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Z życia Koła Pań

Kolacja 
dla Kobiet
W piątek, 19 sierpnia 2016 r. w Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Jawou zorga-
nizowana została po raz pierwszy KOLACJA 
DLA KOBIET. Uestnicy otkania zaproszeni 
zostali do pięknych wnęt Papuga Park Hotel. 
Gościem otkania była diakon Aleksandra 
Błahut-Kowalyk. 

31 października br. obchodzić będziemy 
150 ronicę urodzin Ewy von Tiele-Winckler, 
yli Matki Ewy. Uestnicy Kolacji - dzięki 
upejmości Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Miechowicach – obejeli film „Szlakiem 
Matki Ewy”. Film był wprowadzeniem do 
głównego tematu: „Prawdziwy sens życia 
w nauaniu Matki Ewy”, który bardzo cieka-
wie, a zarazem inirująco pedstawił nasz 

gość. Każdy 
z nas zadaje 
sobie pytanie 
o prawdziwy, 
właściwy cel 
i sens życia. Nie-
któy pytają: 
Jak żyć? Jak pe-
żyć swoje życie, 
by móc kiedyś 
powiedzieć, że 
gdyby mogło się 
peżyć je jesze 

raz, zrobiłoby się tak samo. Matka Ewa opisu-
je życie króla Achaza, podając je jako pykład 
negatywny: Jak nie postępować w swoim ży-
ciu. Radzi także, ym się kierować w swoim 
życiu (cytat z książki: „Prawdziwy sens życia” 
Ewy Tiele-Winckler, wyd. Zwiastun 1963):  

„Celem życia nie jest własne szęście, ale 
uszęśliwianie innych.

Nie chodzi o to, aby nas kochano, le by-
śmy kochali innych i byli dla nich błogosła-
wieństwem.

Nie chodzi o to, aby samemu używać, le 
aby innym użyać.

Nie chodzi o to, aby peprowadzać własną 
wolę, le aby się samego zapierać.

Nie chodzi o to, aby swoje życie znaleźć, le 
aby je utracić dla Pana.

Nie chodzi o to, aby szukać własnego zado-
wolenia, le cieszyć się, gdy dajemy zadowo-
lenie innym.

Nie chodzi o to, aby Bóg ełniał naszą 
wolę, le abyśmy ełniali Jego wolę.

Nie chodzi o to, y żyjemy długo, le o to, 
y nasze życie ma właściwą treść.

Nie chodzi o to, co ynimy, le jak ynimy 
i dlaego.

Nie chodzi o to, y mamy rozległą wiedzę, 
le y stosujemy ją w życiu.

Nie chodzi o to, za kogo sami siebie uważa-
my, le ym naprawdę jesteśmy.

Nie chodzi o to,  kiedy umemy, le o to, y 
jesteśmy gotowi na otkanie z Bogiem”.

Oprawę muzyną wieoru zapewnił Ze-
ół Cantate prowadzony pez Małgoatę 
Penkala-Ogrodnik. Zaprezentowane utwory u 
wielu osób wywołały łzy wzruszenia, wpro-
wadziły szególną atmosferę. Zeół popro-
wadził także wólny śpiew – niektóre pieśni 
należały do tych bardzo znanych, ale były 
i takie, których dopiero uyliśmy się. Wśród 
łonków Zeołu byli również panowie, dzię-
ki którym Kolacja dla Kobiet była pełniejsza, 
bo pecież na co dzień funkcjonujemy razem 
lub tuż obok siebie.

W Kolacji wzięło udział 105 osób. Wśród 
uestników był również probosz Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Jawou – ks. 
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Władysław Wantulok, który na koniec o-
tkania udzielił wszystkim błogosławieństwa. 

Po strawie dla ducha podana została stra-
wa dla ciała. Py pysznej kolacji był as na 
rozmowy py stołach, na dzielenie się na go-
rąco wrażeniami, pemyśleniami, swoimi do-
świadeniami, a także radościami i smutkami 
dnia codziennego. 

Zorganizowanie pierwszej Kolacji dla 
Kobiet było dla mnie dużym wyzwaniem 
i długo zastanawiałam się, y się tego pod-
jąć. Dziś wiem – także od Was, drogie Panie 
– że takie otkania mają sens i są potebne, 
a tegorona frekwencja była dla mnie miłym 
zaskoeniem.

Dziękuję Helenie i Krystynie Urbaś za po-
moc w pygotowaniach i pracę w rejestracji. 
Dziękuję Zeołowi Cantate za piękny śpiew 
i wólne uwielbianie Boga pieśnią. Dzięku-
ję diakon Aleksande Błahut-Kowalyk za 
pyjęcie zaproszenia i pedstawienie głów-
nego tematu otkania. Szególnie dzięku-
ję mojemu Mężowi za warcie, zwłasza 
w chwili zwątpienia.

Pede wszystkim jednak 
dziękuję Panu Bogu za błogo-
sławieństwo dla tego pedsię-
wzięcia.

