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HASŁO MIESIĄCA 

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, 

ale wstał z martwych. Łk 24,5-6 
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Słowo od Duszpasterza 

 

     

Drodzy, już za chwilę Wielki Tydzień. Dla nas chrześcijan 

jest to czas, w którym pochylamy nasze serca przed Bożym miło-

sierdziem. Chrystus idzie w stronę krzyża, pewnej śmierci. Wy-

kupuje nasze grzechy największą ofiarą, swoją krwią. Oddaje za 

nas swoje życie. Nawet w ostatnich chwilach ziemskiego życia 

wypowiada słowa łaski i przebaczenia „Ojcze, odpuść im bo nie 

wiedzą, co czynią” (Łk 23,34).  

W Niedziele Palmową jest witany gromkimi owacjami,  

a już kilka dni później jest sądzony. Proces następuje gwałtownie 

i szybko, pod osłoną nocy. W Wielki Czwartek spożywa kolację 

paschalną wraz ze swoimi najbliższymi uczniami. Ta wieczerza 

do dnia dzisiejszego jest dla nas chrześcijan istotna i ważna, nie 

tylko w swoich teologicznych aspektach, ale przede wszystkim  

w duchowym wymiarze.  

Wielki Piątek, dla nas Ewangelików jest dniem kluczo-

wym, ponieważ wynika to z naszego rozumienia Pisma Świętego. 

Ma on swoją powagę wynikającą również z naszego pojmowania 

tekstów wielkopiątkowych. W centrum naszej teologii i kościo-



 
 

łów stoi krzyż. Teologia „crucis”, czyli teologia krzyża stała  

w centrum ducha i myśli Marcina Lutra. To w krzyżu, twierdził 

ks. dr. Luter Bóg ukrył nie tylko swoje pohańbienie, ale przede 

wszystkim swoją chwałę. To w obliczu krzyża mamy codziennie 

się odnawiać, przez odnowę naszego ducha. Oby ten dzień,  

a w szczególności Chrystusowy krzyż nie stał się dla nas tylko 

tradycją. Czczeniem swojej pobożności, a nie Bożej chwały.  

 Wielka Sobota – chwila ciszy i wątpienia. Dla apostołów 

dzień żałoby i płaczu po swoim mistrzu.  

 Wielkanoc – najbardziej radosny dzień zwiastujący nam 

spełnienie Bożej Obietnicy. Niech Zmartwychwstanie Pańskie 

będzie stale na uwadze, ponieważ to tym wydarzeniem i cudem 

Jezus Chrystus dał pewność Życia Wiecznego. Historia uczniów 

idących do Emaus, łamanie chleba przy ognisku, spotkanie kobiet 

przy grobie. Niechaj te historie będę dla nas wiecznie żywe. 

Niech Bóg błogosławi naszym rodzinom, parafii i Kościołowi w 

nadchodzące Święta Wielkanocy. 

  

 

 

Ks. Sebastian Olencki 
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Kącik dla dzieci 

 

DOLINA CHARIS 

 

17. Motyl 

 

 
    

Stworzenia z Doliny Charis od rana się krzątały. Zbierały 

jarzębinę, robiły przepyszne koktajle z pyłku kwiatowego oraz 

zbierały grzyby, z których gotowały zupę. Część grzybów nawle-

kały na cienkie źdźbła trawy, suszyły i chowały do pudełek z ko-

ry.  

   - Dzień dobry moi przyjaciele – powiedział Motyl, który wła-

śnie przefruwał nad doliną. – Cóż to ja widzę, czyżbyście już 

przygotowywali się do zimy? 

   - Ależ nie - powiedziała Stokrotka – przygotowujemy się na 

wielkie dziękczynne święto zbiorów. 

   - A cóż to takiego? – Zapytał motyl. 

   - Jest to dzień w którym dziękujemy naszemu Stwórcy za 

wszystko co od niego otrzymaliśmy. Spójrz na czerwoną jarzębi-

nę. Zimą możemy robić z niej ciepłe rozgrzewające herbatki, 

przez całą wiosnę, lato i jesień pijemy nasz koktajl z pyłku kwia-

towego, który daje nam wiele sił i energii, a w zimowe  długie 

wieczory spotykamy się przy ciepłej zupie grzybowej. Razem 

śpiewamy, opowiadamy różne historie i dobrze się bawimy. Gdy-



 
 

by nie było jarzębiny, grzybów i pyłku kwiatowego nasze życie 

bardzo by się skomplikowało. Dlatego cieszymy się, że nasz 

Stwórca to wszystko stworzył i dba oto, że nigdy żadnej z tej rze-

czy nam nie brakuje.  

   - Acha – powiedział Motyl – teraz to rozumiem. A czy mogę 

dołączyć się do waszego święta, bo jak tak pomyślę, to też mam 

wile rzeczy, za które mógłbym podziękować. 

   - No pewnie, przynieś parę z tych rzeczy i dołącz się do nas. 

