
47

Z życia i wiary

Informator Parafialny nr 90www.parafiajaworze.pl

Z życia Koła Pań

Diecezjalna 
konferencja 

delegatek 
Kół Pań

14 kwietnia 2018r. odbyła się w Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku 
Diecezjalna Konferencja Delegatek Kół 
Pań Diecezji Cieszyńskiej, która zgro-
madziła 35 osób z następujących Parafii 
(w kolejności alfabetycznej): z Bielska, 
Białej, Cieszyna, Cisownicy, Goleszowa, 

Istebnej, Jawo-
rza, Wisły-Cen-
trum, Wisły-
Głębiec.

Temat spotkania: 
Człowiek świadectwa 
dla Niepodległej  – 
wplata się w obchody 
100-lecia odzyskania 
niepodległości Polski, 
jak również w temat 
liturgiczny Kościoła 
na 2018 rok, jakim jest 
świadectwo Kościoła. 
Konferencję rozpoczę-
ła dk. Karina Chwa-
s t e k - K a -
mienior z 
rozważa -
niem Sło-

wa Bożego z 1 Mż 50,15-21. Po-
stać starotestamentowego Józefa, 
jego droga życia, trudy, odrzucenie  
i miłość ponad wszystko w two-
rzeniu mostów między ludźmi – 
wpisały się w tematykę tegorocz-
nej konferencji.

W kontekście tych myśli -  
o losie dr Jana Władysława Ku-
bisza (1885-1948), człowieka żyją-
cego Bożym Słowem na co dzień  
i jego wkładzie w rozwój szpi-
talnictwa w odrodzonej po 1918r. 

Polsce -  mówiła dk. Aleksandra Błahut-Ko-
walczyk.

Część artystyczną zaaranżowała pastorowa 
Ilona Matuszek, której zespół młodzieżowo-
dziecięcy z werwą wykonał kilka wielkanoc-
nych pieśni.

Całość spotkania prowadzonego przez Annę 
Wantulok wypełniły: wymiana doświadczeń  
z poszczególnych Kół, śpiew, posiłek oraz 
wspólne zdjęcie uczestniczek konferencji. Mo-
dlitwę na zakończenie zmówiła i pobłogosła-
wiła na rozejście się dk. Karina Chwastek-Ka-
mieniorz. 
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„Wszystko osiąga się 
przez nadzieję”

W sobotę 21 kwietnia br. członkinie Koła 
Pań wraz z osobami towarzyszącymi wyjecha-
ły na wycieczkę. Tym razem autobus wyruszył 
do stolicy województwa śląskiego – Katowic. 

Głównym celem było Muzeum Śląskie, któ-
rego nowa siedziba znajduje się w byłej kopal-
ni Katowice. Zwiedziliśmy przede wszystkim 
wystawę „Wszystko osiąga się przez nadzieję”. 
Wystawa została przygotowana w związku  
z obchodami 500 lat Reformacji. Mówi o toż-
samości wyznaniowej luteran, pokazuje udział 
ewangelików w rozwoju kultury, edukacji, 
sztuki, muzyki i nauki. Wystawa zaaranżowa-
na została na planie Róży Lutra i składa się  
z pięciu części tematycznych: duchowość, edu-
kacja, tradycja, społeczeństwo i polityka, kultu-

ra. Wśród uczestników naszej wycieczki wysta-
wa cieszyła się szczególnym zainteresowaniem, 
niektórzy spędzili tutaj większość czasu prze-
znaczonego na zwiedzanie. W trakcie spaceru 
po wystawie można było posłuchać pieśni i 
muzyki, obejrzeć w kinie film o jednym ze zna-
nych ewangelików, przysiąść na multimedial-
nej ławeczce i wysłuchać krótkiej prezentacji 
czy obejrzeć bogaty zbiór eksponatów.

Jako drugą zobaczyliśmy wystawę stałą 
„Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni 
dziejów”. Wystawa pokazuje historię od cza-
sów najdawniejszych do 1989 roku. Wchodzi 
się na nią przez bramę kopalni Katowice, po-
dzielona jest na 19 przestrzeni, obrazujących 
poszczególne problemy. Pokazuje Górny Śląsk 
jako miejsce wielu kultur, narodowości i re-

ligii. Nie pomija także trudnych momentów  
w historii.

Wielu odważnych pokusiło się, by wyje-
chać na wieżę i z wysokości 47 m podziwiać 
okolicę.

Z muzeum przenieśliśmy się do Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej przy ul. Warszawskiej. 
Niestety, nie udało nam się wejść do kościoła, 
gdyż był zamknięty. Przed kościołem wysłu-
chaliśmy historii kościoła i parafii napisanej 
w gwarze, którą znaleźliśmy na stronie inter-
netowej parafii. Dowiedzieliśmy się m.in. że 
pierwszy kościół wybudowany w Katowicach 
to kościół ewangelicki. Było to bardzo cieka-
we doświadczenie. Na szczęście udało nam się 
wszystko zrozumieć.

Naszą wycieczkę zakończyliśmy 
spacerem ul. Mariacką.

Anna Wantulok


