biblijnym te-
matem. Sama aystka tłumay: 
„Zastanawiałam się nad tym, 
jak Jezus wskazuje dzieciom 
drogę do lepszej pyszłości.” 
Opisując swoje dzieło malarka, 
dodaje: „Dwi otwierają drogę 
na Kubę. Wszystko tutaj jest 
symboline: narodowe dewo 

– palma królewska oraz utymana w kolonial-
nym charaktee framuga okna (łuk w oknie) 
z kubańskimi barwami narodowymi. Mężyź-
ni na wozie ciągniętym pez konia symbolizu-
ją element pracy, bez której nie ma nic. Dwie 
złąone ręce reprezentują różnorodność lud-
ności, zarówno etniną, jak i pokoleniową”.

Uroyste nabożeństwo poprowadziły 
łonkinie Koła Pań 
z Jawoa: Helena 
Urbaś, Janina Kuba-
la, Anna Wantulok, 
dziewynki ze Szkółki 
Niedzielnej z Jawo-
a: Angelika Czajko, 
Mayna Faruga, Wik-
toria Sulikowska oraz 
Agnieszka Kukla z Ze-
ołu Cantate. Słowem 
Bożym służyła mgr teol. 
Małgoata Cholewik 
z naszej parafii. Pieśnia-
mi nabożeństwo uboga-
cił Zeół Cantate pod 
kierunkiem Małgoaty 
Penkali-Ogrodnik. Ob-
sługą techniną zajął się ks. prob. Władysław 
Wantulok, a nabożeństwo nagrał i zamieścił 
na stronie internetowej parafii (www.parafia-
jawoe.pl) Marek Wantulok.

Na poątku nabożeństwa usłyszeliśmy 
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głos kubańskich kobiet, które opowiedziały 
nam o sobie, swojej sytuacji i problemach 
codziennego życia. Zachęciły do wólnej 
modlitwy uwielbiającej Boga za wszelkie 
radości, których doświadamy. Wyznaliśmy 
też wólnie nasze gechy, słabości, które nas 
nękają. Wołaliśmy do Pana, prosząc o Jego po-
moc, opiekę, błogosławieństwo.

Podas nabożeństwa zabmiały słowa 
pesłania: „Idźmy w świat, mając serca pe-
pełnione ułością, radością i nadzieją na Kró-
lestwo Boże. Wychodźmy napeciw ludziom 
z miłością, w pekonaniu, że jeśli pyjmu-
jemy dzieci, pyjmujemy Boga. Bóg nam 
błogosławi i nas posyła, abyśmy w wiee 
i z modlitwą, wiernie i wytrwale pyjmowali 
radośnie ludzi – Boże dzieci. Co dzień na nowo 
otymujemy pecież siłę i błogosławieństwo 
i potwierdzamy zadanie troszenia się o siebie 
nawzajem. Świętujmy też ten cud, że wszelkie 
życie napełnione jest Duchem Świętym. Dzi-
siaj Wy, kobiety z Kuby, pemówiłyście do 
świata. Wasze światło oświeca nas wszystkich 
i zaprasza, abyśmy – otwierając się na życie 
– pyjmowali samego Jezusa”.

Po nabożeństwie w sali parafialnej odbyło 
się otkanie Koła Pań, podas którego oglą-
dając slajdy, mogliśmy posłuchać o historii, 
codziennym życiu, radościach i problemach 

mieszkańców tej pięknej wyy. Tradycyjnie 
była również osobność, by skosztować ku-
bańskich potraw, pygotowanych według za-
proponowanych pepisów. Degustowaliśmy: 
zupę z erwonej fasoli, chili con carne z ryżem, 
sałatkę z fasoli i awocado, ciasteka jaglane 
i koktajl ze szpinaku z bananami i pomarań-
ami. Na zakońenie otkania wykonano 
pamiątkowe zdjęcie.

Anna Wantulok


