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Słowo od Duszpasterza 

 

     

 Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dz 5,29 

   Słowa te oddają Bożą prawdę, w którą zaangażowany był Mar-

cin Luter i jego najbliżsi współpracownicy. Jeżeli na podstawie 

pisma udowodni mi się, że to o czym mówię jest nieprawdą, od-

wołam moje poglądy. Słynne „odwołam” nie ujrzało światła 

dziennego. Marcin Luter był mocno przekonany o autorytecie 

Pisma Świętego, mocy wiary, jedynym pośrednictwie Chrystusa  

i Bożej łasce, która objęła dzieło reformacji kościoła.  

  Według Marcina Lutra i Filipa Melanchtona Kościół nie jest 

miejscem tylko na tradycję i obrzędy. „Konieczne jest to, by Ko-

ściół był zgromadzeniem świętych, w którym wiernie się naucza 

Ewangelii i należycie udziela sakramentów” – tak głosi VII arty-

kuł Wyznania Augsburskiego przedstawionego na Sejmie w Au-

gsburgu. W czerwcu obchodzimy kolejną pamiątkę tego szcze-

gólnego pisma, ponieważ to właśnie od niego wywodzi się drugi 

człon nazwy naszego Kościoła – augsburski.  

  24 czerwca miało nastąpić uroczyste odczytanie Wyznania, lecz 

z powodu przedłużenia się narad sejmowych pora była późna, 



 
 

cesarz uważał, że z odczytania można zrezygnować. Jednak zwo-

lennicy reformy doprowadzili do tego, że dnia 25 czerwca doszło 

do odczytania Wyznania. Sala w której odczytano wyznanie mo-

gła pomieścić 200 osób. Czytanie trwało około dwóch godzin, po 

czym złożono dwa egzemplarze na ręce cesarza, w języku łaciń-

skim i niemieckim.  

  Wyznanie składa się z dwóch części. Pierwsza część na czele  

z artykułami wiary od 1-21, w czym nie odstępujemy. Druga 

część artykuły od 22-28, która stanowiła zasadniczy zrąb doku-

mentu, wypowiadała się o nadużyciach w Kościele.  

  Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – taka była wiara refor-

matorów. My jako wierzący mamy opierać swoją wiarę na Chry-

stusie, a nie na ludziach. Człowiek jest zawodny, Bóg w przeci-

wieństwie do człowieka wierny.  

 

 

 

Ks. Sebastian Olencki 
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Kącik dla dzieci 

 

DOLINA CHARIS 

 

19. Krokus 

 

 
    

 

   Tego ranka Krokus i Krokusik znowu się pokłócili, tym razem było to 

na tyle poważne, że Krokus kopnął w kamień, wzbił się w górę i odfru-

nął jak najdalej od Doliny Charis, frunął tak długo, aż jego skrzydełka 

całkowicie osłabły. Zatrzymał się w całkiem nieznanej sobie okolicy. 

Był zły i wściekły na swojego brata.  

- Co on sobie wyobraża! Jeżeli jest taki mądry, to niech sam sobie 

wszystko robi! Od dzisiaj w niczym mu już nie pomagam. To prawda, 

że zniszczyłem jego urządzenie do zbierania pyłku i zatkałem maszynę 

do robienia pyłkowego koktajlu, ale ja tylko chciałem pomóc! Tylko by 

się wymądrzał, zrób to tak, a tak. A może, ja też wiem jak można coś 

zrobić. Nie ma tylko jednego przepisu na idealny koktajl z pyłku! – 

Krzyczał zdenerwowany Krokus. 

   Był tak zaaferowany swoim gniewem i złością, że nie zauważył, że to 

na czym stoi, to nie twarda ziemia, lecz podmokłe moczary. Na grzę-

zawisku w zaroślach ukryta była ropucha, która patrzyła się na Krokusa 

jak na apetyczny kąsek. Ropucha po cichu zbliżyła się do Krokusa wy-

ciągnęła swój lepki język i… chybiła. Oślepił ją jeden z promieni słoń-

ca, które nie zbyt często zagląda w te strony. Krokus przestraszony 

odskoczył w bok. Zaczął uciekać przed obrzydliwą ropuchą, która nie 



 
 

dawała za wygraną. Zmęczone skrzydełka ledwo unosiły stworzenie 

nad ziemią. Krokus skręcił w prawo, potem w lewo, znalazł rosnący 

kwiat i schował się w jego kielichu. Ropucha odeszła. 

- Uf – Odsapnął zmęczony Krokus. – Ledwie uszedłem z życiem, czy 

na tej łące nikt nigdy nie słyszał o stworzeniach z Doliny Charis? Co to 

w ogóle było? Ropucha? 

- Tak, to była ropucha – odrzekł motyl, który przyglądał się całemu 

zajściu. – Dziś polują na ciebie, jutro zapolują na mnie, tak już jest na 

tym bagnie. Lepiej uważaj i omijaj ropuchy. – Powiedział motyl i od-

frunął. 

- Mądrala się znalazł. – Pomyślał Krokus. Przez jakiś czas siedział jesz-

cze w pąku kwiatu i odpoczywał. Myślał o kłótni z Krokusikiem, tak 

bardzo się zdenerwował i rozzłościł, a przecież to on zniszczył baratu, 

aż dwa urządzenia. 

- O mało nie zginąłem przez te moje nerwy – myślał Krokus -  a do tego 

nie mam siły aby wrócić do domu. Nie wiem czy nie będę musiał tu 

przenocować. To wszystko jest bez sensu. Stwórco jeśli tu jesteś i mnie 

słyszysz, to przepraszam cię. