Z życia i wiary

Z życia Koła Pań
Skarby Syberii
Podas lutowych otkań Koła Pań w Jawou i w Jasienicy gościłyśmy p. Ewelinę Ferfecką,
która peniosła nas na Syberię. Niewiele wiemy
o Syberii. Najęściej słyszymy, że jeﬆ to kraina
bardzo niskich temperatur i nie kojay nam się
ona dobe. Tymasem oglądając zaprezentowany film, mogłyśmy odkryć piękno Syberii. Jej
ogromne terytorium kryje w sobie największy
las – tajgę, najgłębsze jezioro – Bajkał, tery eki:
Jenisej, Ob, Lena, Amur – jedne z najdłuższych na
świecie, dziką pyrodę Jakucji, zabytki UNESCO:
Filary Leny, Wulkany Kamatki, Wya Wrangla,
Putorana, Jezioro Bajkał, Stepy i Jeziora Kotliny
Uwskiej i Złote Góry Aaju . Pez większą ęść
roku na Syberii jeﬆ bardzo zimno, a śnieg leży
w wielu miejscach pez cały as. Jednak i tu jeﬆ
lato, trwa ty miesiące, a temperatura może wtedy osiągać nawet 40°C. To właśnie w lecie można
zebrać prawdziwe skarby Syberii – zioła. Od ponad 20 lat firma SIBERIAN HEALTH wykoyﬆuje
syberyjskie zioła do produkcji balsamów, kosmetyków i suplementów diety. Wiele łonkiń Koła
już weśniej poznało niektóre z tych produktów
i pekonało się, że wao je ﬆosować. Teraz możemy zrobić to i my.

Pani Ewelina Ferfecka pedﬆawia syberyjskie produkty

Póżniej py kawie było mnóﬆwo pytań
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Czy jeﬆem wobec ciebie
nierawiedliwy?

Prezbiterium oltaowe w lipińskich barwach

W pierwszy piątek marca (3.03.2017) tradycyjnie
peżywaliśmy nabożeńﬆwo Światowego Dnia
Modlitwy. Nabożeńﬆwa te pomagają zauważyć
innych i nieść ich bemiona, ułatwiają peiﬆaanie wiary i modlitwy w yn. Popez wólną
intencję modlitwy twoą z nas jedną rodzinę.
W tym roku liturgię nabożeńﬆwa pod hasłem:
„Czy jeﬆem wobec ciebie nierawiedliwy?” pygotowały cheścijanki z Filipin. Nabożeńﬆwo
w kościele w Jawou zgromadziło na wólnej
modlitwie line grono parafian. Liturgię prowadziły łonkinie Koła Pań, tegorone konfirmantki
oraz chór parafialny pod dyr. Kryﬆyny Gibiec,
który wykonał kilka filipińskich pieśni. Kazanie
na tekﬆ z Ew. Mateusza 20, 1-16 wygłosiła Anna
Wantulok. Wszyscy ueﬆnicy nabożeńﬆwa oty-

Anna Wantulok wygłasza kazanie
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yć o prawa do godnego życia. (…) Bardzo ucierpieliśmy pez tajfun Yolanda”.
W materiałach do nabożeńﬆwa kolekta nazwana zoﬆała „sianiem ziarna rawiedliwości”
– w całości zoﬆała pekazana na dom dla kobiet
i dziewąt w Manili. We wólnej modlitwie prosiliśmy: „Boże miłości, rawiedliwości i służby,
pomóż nam być ziarnami rawiedliwości i naędziami Twojego pokoju”.

Członkinie Koła Pań prowadzą nabożeńﬆwo

Wólny posiłek po nabożeńﬆwie

Po nabożeńﬆwie odbyło się otkanie Koła
Pań. W otkaniu gościnnie ueﬆniyli konfirmanci, któy biorą udział w projekcie: „Poznaj
swoją parafię”. Py wólnej filipińskiej kolacji
można było poznać piękno pyrody, hiﬆorię,
a pede wszyﬆkim życie mieszkańców Filipin
i posmakować filipińskiej kuchni.
Zapraszam do obejenia nabożeńﬆwa na ﬆronie internetowej parafii:
www.parafiajawoe.pl
Anna Wantulok

Śpiewał chór kościelny

mali symboliny woreek ryżu z pamiątkową kaą, pygotowane pez
konfirmantów podas otkania
Koła Zainteresowań.
Podas nabożeńﬆwa usłyszeliśmy
głos filipińskich kobiet: „Zmuszone
warunkami ekonominymi wyjeżdżamy do wielkich miaﬆ albo za granicę. Ukońywszy zaledwie szkołę
podﬆawową, musimy pracować jako
pomoce domowe. Częﬆo jeﬆeśmy
wykoyﬆywane, doświadamy nierawiedliwości ekonominej. (…)
Ciągle jesze nie zarabiamy tyle, aby
łonkom rodziny zapewnić ty pyzwoite posiłki dziennie, y pozwolić
sobie na założenie własnej inﬆalacji
wodociągowej. Ciągle musimy wal-
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Wólne zdjęcie na koniec nabożeńﬆwa
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