Anna Wantulok

 Od 1992  nieperwanie
XXV jubileuszowe Ogólnopolskie Forum 

Kobiet Luterańskich, które odbyło się w dn.16-
18 weśnia 2016r.  w Centrum Luterańskim 
w Warszawie to as reeksji, podsumowań, 
ale też  snucia maeń i ynienia planów.  
Cierpienie i nadzieja Kościoła, temat bolesny 
i mimo wszystko  wzbudzający odwagę do 
jasnego, pogodnego myślenia o pyszłości, 
podbudowanego radością w Panu i zaufa-
niem w Jego moc, okazało się dobrą kanwą 
tegoronego otkania. To zmieenie się 
z eywistością, z prawdą,  ale też poszuki-

wanie oparcia w tym, co niezmienne i jedynie 
pewne, w  Słowie Bożym i obietnicach Jezu-
sa Chrystusa. Dlatego celowo wybrane takie 
a nie inne hasło biblijne na to forum dotknęło 
w nas dwóch pesteni, tej doświadanej na 
co dzień, blisko i daleko, i tej metafizynej, 
którą ujemy całym sercem: To powiedzia-
łem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na 
świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja 
zwyciężyłem świat. J 16,33

Bardzo osobiście podchodząc do tego zagad-
nienia, zadaję sobie pytanie, y mam prawo 
– mimo doświadenia życiowego i trudnych 
epizodów – pisać i mówić o cierpieniu Ko-
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ścioła, zwłasza w obliu obecnych zagrożeń, 
traginego położenia tak wielu cheścijan 
w całym świecie, któy cierpią peślado-
wania? Oddaję więc głos łowiekowi, który 
zadaje bardzo ważne pytanie: „Czy miałbyś 
z ego erpać, gdybyś znalazł się w rozpa-
liwej sytuacji i nie miał ze sobą Biblii? W ma-
gazynie „Time” ped laty ukazał się aykuł 
o jeńcach wojennych petymywanych 
w „Hanoi Hilton”. Więźniowie mieli między 
innymi wólnie, z pamięci, zrekonstruować 
tekst Biblii. W zadaniu uestniył każdy, kto 
był w stanie pypomnieć sobie jakiś werset. 
Często zastanawiam się, jak gruba była ta Bi-
blia. Jak gruba byłaby moja, gdybym znalazł 
się w podobnej sytuacji? Spotkałem wielu 
cheścijan, któy ędzili swoje życie w wię-
zieniu z powodu wiary. Ci, któy pamiętali 
najwięcej fragmentów z Pisma Świętego, ra-

dzili sobie najlepiej. Wang Ming Dao ędził 
w więzieniu 23 lata. Powiedział: Gdybym wie-
dział, że ędzę w więzieniu 23 lata, poświę-
ciłbym więcej asu na uenie się Biblii na 
pamięć. Kiedy pyjdzie największa ciemność, 
co będzie twoją siłą? (Brat Andrew).

Co będzie Twoją, moją siłą w pyszłości, 
w Kościele, który jest naszym miejscem na 
ziemi? Pokój w Jezusie – jest gwarantem pe-
trwania. Jest  oywistością,   bez której nie-
możliwe bywa godne życie i odwaga  do bycia 
świadkiem wiary. O tym rozmawiały luteran-
ki, które pybyły w libie 69 do Centrum 
Luterańskiego w Warszawie  z różnych zakąt-
ków Polski, w tym goście zagranini, ped-
stawicielki luterańskich Kościołów  z Oregonu 
(USA) – Elaine Fillmore, z Niemiec – Sylvia 
Herche, ze Słowacji – ks.Livia Mojzsisova i Bo-
żena Schniererova oraz z Czech – Halina Szkan-
derova. Uestniki otkania wysłuchały 
poruszających wykładów:O kobietach z pe-
śladowanego Kościoła – relacji– Open Doors 
Polska, bp. Jana Cieślara: Kościół – z nadzieją 
w pyszłość oraz Trójgłosu womnień: bp. 
Jana Szarka, dk. Haliny Rada, dyr. Małgoa-
ty Platajs – inicjatorów powołania Ogólnopol-
skiego Forum Kobiet Luterańskich. Został też 
odytany list gratulacyjny Biskupa Kościoła, 
ks. Jeego Samca, który z ważnych powodów 
nie mógł osobiście uestniyć w forum. 
Odbyły się mini-targi książek i pedmiotów 
użytkowych wystawionych pez grupę Open 

Doors, wystawa i możliwość kupna 
gadżetów reformacyjnych  oraz pro-
mocja niedawno wydanego pamięt-
nika bp J. Szarka „Niosła mnie ra-
dość służby. Womnienia z asów 
pemian”. W niedzielę panie  wzięły 
udział w nabożeństwie w kościele 
Św.Trójcy, podas którego kazanie 
wygłosiła dk Małgoata Gaś, a bło-
gosławieństwa zebranym udzielił 
zwiechnik Diecezji Warszawskiej 
KEA w RP, bp Jan Cieślar. Wdzięne 
Bogu za obfite błogosławieństwo 
25 lat – powieamy z nadzieją na-
szą działalność i trwanie Kościoła 
w Jego ręce.

Aleksandra 
Błahut-Kowalyk


