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Z życia Koła Pań

Kamyki mozaiki
W piątek, 18 sierpnia 2017 Parafia Ewange-

licko-Augsburska w Jaworzu po raz drugi zor-
ganizowała Kolację dla Kobiet. W sali Papuga 
Park Hotel zgromadziło się 100 osób, nie tylko 
kobiety. Spotkanie rozpoczął śpiewem zespół 
Cantate pod kierunkiem Małgorzaty Penka-
la-Ogrodnik, prezentując swój repertuar, ale 
także prowadząc wspólny śpiew. Spotkanie 
przygotowała i prowadziła Anna Wantulok,  
a obecny był również proboszcz Parafii ks. 
Władysław Wantulok, który udzielił błogo-
sławieństwa. 

Gościem „Kolacji” była diakon Aleksandra 
Błahut-Kowalczyk, która przedstawiła temat: 
„Kamyki mozaiki. Rzecz o kilku kobietach”. 
Społeczność, którą stworzyliśmy tego wieczoru 
to także mozaika. Mozaika osób, charakterów, 

zapatrywań, gustów, zdolności… - ale zjed-
noczył nas wspólny cel: miłość do Boga, chęć 
poznawania Go także poprzez życie i działal-
ność kobiet, które - jak możemy powiedzieć, 
były Jego narzędziem. Henry J.M. Nouwen, 
holenderski teolog, pisarz chrześcijański sfor-
mułował taką metaforę: „Mozaika składa się  
z tysięcy małych kamyków. Niektóre są niebie-
skie, niektóre zielone, inne żółte, jeszcze inne 
złote. Kiedy zbliżamy swoją twarz do mozaiki, 
możemy podziwiać piękno każdego kamyka 
z osobna. Kiedy uczynimy krok w tył, widzi-
my, że wszystkie te małe kamienie odkrywają 
przed nami piękny obraz, opowiadają histo-
rię, którą żaden z nich nie może wyrazić sa-
modzielnie. I o to chodzi we wspólnocie. Nikt  
z osobna nie może powiedzieć: czynię Boga wi-
dzialnym. Inni jednak, którzy widzą nas razem, 
mogą stwierdzić: oni czynią Boga widzialnym”. 
Spośród tej szczególnej, tworzonej na przestrze-
ni wieków mozaiki, prelegentka wyłoniła trzy 
cenne kamienie: Katarzyna Luter, Katarzyna 
Staritz i współczesna poetka Katarzyna (która 
z sobie znanych powodów pragnie pozostać 
anonimowa). Te trzy ważne kamienie to ko-
biety, które spotkały Jezusa! Łączy je odwaga, 
zaufanie, wiara, świadectwo życia, pionierskie 
działanie. To jest klucz do naszej mozaiki. Każ-
dy z nas jest kamykiem, który tworzy mozaikę 
wspólnoty.

W roku Jubileuszu 500 lat Reformacji szcze-
gólną uwagę poświęcono żonie Reformatora, 



Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 8750

Katarzynie Luter. Uczestnicy spotkania mogli 
obejrzeć reportaż, przygotowany przez Redak-
cję Programów  Ekumenicznych TVP, zatytuło-
wany „Niezwykła Katarzyna”.

Po wykwintnym posiłku przyszedł czas na 
poznawanie się, wspólne rozmowy, nawiązy-
wanie relacji, wymianę doświadczeń, ale rów-
nież dzielenie się radościami i troskami dnia 
codziennego.

Z historią w tle…
W sobotę, 26 sierpnia br. Koło Pań zorgani-

zowało wycieczkę do Bielska-Białej. Mieszka-
my tak blisko tego miasta, ale rzadko wybiera-
my je jako cel zwiedzania. Dla nas szczególnie 
ważne były „ewangelickie ślady”…

Nasze kroki skierowaliśmy najpierw do Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku przy 
pl. Marcina Lutra, gdzie czekał nasz przewod-
nik – ks. prob. Krzysztof Cienciała. 

