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Z życia Koła Pań

Wszystko, 
co Bóg stworzył, 

jest dobre

Tegoroczny Światowy Dzień Modlitwy ob-
chodzony był 2 marca 2018 przez chrześcijan  
w wielu krajach na całym świecie. Do wspól-
nej modlitwy zaprosiło nas ekumeniczne gro-

no chrześcijanek z Surinamu. Przygotowały li-
turgię nabożeństwa oraz intencje modlitewne. 
Tematem przewodnim były słowa: „Wszystko, 
co Bóg stworzył, jest dobre”. 

Nabożeństwo ŚDM odbyło się również  
w kościele w Jaworzu. W imieniu kobiet  
z Surinamu liturgię prowadziły członkinie Koła 
Pań i Zespołu Cantate. O oprawę muzyczną za-
dbał Zespół Cantate pod dyrekcją Małgorzaty 

Penkali-Ogrodnik, przygotowując wiele pieśni 
napisanych w Surinamie. Grupa tegorocznych 
konfirmantów także aktywnie włączyła się  
w nabożeństwo, czytając wyznaczone fragmen-
ty Słowa Bożego. Kazanie w oparciu o tekst 
z 1 Księgi Mojżeszowej 
1,1-31 wygłosiła mgr teol. 
Iwona Holeksa. Podczas 
nabożeństwa modliliśmy 
się: „Dziękujemy Bogu za 
piękny kraj, Surinam, kraj  
z ogromnym bogactwem 
flory i fauny, w którym lu-
dzie różnego pochodzenia 
żyją razem w pokoju. Dzię-
kujemy Bogu za wolność  
w praktykowaniu wia-
ry, za możliwość współ-
istnienia obok siebie róż-
nych religii i za możliwość 
wielbienia Boga w każdej  
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z nich”. Usłyszeliśmy także wyznanie i wezwa-
nie: „Wyznajemy z całym światem naszą opie-
szałość w dbaniu o Boże dzieło stworzenia. 
Trudno nam pojąć, jaki wpływ na stworzenie 
mają nasze codzienne zachowania. (…) Zrób-
my wszystko, aby zachować naszą Ziemię dla 
tych, którzy przyjdą po nas. Przekonajmy też 
innych, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 
za zachowanie naszego środowiska”.

Kolekta zebrana podczas nabożeństwa zo-
stała przekazana na wsparcie projektu kształ-
cenia dziewcząt na liderki młodzieżowe, aby 
mogły znaleźć wspólny język ze swoimi ró-
wieśnikami, żyjącymi na peryferiach Parama-
ribo, stolicy Surinamu i zająć się nimi.

Po nabożeństwie w sali parafialnej odbyło 

się spotkanie Koła Pań, w którym uczestniczyli 
również konfirmanci, realizujący projekt „Po-
znaj swoją parafię”. Spotkanie było okazją do 
bliższego poznania kraju autorek liturgii – Suri-
namu. Rozpoczęliśmy od degustacji surinam-
skich potraw, które bardzo wszystkim smako-
wały. Oglądając slajdy mogliśmy zapoznać się 
z historią i współczesnością tego kraju i jego 
mieszkańców. Podziwialiśmy 
piękno Bożego stworzenia wy-
rażone w okazach bogatej flory 
i fauny. 

Anna Wantulok


