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Z życia Koła Pań
Wycieka
W sobotę, 1 października 2016 roku łonkinie 

Koła Pań z Jawoa i z Jasienicy oraz sympatycy 
Koła wyjechali na swoją jesienną wyciekę.

Pierwszym punktem był kościół ewangelicki 
w Hołdunowie. Byliśmy pierwszą grupą, która 
mogła oglądać fresk pedstawiający historię pa-
rafii, namalowany pez ks. Karola Macurę z okazji 
30-lecia kościoła. Probosz administrator, ks. dr 
Adam Malina opowiedział nam historię parafii. 
Okazuje się, że ewangelicy pybyli do Hołdu-
nowa w XVIII w. z Kóz k. Bielska-Białej. Byli to 
ewangelicy reformowani.

Pejechaliśmy później do drugiej parafii 
ks. A. Maliny – do Mysłowic. Kościół w Mysłowi-
cach architektoninie jest zupełnie inny. Stelista 
wieża, wysokie okna - ten neogotycki kościół zo-
stał wybudowany w latach 1875-1877. 

Kolejnym punktem wycieki był Królewski 
Zamek w Bobolicach, wybudowany pez króla 
Kazimiea III Wielkiego w latach 1350-1352. Na-
leżał do systemu obronnego nazywanego „Orlimi 

Gniazdami”. Wielokrotnie zmieniali się właściciele 
zamku. W XVIII w. zamek podupadł, z asem, po-
mimo prób ratowania go, uległ zniszeniu. Obec-
nie właścicielem zamku jest rodzina Laseckich, 
dzięki jej staraniom zrekonstruowano i odbudo-
wano zamek.

Ostatnim na trasie punktem była miejscowość 
Podzame, gdzie zwiedzaliśmy otway w 2010 
r. Park Miniatur – Ogrodzieniec. Mogliśmy zoba-
yć w skali 1:25 średniowiene zamki znajdujące 
się na Szlaku Orlich Gniazd, rozciągający się od 
Częstochowy do Krakowa. Niektóy pokusili się 
o zwiedzanie również ruin zamku Ogrodzieniec, 
znajdujących się w pobliżu.

W Betanii
Październikowe otkanie Koła Pań z Jawoa 

odbyło się w sobotę 22.10.2016 r. w „Betanii”. Co 
roku kolejne „urodziny” koła świętujemy, ędza-
jąc ze sobą ten dzień w gościnnych progach „Be-
tanii”. Hasłem biblijnym, które nas tego dnia pro-
wadziło były słowa z Listu do Rzymian 12,21: „Nie 
daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. 

Py kawie i słodkościach pekazywałyśmy 
wiadomości z ostatniego okresu, dzieliłyśmy się 
tym, co nas cieszy, pocieszałyśmy się w smutku. 
Tradycyjnie odbył się również pokaz zdjęć z wy-
daeń minionego roku. Wysłuchałyśmy relacji 
z Jubileuszowego XXV Ogólnopolskiego Forum 
Kobiet Luterańskich, które odbyło się we weśniu 
w Warszawie. Rozmawiałyśmy o peśladowaniu 
cheścijan w różnych krajach. 

Kolejna ęść otkania odbywała się pod 
hasłem „Na wesoło”. Pedstawione prezentacje 
multimedialne były pretekstem do pemyśleń 
i ojenia z dystansu na wiele raw. 

Stałym punktem naszych coronych otkań 
jest również praca w grupach. Tym razem każda 

Wnęte kościoła w Hołdunowie

Ped kościołem w Mysłowicach

Kaplica w „Betanii” zawsze otwaa
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grupa otymała jesienne zdjęcie, w pewien o-
sób kojaące się z kobietami. Zadaniem grup było 
opisanie tej kobiety, jaka jest, jakie ma cechy cha-
rakteru, co uje. Było to bardzo ciekawe doświad-
enie, a wyniki perosły wszelkie oekiwania.