Przed wejściem do kościoła spotkała nas 
niespodzianka – miłe spotkanie z ks. bp Paw-
łem Anweilerem. Aura tego dnia była trochę 
kapryśna, więc historię parafii ks. Cienciała 
opowiedział nam w kościele, prezentując rów-
nież wiele ciekawych slajdów. Początek parafii 
datuje się na ok. 1550 r., wiadomo, że istniał już 
wtedy cmentarz ewangelicki (przy dzisiejszej 
ul. Listopadowej). Po epidemii dżumy w latach 
1604-1608 zostaje wybudowany pamiątkowy 
Kościół Św. Trójcy. Wojna trzydziestoletnia  
i prześladowania religijne powodują wielkie 

szkody w bielskim zborze. W okresie kontrre-
formacji odbywają się nabożeństwa w leśnym 
kościele przy stole ołtarzowym „Jan”. Dopiero 
19 marca 1782 r. (tydzień później niż w Jawo-
rzu) zostaje położony kamień węgielny pod 
budowę domu modlitwy. Podczas uroczystego 
nabożeństwa w kazaniu ks. Traugott Barthel-
muss nazwał to miejsce „Syjonem, do którego 
dążyli bielscy ewangelicy we wcześniejszych 
trudnych czasach”. Do dnia dzisiejszego teren 
ten nazywany jest Bielskim Syjonem. Na jego 
terenie znalazło się z czasem wiele ważnych 
budynków: Kościół Zbawiciela (wieżę dobudo-
wano w 1850 r.), Stara szkoła (obecnie w tym 
miejscu znajduje się Augustana), Nowa szkoła 
(obecnie plebania), Ewangelickie Seminarium 
Nauczycielskie i Szkoła Ludowa dla Chłopców, 
Żeńska Szkoła Powszechna, Alumneum (inter-
nat), sierociniec (obecnie Dom Opieki Soar). 
W 1900 r. odsłonięto jedyny obecnie w Polsce 
pomnik ks. Marcina Lutra. W 1937 r. powsta-
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ła „Sadzawka Pastorów”, odrestaurowana  
w 2016 r. Po prezentacji w kościele spacerkiem 
udaliśmy się na zwiedzanie Bielskiego Syjonu, 
jak również na stary cmentarz, nieużywany od 
1945 r.

Drugim punktem wycieczki było Muzeum 
Historyczne, znajdujące się w Zamku książąt 
Sułkowskich. Z okazji Jubileuszu Reformacji 
przygotowano dwie wystawy: „Pod znakiem 
róży nad Białą” i „Reformacja w Europie Środ-
kowej i Wschodniej”. W sobotę w muzeum 
nie ma obsługi przewodnika, dlatego naszym 
przewodnikiem po wystawach został ks. Wła-
dysław Wantulok. Szczególnie zainteresowała 
nas ta pierwsza, gdyż pokazuje dzieje ewan-
gelików z terenu parafii w Bielsku, Starym 
Bielsku, Białej, Jaworzu i Międzyrzeczu. Na 
wystawie zgromadzono eksponaty należące 
do zbiorów Muzeum Historycznego w Biel-
sku-Białej, Archiwum Państwowego w Kato-
wicach oddz. w Bielsku-Białej, poszczególnych 
Parafii oraz osób prywatnych. Z okazji wysta-
wy wydana została także publikacja pod tym 
samym tytułem: „Pod znakiem róży nad Bia-
łą”, zawierająca opisy i liczne zdjęcia.

Ostatnim punktem wycieczki był wspólny 
obiad w Restauracji Browar Miejski na Sta-

rówce. Restauracja znajduje się w odrestau-
rowanej kamienicy, w pobliżu której znajdo-
wał się browar. W latach  1805-1870 warzono  
w nim piwo. Obecnie restauracja łączy trady-
cje piwowarskie z lokalem gastronomicznym. 
Można tu zobaczyć cały proces wytwarzania 
piwa Bielitzer, dokonać degustacji i zasmako-
wać w potrawach regionalnych.

Integracyjne 
spotkanie przy grillu
W poniedziałek, 4 września br. w Jasieni-

cy spotkały się członkinie Koła Pań z Jaworza  
i Jasienicy wraz z osobami towarzyszącymi. 
Choć rankiem tego dnia padał deszcz, jednak 
po południu wyszło słońce i mogliśmy miło 

spędzić czas przy tradycyjnym grillu. Spotkanie 
rozpoczęło się modlitwą i słowem o modlitwie 
– a więc strawą dla ducha. Później przyszedł 
czas na strawę dla ciała. Po wspaniałym po-
siłku można było oddać się 
rozmowom, śpiewom, po-
słuchać tekstów „na wesoło” 
i powspominać dawne czasy.

Anna Wantulok 


