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Z życia Koła Pań
Kobiety niepodległości –
XXVII OFKL
W dniach 21-23 września na terenie Centrum
Luterańskiego obradowało kolejne Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich.Tegoroczny
temat – „Kobiety Niepodległości”- nawiązywał do obchodów 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Pierwszego dnia część uczestniczek odwiedziło Muzeum Fryderyka Chopina. Po kolacji
odbyły się warsztaty w pięciu grupach, prowadzone przez p. Agnieszkę Godfrejów-Tarnogórską, w których omawiano cechy charakteru, postawy, osobowość biblijnych kobiet:
Debory, Miriam, Marii Magdaleny, Lidii, Estery.Rozważanie i modlitwę wieczorną poprowadziła diakon Halina Radacz.

niedoceniana i niewiele miejsca poświęca się
im w publikacjach historycznych. A kilka z nich
za swoją działalność zapłaciło życiem.
W przygotowanym na Forum folderku
wspomniano również o kobietach, warszawiankach, ewangeliczkach, które aktywnie
uczestniczyły w przygotowaniach do powstania styczniowego, potem w czasie samego
powstania kontynuowały działalność, organizowały nie tylko pomoc więźniom czy zesłańcom, ale organizowały ucieczki, przygotowywały dokumenty dla uciekinierów. Były
aresztowane, więzione, wykazywały się niezłomną postawą podczas przesłuchań, skazane początkowo na zesłanie, w rezultacie wyrok
złagodzono, ale musiały na kilka lat opuścić
Warszawę. Krótką notkę zamieszczoną w folderku uzupełniła swoją wypowiedzią krewna bohaterek – pani Małgorzata ManteuffelCymborowska.
Druga referentka, Anna Karaszewska – socjolożka, zaangażowana w działalność na rzecz
kobiet, jedna z inicjatorek Kongresu Kobiet –
w swoim wystąpieniu przedstawiła sytuację
kobiet w Polsce. Przypomniała, że Polki pierwsze w Europie wywalczyły prawa wyborcze,
ale ich sytuacja dzisiaj nie jest najlepsza. Zasada równego traktowania jest podstawową zasadą w demokratycznym państwie. Kobiety w
Polsce dużo zyskały przez integrację z UE. Ale
nie wszystkie zasady ratyfikowanych konwencji są jednak sprawnie wdrażane w życie. W
ostatnim czasie pogarsza się sytuacja kobiet w

Drugi dzień obrad rozpoczęto modlitwą,
następnie dk. Halina Radacz, przewodnicząca
Synodalnej Komisji ds. Kobiet rozpoczęła obrady Forum. Pierwsza referentka – pani Władysława Magiera, były pracownik Instytutu
Historii Uniwersytetu Śląskiego, nauczycielka,
pomysłodawczyni turystycznego szlaku – „CIESZYŃSKI SZLAK KOBIET” - jest autorką wielu
publikacji poświęconych kobietom Śląska Cieszyńskiego. Przedstawiła sylwetki kilku z nich,
które działały na rzecz niepodległości Polski.
Zwracała uwagę na fakt, że ich działalność jest
www.parafiajaworze.pl

