Z życia i wiary

Z życia Koła Pań
KOLACJA DLA KOBIET
W piątek 17 sierpnia 2018 r. w Papuga Park
Hotel w Bielsku-Białej odbyła się Kolacja dla
Kobiet, organizowana przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Jaworzu. To już trzecie takie
spotkanie, tym razem uczestniczyło w nim 95
osób. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Cantate, który zaprezentował kilka swoich pieśni
i poprowadził wspólny śpiew ze specjalnie na
tę okazję przygotowanych śpiewniczków.

Gościem spotkania była pastorowa Ewa
Londzin z Dzięgielowa, która przedstawiła temat: „Co znaczy być inną – moje świadectwo”.
Rok 2018 został ogłoszony „Rokiem świadectwa Kościoła”. Zostaliśmy zachęceni, by składać świadectwo swojej wiary wobec innych.
Świadkami Jezusa możemy być wszędzie, gdzie
postawi nas Bóg: w rodzinie, wśród przyjaciół,
sąsiadów, w pracy, w środowisku lokalnym
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itp.
Wersetem
przewodnim wykładu były słowa
z Listu ap. Pawła do Rzymian
12,2: „Nie naśladujcie stylu życia
i zwyczajów tego
świata, ale stańcie się innymi,
nowymi ludźmi,
których cechuje
świeżość w sposobie myślenia
i działania. Dowiedzie się wtedy z własnego
doświadczenia,
ile zadowolenia przynosi życie według Bożych
zasad” (tł. Słowo Życia). Pastorowa Ewa Londzin wyjaśniła, co dla niej znaczy „być inną”,
mówiła: „To świadoma decyzja i nie ze mnie,
ale to Boża łaska, Boże działanie w moim życiu
podczas lektury Jego Słowa”.
Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć prezentację multimedialną i otrzymali książeczkę,
do której swoje zdjęcia i wybór tekstów biblijnych przygotowała Anna Wantulok, która też
prowadziła całe spotkanie.
Przy wspaniałej kolacji i wypiekach można
było poświęcić czas na rozmowy, nawiązywanie wzajemnych relacji i dzielenie się tym, co
dla nas ważne, składaniem wobec siebie nawzajem świadectwa.
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SIERPNIOWY KULIG
W piątek, 24 sierpnia 2018 członkinie Koła
Pań wybrały się na kulig. Niektórzy pytali,
co to za pomysł wyjeżdżać na kulig w sierpniu? Ale w styczniu czy lutym często też nie
ma śniegu, więc co to za różnica, można jechać
na kulig i w sierpniu… Ale po kolei, kulig był
przecież dopiero na zakończenie wycieczki.
W tym roku obchodzimy jubileusz 100 lat
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest
to okazja, by przypomnieć, że ewangelicy także walczyli o polskość i o wolność. Wyjechaliśmy na wycieczkę do Wisły. To tutaj przy
kościele ewangelickim znajduje się wystawa
plenerowa: „Ewangelicy Niepodległej”. Autorem tekstów umieszczonych na tablicach jest
Marcin Gabryś, kustosz Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie, a szatę graficzną wykonał
ks. Marek Michalik, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Czarnem. Projekt
dofinansowano z budżetu samorządu województwa śląskiego i Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Naszym
przewodnikiem po wystawie była Danuta
Szczypka – przewodnicząca zespołu Diecezji
Cieszyńskiej ds. obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
W centrum Wisły mogliśmy zobaczyć również drugą wystawę plenerową: „Wisła w drodze do niepodległości”. Autorem scenariusza
wystawy i opracowania merytorycznego jest
Danuta Szczypka, konsultację wykonała Renata Czyż. Na wystawie znajdują się zachowane dokumenty z deklaracją Parafii: „Dnia 15
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grudnia 1918 roku deklarację przynależności
do Polski złożyli członkowie większego zastępstwa zborowego miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej, którzy oświadczyli, że nastały nowe rządy Rady Narodowej w Cieszynie,
którem i ewangelicy we Wiśle według nakazu
Słowa Bożego chcą być poddani. Kilka miesięcy później, w sierpniu 1919 roku upoważnili
ks. Karola Kulisza pastora w Ligotce Kameralnej, żeby na konferencji pokojowej przemawiał
w imieniu naszego zboru ewangelickiego we
Wiśle za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego
do Polski według zasady Wilsona”.
Kolejnym punktem wycieczki był relaks
w wybranej wiślańskiej kawiarence. W tym
wolnym czasie niektórzy z nas postanowili
aktywnie zwiedzać okolicę i wyjechali wyciągiem na Skolnity, by stamtąd podziwiać Wisłę
i wspaniałe górskie widoki.
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Następnie
odwiedziliśmy gościnne progi Parafii
w Wiśle Czarnym, gdzie mogliśmy w kościele nie tylko
wsłuchać się w Boże Słowo,
wielbić Boga pieśnią i modlitwą, ale również usłyszeć
kilka słów o historii i życiu
codziennym parafii.
Ostatnim punktem programu był kulig, na który wybraliśmy się z firmą
„Anielskie Kuligi”. Trasa wio-
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dła poprzez teren Baraniogórskiego Rezerwatu Przyrody, doliną Białej Wisełki. To jedna
z najbardziej malowniczych dolin Beskidu Śląskiego. Płynie tutaj potok Biała Wisełka, który tworzy wodospady i progi skalne. Urzeczeni
pięknem przyrody przybyliśmy do Góralskiej
Chaty zwanej Watra. Rozkoszując się smakiem
tutejszych specjałów: żebroczką, herbatą z zielin i wiślańskim kołaczem miło spędziliśmy
czas.
Ale wszystko, co dobre szybko
się kończy. Czas wracać do domu.
Wróciliśmy pełni wrażeń, ale zrelaksowani i zadowoleni.

TEL. 725 066 238 lub 723 087 951
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