Z życia i wiary

Z życia Koła Pań
„Pójdźcie – oto
wszystko jest gotowe”

W pierwszy piątek marca br. w wielu krajach na całym świecie chrześcijanie obchodzili
Światowy Dzień Modlitwy. Tym razem liturgię
uroczystego nabożeństwa przygotowały przedstawicielki różnych Kościołów ze Słowenii.
Na początku nabożeństwa mogliśmy usłyszeć
słowa pozdrowienia ze Słowenii: „Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie w imieniu
kobiet ze Słowenii, jednego z najmniejszych
i najmłodszych krajów w Europie. Bóg w swojej dobroci wyposażył go w piękną przyrodę,
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od równin Panonii, poprzez wzgórza i zielone
lasy, po wysokie góry, od tajemniczego podziemia świata w Karst, po wybrzeże Adriatyku.
Drogie Siostry i Bracia, chodźcie – wszystko
jest gotowe! Uwielbiajmy
wspólnie
Boga”. Na to zaproszenie odpowiedzieli także uczestnicy
nabożeństwa, które
odbyło się w kościele ewangelickim
w Jaworzu. W prowadzenie
nabożeństwa aktywnie
włączyły się członkinie Koła Pań oraz
Zespół Cantate pod
kierunkiem
Małgorzaty Penkali-O-
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grodnik, który poprowadził śpiew. Zwiastowaniem Słowa Bożego, opartego o Jezusową
przypowieść o uczcie, usłużyła mgr teol. Małgorzata Cholewik. Wspólnie wielbiliśmy
Boga, wsłuchiwaliśmy się w Jego Ewangelię
i modliliśmy się w intencji Słowenii i jej mieszkańców. „Boże, dziękujemy Ci za Twoje stałe
zaproszenie dla nas na Twoją ucztę. Dziękujemy za to, że Pan Jezus stanowi centrum naszej
świętującej społeczności i społeczności wierzących na całym świecie. Dziękujemy też za ruch
Światowego Dnia Modlitwy, w którym dzisiaj
odnajdujemy siłę, by dzielić się troskami, nadziejami i radościami kobiet ze Słowenii.(…)
Dobry Boże, który jesteś źródłem życia, pomóż
nam szanować wszystkich ludzi i akceptować
ich w ich wyjątkowości. Pomóż nam szanować
cuda przyrody i z całej siły je chronić. Pomóż
nam wspierać siebie nawzajem na drodze wolności, sprawiedliwości i pokoju jako równoprawnych członków Twojej rodziny”.
Obraz na tegoroczny Światowy Dzień Modlitwy namalowała słoweńska artystka Rezka Arnuš, która tak go objaśnia: „Chciałam
poruszyć dwa tematy: Słowenię i przewodnią
biblijną historię uczty. W górnej części obrazu
widać poruszające się kobiety w narodowych
strojach słoweńskich; są okryte czepkami i szalami. Półkolisty ornament ozdobiony słoweńskim haftem ludowym przedstawia talerz lub
stół z powszechnie znanym słoweńskim ciastem - potica. Winogrona pochodzą z winnic
z różnych regionów Słowenii. Stół udekorowany jest sercem licitar – pomyślanym jednocześnie jako pamiątka/suwenir i symbol
miłości - zrobionym z miodu produkowanego
przez tutejsze pszczoły kraińskie i słoweńskim
goździkiem.
www.parafiajaworze.pl

Częściowo ukryte pod stołem widoczne
są dzieci żyjące gdzieś na marginesie. To one
usłyszały zaproszenie na ucztę. Bezdomna kobieta trzyma w ramionach dziecko, niewidoma kobieta z rękami wysuniętymi do przodu
przygotowuje się do zrobienia kroku, osoba
niesłysząca reaguje na zaproszenie, zmieniając
ustawienie głowy, mimowolne spastyczne ruchy dziewczynki wskazują na jej radosną akceptację zaproszenia na ucztę. Używałam kolorów słoweńskich haftów ludowych, czerwieni
i bieli. Zielone tło podkreśla zieloną naturę
Słowenii, pola i lasy.
Ciepłe barwy wyrażają szczerą radość dzieci
z zaproszenia”.
Po nabożeństwie
odbyło się spotkanie Koła Pań, którego
gośćmi byli tegoroczni konfirmanci wraz
z rodzicami – w ramach projektu „Poznaj
swoją parafię”. Podczas
spotkania można było
poznać historię i współczesne życie Słowenii,
podziwiając piękne slajdy. Okazją do doznań
kulinarnych była degustacja przygotowanych
potraw słoweńskich: smetanore murke (ogórki
z maślanką), jota (potrawa z fasoli i kiszonej
kapusty), idriski zlikrofi (pierogi z nadzieniem
ziemniaczanym), orehova potica
(rolada orzechowa).
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