Informator Parafialny nr 92

37

Z życia i wiary

Polsce. Wciąż jest słaba ściągalność alimentów.
Na równorzędnych stanowiskach kobiety zarabiają mniej od mężczyzn i ta różnica jest tym
większa, im wyższe stanowisko. Obecny system
emerytalny pogarsza ich sytuację materialną na
emeryturze, gdyż będą miały krótszy staż pracy.
W ostatnich latach wzrosła liczba młodych kobiet rezygnujących z pracy zawodowej.
Trzeci referat poświęcony był zaangażowaniu kobiet w gremiach decyzyjnych w naszym
Kościele. Pani Katarzyna Luc przedstawiła, jak
kształtował się udział kobiet w poszczególnych
kadencjach Synodu, w Radach Diecezjalnych,
Radzie Synodalnej, Konsystorzu. Sporządzony
został spis absolwentek teologii ChAT, wprowadzonych w urząd nauczania kościelnego
i posiadających ordynację diakonacką. Ciekawostką jest fakt, że kilka z nich posiada pełną ordynację, prowadzą samodzielnie parafie,
ale… za granicą.
W wyniku dyskusji prowadzonych w pięciu
grupach apelowano, by panie aktywizowały
się w pracy społecznej i na rzecz Kościoła poprzez kandydowanie do różnych gremiów decyzyjnych. Zwracano uwagę na to, aby w duchu równości wychowywać dzieci i młodzież.
Postulowano, aby wydać książkę o ewangeliczkach, które miały swój wkład w odzyskanie
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niepodległości, a także wznowić wydanie broszury: „Wspomnienia matki i córki” Teodory
z Heurichów Kislańskiej.
O pracy kobiet w swoich Kościołach mówiły: prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego – dr Ewa Jóźwiak, goście ze
Słowacji: ks. Jana Drottnerová i VlastaOkoličányová, a także p. Bertha Miller z diecezji
Oregon Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła
w Ameryce (USA).
W niedzielę w kościele Świętej Trójcy
w Warszawie nabożeństwo główne prowadzone było przez kobiety. Liturgię wstępną
prowadziły: diakon Małgorzata Gaś (par. E-A
Świętej Trójcy w Warszawie), diakon Renata
Raszyk (parafia E-A, Jastrzębie -Zdrój), diakon
Izabela Sikora (par. E-A Świętej Trójcy – Szczecin). Kazanie wygłosiła diakon Marta Zachraj
z parafii E-A Wniebowstąpienia w Warszawie,
a liturgię komunijną prowadziły: dk. Halina
Radacz (par. E-A – Żyrardów), ks. Jana Drottnerová (Słowacja), dk. Małgorzata Gaś. XXVII
Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich zakończono wspólnym obiadem w sali parafialnej Parafii Świętej Trójcy w Warszawie
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Wiara w domu
W sobotę, 27 października 2018 w DRW
„Betania” odbyło się doroczne urodzinowe
spotkanie Koła Pań z Jaworza. Koło działa już
23 lata.
W Roku Świadectwa Kościoła spotkałyśmy
się, by rozmawiać o naszym świadectwie, które składamy w swoim najbliższym otoczeniu.
Spotkanie rozpoczęłyśmy od rozważania Słowa Bożego, wspólnej modlitwy i chwalenia
Boga pieśnią. Mottem biblijnym spotkania
były słowa z Księgi Jozuego 24,15b: „Lecz ja
i dom mój służyć będziemy Panu”. Jozue, przywódca ludu izraelskiego, przed swoją śmiercią
zebrał cały lud w Sychem. Przypomniał, z jak
wielką miłością Bóg przez cały czas troszczy
się o nich, mówił o Bożej dobroci i miłosierdziu. Chciał, by Izraelici służyli Panu wiernie i
z otwartym sercem. Kazał przynieść Skrzynię
Przymierza, która była znakiem obecności Boga
wśród nich. Była to bardzo uroczysta, podniosła chwila. Jozue zwrócił się do ludu, by w tym
miejscu, potwierdzili, komu chcą służyć. Wiedział, że potajemnie wielu oddaje cześć bałwanom, bożkom. Chciał, by lud wybrał służbę dla
Pana, ale chciał, by Izraelici uczynili to z własnej
woli, by głośno wyznali, komu chcą oddawać
cześć i służyć. Jozue zmusił lud do głębokiego
zastanowienia, chciał, by służyli Bogu, czyniąc
to z miłości, a nie
z przymusu. Dodał
jeszcze: „Lecz ja i dom
mój służyć będziemy Panu” (Joz 24,15).
Zapał wodza udzielił się ludowi, który
zakrzyknął: „Niech
nas Bóg uchowa od
tego, abyśmy mieli
opuścić Pana, a służyć innym bogom”
(Joz 24,16). Zanim lud
mógł ostatecznie zadecydować i wybrać,
komu chce służyć,
musiał uświadomić
sobie, czy jest w stanie żyć w posłuszeństwie Bogu. Każdy
www.parafiajaworze.pl