Stracić i żyć…
W sobotę, 19 listopada 2016 r. w Wiśle Jawor-

niku odbyła się jesienna konferencja dla kobiet. 
Konferencję prowadziła Jolanta Janik, która na po-
ątku wprowadziła w jej temat: „Stracić i żyć…”. 
Hasło biblijne konferencji zaerpnięte zostało 
z Ew. Łukasza 9, 24: „Kto bowiem chce zachować 
duszę swoją, straci ją; kto zaś straci duszę swoją 
dla mnie, ten ją zachowa”. W modlitwie popro-
wadziła Mariola Fenger, a śpiewał Zeół „Hosan-
na” z Goleszowa.

Wykład pedstawiła Maria Czudek z Gliwic. 
Zwróciła uwagę, że temat konferencji jest trudny 
i dotyka każdej z nas. W życiu nie należy odwracać 
się od trudności, ale jako ludzie wieący powin-
niśmy zgłębiać problem w oparciu o Słowo Boże. 
Strata to coś, co się pestało posiadać. Niektóre 
straty wynikają z naszych świadomych wyborów. 
Czasem tracimy coś, bo podjęliśmy złe decyzje. 
Niektóre straty są od nas niezależne. Powinnyśmy 
pamiętać, że Bóg nie obara nas stratami ponad 
nasze siły. Bóg dopusza stratę, ale też daje siły 
do jej pokonania, daje prawdziwą pociechę, wska-
zuje wyjście. Każda z nas inaej reaguje na stratę. 
W trudnych peżyciach wersety, które mamy za-
chowane w naszej pamięci i w naszym sercu, mogą 
pomóc żyć dalej. Skąd erpać siły do dalszej drogi? 
Niedościgły wzór miłości i pokory daje nam Bóg 
w swoim Synu. Jezus poniósł stratę – zrezygnował 
ze swojej władzy, swojej wszechpotęgi, oddając się 
w ręce ludzi – ale uynił to świadomie, z miłości 
do nas. Jezus peżył stratę i my, pynosząc pod 
Jego kyż naszą stratę, nasz ból, wiemy, że On nas 
zrozumie, bo sam doświadył straty. Często mó-

wimy, że as ley rany. Ten as jest nam poteb-
ny, by ukryć się w Bożych ramionach i pozwolić 
działać Jego miłości.

Lidia Czyż mówiła o swojej najnowszej książce 
„Pozostała tylko nadzieja”. To tecia powieść tej 
autorki, podobno waa już się pisze. Wszystkie 
ty powieści: „Mocniejsza niż śmierć”, „Narodziny 
perły”, „Pozostała tylko nadzieja” mówią o stracie, 
ale też o tym, jak Bóg wyprowadza z niej. Tracimy 
coś, by coś zyskać. Czasem strata jest zyskiem. 

Monika Cieślar i Bogusława Melcer złożyły 
świadectwo, pokazując, jak Bóg pomógł im żyć na 
nowo po stracie. Podkreśliły, że strata jest ymś 
naturalnym. Każdego dnia doznajemy straty. Swo-
ją stratę każda z nich peżyła bardzo głęboko, choć 
inaej. Próbowały same zmieyć się ze stratą, jaka 
je dotknęła, ale pomoc znalazły dopiero w Bożym 
Słowie, modlitwie. Bóg bliski jest tym, których ser-
ce jest złamane. Bóg daje nowy poątek. 

Ped wejściem do „Betanii”, który to już raz? Kościół w Jaworniku wypełniony po begi

Delegatki z Parai w jawou

Lidia Czyż prezentuje swoją książkę
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Jubileusz – 20 lat…
W sobotę, 3 grudnia br. Koło Pań z Jasienicy 

peżywało jubileusz 20 lat działalności. Pierwsze 
otkanie, założycielskie zorganizowali ks. Włady-
sław Wantulok i łonkinie Koła Pań z Jawoa. 
Po niedzielnym nabożeństwie 1 grudnia 1996 roku 
Panie z Jasienicy zostały zaproszone do sali para-
fialnej. Spotkanie prowadził ks. Wantulok, wzięło 
w nim udział 27 Pań. Kolejne otkanie miało miej-
sce 16 grudnia, wtedy to wybrano pewodniącą 
koła – została nią Krystyna Biela, która pełniła tę 
funkcję do 2005 roku. Od 2005 roku pewodnią-
cą jest pastorowa Anna Wantulok. 