   Motyl odleciał, a Stokrotka wróciła do swoich zajęć. Popołu-

dniu stworzenia z Doliny Charis ustawiły się w wielkim kręgu, 

pośrodku którego zebrana była jarzębina, grzyby i koktajle z pył-

ku kwiatowego, oraz bezy pyłkowe, które przyniósł Motyl. 

Wszyscy zaczęli śpiewać i uwielbiać Stwórcę za jego dary,  

a z nieba padały ciepłe promienia słońca, które wyglądały jak 

radosny uśmiech Stwórcy. Stworzenia wzbiły się w górę i odtań-

czy specjalnie przygotowany na to święto taniec, po czym usiadły 

i częstowały się tym wszystkim co od rana tak skrzętnie przygo-

towywały. 

 

„Łaskawy i litościwy jest Pan. 

Daje pożywienie tym, którzy się go boją;” Ps 111,4-5 

 

Ewa Olencka 

 
 
 

 
 



 
 

MEDALIONY - BYCZYNA 

 

 

 
 

 

AMBROŻY + 397 

„Ciebie Boga wysławiamy” 

 

Ambroży urodził się 339 w Trewirze, zmarł 397 w Mediolanie. 

Głownie znany z tego, że prowadził spór z arianami. Był wybit-

nym mówcą i znawcą Pisma Świętego. Słynął z dobroczynności. 

Podczas najazdu Gotów w 378 polecił prztopić kościelne naczy-

nia liturgiczne w celu uzyskania środków na pomoc dla biednych. 

Oprócz swych teologicznych dzieł był zagorzałym przeciwnikiem 

judaizmu. Uzyskując amnestię dla chrześcijan, dopuścił się pod-

burzenia ludu by spalił synagogę.  

 



 
 

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 

KOBIETY W BIBLII 

 

Kobiety, które pokochał Samson cz.2 Dalila 

 
 W Sdz 16,4 czytamy, że Samson po śmierci swojej żony, 

zakochał się w kolejnej kobiecie, Dalili. Tym razem nie jest napi-

sane, aby ta relacja była zgodna z Bożą wolą. Dalila była piękna  

i młodą kobietą, jej imię w języku aramejskim oznacza: kokietka, 

flirciara. Samson nie bierze z nią ślubu, ale z nią mieszka. Często 

utożsamia się nią z Filistynką jednakże Biblia nie podaje jej naro-

dowości, tylko jej miejsce zamieszkania – Ziemię Sorek. Był to 

obszar pomiędzy ziemią izraelską i filistyńską.  

 Dalila widział w Samsonie przystojnego, silnego mężczy-

znę, w objęciach którego nic jej nie groziło. Ale czy widziała  

w nim Bożego sędziego, którego celem miało być wyratowanie 

Izraelitów z rąk Filistynów? Myślę, że nie. Dalila widziała  

w Samsonie tylko to, co mogła dotknąć i zobaczyć swoimi ocza-

mi. Nie patrzyła się na Samsona z punktu widzenia wiary i Boże-

go powołania.  Człowiek, który patrzy z wiarą widzi świat z cał-

kiem innej perspektywy. Wiara, nadzieja i miłość pomagają do-

strzec  to, co jest dalej i głębiej, a właśnie tego Dalili zabrakło. 

Dalila widział tylko to, co miała tu i teraz, a pragnęła mieć jesz-

cze więcej. W Sdz 16,5 czytamy, że przyszli do niej książęta fili-

styńscy i tak rzekli: Omamij go i dowiedz się, w czym tkwi jego 

wielka siła i jakim sposobem moglibyśmy go zmóc, związać i po-

konać. My zaś damy ci każdy po tysiąc sto srebrników. Należy tu 

zauważyć, że np.: lewita pracujący w Izraelu za cały rok swojej 

pracy dostawał 10 srebrników. A tu Dalila ma ofertę otrzymania 

1100 srebrników i to od każdego filistyńskiego księcia, który  

z nią rozmawiał. Była to naprawdę olbrzymia fortuna. Zapytała 

więc swojego kochanka w czym tkwi źródło jego siły. Samson 

początkowo uznał to za świetną zabawę i okłamał Dalilę mówiąc: 



 
 

Jeśliby mnie związano siedmioma świeżymi jeszcze niewyschnię-

tymi ścięgnami osłabnę i stanę się jak każdy inny człowiek (Sdz 

16,7). 

 Dalila bez najmniejszych skrupułów związała Samsona 

świeżymi ścięgnami, tymczasem filistyńscy książęta czekali  

w ukryciu na to co miało się wydarzyć. Kiedy wszystko było go-

towe ukochana zdrajczyni krzyknęła: Samsonie Filistyńczycy nad 

tobą. Jednakże Samson bez trudu uwolnił się ze ścięgien. Dalila 

nie dała jednak za wygraną i ponownie pytała go o to, jak można 

pozbawić go siły. Siłacz dwa kolejne razy okłamał swoją ukocha-

ną, a ta dwa kolejne razy próbowała bezskutecznie pozbawić go 

siły. Lecz to Samsona nic nie nauczyło. Był tak pewny siebie, że 

nie zdawał sobie sprawy z prawdziwego zagrożenia. 