z nas powinien w sercu zadać sobie pytanie:
Czy i ja mogę wyznać za Jozue: „Lecz ja i dom
mój służyć będziemy Panu”? Czy potrafię żyć
w posłuszeństwie Bogu? Jozue zwraca uwagę
na znaczenie naszych słów, dotrzymanie obietnicy, przysięgi. Każda z nas może w swoim
imieniu odpowiedzieć Panu, ale czy możemy
z pełnym przekonaniem uczynić to w imieniu
swego domu?
Główny temat spotkania brzmiał: Wiara
w domu. Zwróciłyśmy uwagę na to, że dom to
nie tylko ściany, okna, drzwi, meble, ale przede
wszystkim ludzie, którzy w nim mieszkają.
Dom to rodzina. Dom jest szczególnym darem
troskliwego, miłującego Boga. Bóg uczestniczy
w jego budowaniu, w Psalmie 127,1 czytamy:
„Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą
się ci, którzy go budują”. Pan Bóg interesuje
się nie tylko pojedynczym człowiekiem, ale
przez niego także jego domem, rodziną. Każdego dnia na nowo musimy podejmować walkę
o siebie i swój dom, by krok po kroku nasze
życie i nasz dom powierzać Jezusowi. Pan Bóg
powierza nam bardzo ważne zadanie, wzywa,
by służyć Mu w naszych domach; w 5 Mż 6,
5-9 słyszymy: „Będziesz tedy miłował Pana,
Boga swego, z całego serca swego i z całej
duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów
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i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.
Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą
jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na
twoich bramach”. Jak możemy wypełniać to
zadanie w naszych domach?
Rok 2018 jest w Kościele Ewangelickim
– Rokiem Świadectwa Kościoła. Jesteśmy
w szczególny sposób zachęcone do składania
świadectwa wiary swoim życiem, postępowaniem w codziennym życiu wszędzie tam,
gdzie stawia nas Bóg. Myślę, że przede wszystkim powinnyśmy to czynić w swoim domu,
w swojej rodzinie, wśród najbliższych. Często
nie potrzeba słów, a lepszy jest przykład. Pokazujmy innym: dzieciom, wnukom, mężowi,
rodzicom, rodzeństwu, najbliższym, a może sąsiadom, jak służyć Panu. Może inni właśnie
widząc nasze zachowanie, nasze świadectwo,
będą nas naśladować, jak robią to małe dzieci.
Dobrze jest rozpoczynać dzień spotkaniem
ze Słowem Bożym i modlitwą, by wszystkie sprawy tego dnia powierzyć Panu. By
też dziękować za swoją rodzinę, dom i prosić
o Boże błogosławieństwo. W Liście do Filipian
4,6 czytamy: „Nie troszczcie się o nic, ale we
wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu”.
Jeżeli tylko nam się udaje, robimy to wspólnie z mężem, korzystamy przy tym z książeczki
„Z Biblią na co dzień”. Okazją do wspólnego
czytania i poznawania Słowa Bożego mogą być
organizowane dla dzieci konkursy biblijne.
Dawniej ewangelickie domy znane były
z tego, że słychać w nich było śpiew, nawet przy pracy śpiewało się nabożne pieśni.
W Liście do Efezjan 5,18b-20 czytamy: „bądźcie pełni Ducha, rozmawiając z sobą przez
psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując
zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu
Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. Czy w naszych domach słychać jeszcze śpiew, czy bierzemy do ręki kancjonał i śpiewamy? Czy uczymy
tego nasze dzieci, wnuki? Dziś, niestety, nawet
w Wigilię wiele rodzin woli włączyć płytę
z kolędami czy koncert w telewizji, niż pośpiewać wspólnie kolędy.
Jak w naszym domu przeżywamy niedzie-
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lę? Czy jest to dzień święty? Czy uczestniczymy
razem w nabożeństwie? Wspaniale, jeżeli jako
rodzina uczestniczymy w szczególnej społeczności zboru, w której razem możemy wspólnie
pokrzepiać się Bożym Słowem i Sakramentem
Komunii Świętej, a dzieci przyprowadzić na
nabożeństwo Szkółki Niedzielnej.
A przede wszystkim pamiętajmy o słowach
z Listu do Efezjan 4,29-32: „Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych,
ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście
zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk,
i złorzeczenie niech będą usunięte spośród
was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni
dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił
w Chrystusie”. Bardzo ważne jest, by pamiętać o prostych słowach: dziękuję, przepraszam,
wybaczam. Mówić sobie nawzajem: jesteś
dla mnie ważny, kocham Cię, jestem z Ciebie
dumna.
Pamiętajcie, że nie ma idealnych domów,
są tylko prawdziwe. Rozmawiajmy w domu.
Czasem te rozmowy będą pełne emocji, może
gorzkich słów, ale pozwolą oczyścić atmosferę, wyjaśnić wątpliwości czy nieporozumienia. Jednak po tych trudnych rozmowach pamiętajmy o słowach z Listu do Efezjan 4,26:
„Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym”. Nie
wyobrażam sobie tzw. cichych dni w domu,
choć znam taką rodzinę, w której przez kilka
lat nie rozmawiali ze sobą, a obiad gotowali
w osobnych garnkach. W niedzielę w kościele
byli przykładnymi chrześcijanami, a w domu
ciągle cisza. Cisza nie prowadzi do rozwiązania problemu, dlatego rozmawiajmy z Bogiem
i rozmawiajmy z ludźmi.
Warto też pamiętać o słowach Augustyna
z Hippony (†430): „Mówicie: czasy są złe, czasy są ciężkie, czasy są nieszczęśliwe.
Niech życie wasze będzie dobre,
a żyjąc w ten sposób, zmienicie czasy i nie będziecie mieli powodów
do narzekania”.
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