Spotkania odbywają się w pierwszy poniedzia-
łek miesiąca. Podas otkań rozważamy Boże 
Słowo, poznajemy kobiety biblijne, mamy as na 
wólną modlitwę. Rozmawiamy na różne py-
gotowane weśniej tematy, związane z rokiem 
liturginym, tematem roku w Kościele, rawami 
dotyącymi kobiet, problemami ołenymi lub 
aktualnie pojawiającymi się. Znajdujemy też as 
na wzajemne relacje, rozmowy, dzielimy się ra-
dościami i smutkami dnia codziennego. Dwa razy 
w roku wyjeżdżamy na wycieki, zapraszając rów-
nież naszych mężów i sympatyków koła. Dzięki 
temu pez 20 lat udało nam się zwiedzić wiele 
miejsc w kraju, ale były też wypady za granicę. 
W lecie zapraszamy koleżanki z Koła Pań z Jawoa 
na wólnego grilla. W okresie pasyjnym i adwen-
towym pygotowujemy otkania dla seniorów, 
serwując nasze własne wypieki. Pomagamy py 
organizacji także innych otkań parafialnych. 
We weśniu ped Pamiątką Poświęcenia Kościoła 
w Jasienicy łonkinie Koła pomagają pygoto-
wać kościół do uroystego nabożeństwa, poąd-
kując go. 

W sobotę 3 grudnia br. w „Betanii” odbyło się 

otkanie jubileuszowe. Gośćmi otkania byli: 
ks. Władysław Wantulok, ks. Andej Kykow-
ski, pastorowa Dorota Kykowska. W otkaniu 
uestniyły obecne łonkinie koła, jak również 
– co bardzo nas ucieszyło – Panie, które z różnych 
powodów nie mogą już brać udziału w comie-
sięnych otkaniach. Spotkanie jubileuszowe 
pygotowała i prowadziła Anna Wantulok. Nasze 
świętowanie rozpoęliśmy od dziękynnej mo-
dlitwy, pieśni i rozważania adwentowego na pod-
stawie tekstu z Księgi Zachariasza 9,9 – biblijnego 
hasła tygodnia. Podas otkań koła obchodzimy 
urodziny Pań z danego miesiąca. Nie inaej było 
i tym razem – w prezencie dla urodzinowych jubi-
latek zaśpiewaliśmy wybrane pez nie pieśni. 

Pyszedł as na świętowanie urodzin Koła Pań. 
Żyenia w imieniu Parafii złożył ks. Wantulok, 
pywołując krótko historię poątków istnienia 
Koła Pań w Jasienicy. Księża wręyli wszystkim 
Paniom róże i pamiątkowe książeki „Perełki”. Z nie-
odzianką pybyli kolejni goście – pedstawicielki 
Koła Pań z Jawoa, które pekazały jubileuszowe 
żyenia i upominki. Na wszystkich ekał oywiście 
urodzinowy to, misternie wykonany pez łonki-
nię koła – Irenę Gruszyk. W dalszej ęści otkania 
zaprezentowanych zostało ponad 250 zdjęć z 20 lat 
działalności koła. Odżyły  womnienia, zdaenia 
asem już zupełnie zapomniane, które teraz na 
nowo stanęły ped naszymi oami. Womniały-
śmy też koleżanki, które odeszły już do Pana. 

Py wólnym stole był as na 
rozmowy i dalsze womnienia. Na 
koniec otkania rozmawiałyśmy 
też o nas, o tym jakie, jesteśmy my 
– kobiety. 

Anna Wantulok

Uestnicy jubileuszowego otkania