 Dalila zaczęła grać na emocjach Samsona. Oskarżała go  

o brak miłości i o kpinę, tak się dała we znaki swoim gderaniem, 

że aż zbrzydło Samsonowi życie i wyjawił prawdę. Kiedy spo-

strzegła, że poznała całą tajemnicę, posłała informację do książąt 

filistyńskich: Przyjdźcie! Tym razem bowiem wyjawił mi całą 

swoją tajemnicę (Sdz 16,18). Kobieta uśpiła siłacza i go ogoliła. 

Kiedy tym razem krzyknęła: Samsonie Filistyńczycy nad tobą, jej 

kochanek był bezbronny jak dziecko. Książęta filistyńscy bez 

trudu go pochwycili, wyłupili mu oczy i wtrącili do więzienia. 

Natomiast Dalila otrzymała obiecaną zapłatę. Czy jednak dźwięk 

tych monet był słodki? Czy była aż tak do szpiku kości zła, aby 

ani przez chwilę nie żałować swojego kochanka? 

 Historia Dalili tutaj się kończy, ale nie Samsona. Bóg 

jeszcze raz okazał mu swoją łaskę. Podczas filistyńskiego święta 

Bóg zwrócił Samsonowi siłę tak, że mógł zburzyć świątynię Da-

gona, w której byli zebrani wszyscy książęta filistyńscy. Samson 

wykonał swoje zadanie, uwolnił Izrael z pod jarzma Filistynów, 

lecz sam poniósł przy tym śmierć. 

 Czego możemy nauczyć się z tej historii? 



 
 

1. Uważajmy jakich dobieramy sobie partnerów na życie, 

gdyż ich postawa życiowa może zaważyć o naszej przy-

szłości. 

2. Wartość pieniądza nigdy nie powinna stać ponad warto-

ścią człowieka. 

3. Nie popadajmy w pychę, gdyż to co mamy pochodzi  

z Bożej łaski. 

4. Jeżeli Bóg nas do czegoś powołuje, to pomimo naszych 

błędów potrafi doprowadzić dane zadanie do końca.  

 

Ewa Olencka 

 

 

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ 

 

 

 
Parafia Ewangelicko -Augsburska w Kluczborku organizuje wy-

cieczkę do Błędnych Skał, Kudowy Zdroju, zwiedzanie kaplicy 

czaszek. 

Cena biletu 85 zł. W cenie bilety wstępu z posiłkiem, ubezpiecze-

niem i przejazd. 

Telefon kontaktowy - PEA w Kluczborku - 77 418 18 55 

 

 



 
 

ZACHĘCAMY DO OPŁACANIA 

SKŁADKI KOŚCIELNEJ 
 

można ją opłacić w kancelarii parafialnej, po nabożeństwie  

lub przelać na konto parafialne: 

 

 

Nr konta: 51 8876 0009 0000 1788 2000 0001 

Bank Spółdzielczy w Wołczynie 

z dopiskiem – składka kościelna. 

 

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego doty-

czący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przy-

pominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady para-

fialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń pa-

rafialnych mają osoby, które znajdują się na liście parafialnej, 

czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa 

się również opłacenie składki kościelnej.  

 

 

SKŁADKA KOŚCIELNA – REGULAMIN PARAFIALNY 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

& 7 
1.Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, 

zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny 

wynosić co najmniej 1% jego dochodu. 

2.W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego 

obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne 

np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające 

okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powi-

nien być określony czas trwania tego zwolnienia. 

https://bswolczyn24.pl/Account/Enter.do?rach=51887600090000178820000001


 
 

PLAN NABOŻEŃSTW - KWIECIEŃ 

 

 
DZIEŃ GIERAŁCICE WOŁCZYN BYCZYNA PARUSZOWICE 

02.04 
5. Pasyjna 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 
OFIARA 

KOMUNIA 

10.00 
OFIARA 

KOMUNIA 

08.30 
OFIARA 

KOMUNIA 

09.04 
Niedziela 
Palmowa 

13.00 
KOMUNIA 

11.30 
KOMUNIA 

10.00 
KOMUNIA 

Zapraszamy 
do Byczyny 

14.04 
Wielki  
Piątek 

15.30 
KOMUNIA 

13.30 
KOMUNIA 

10.00 
KOMUNIA 

11.30 
KOMUNIA 

16.04 
Niedziela  

Wielkanocna 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 
 

10.00 Zapraszamy 
do Byczyny 

17.04 
Poniedziałek 
Wielkanocny 

10.00 Zapraszamy 
do Gierałcic 

Zapraszamy 
do  

Paruszowic 

11.30 
KOMUNIA 

 
 

23.04 
Quasimodo-

geniti 

13.00 11.30 10.00 Zapraszamy 
do Byczyny 

30.04 
Misericor-

dias Domini 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 10.00 08.30 

07.05 
Jubilate 

8.30 
OFIARA 

10.00 
OFIARA 

11.30 
OFIARA 

Zapraszamy 
do Byczyny 

 

 
 


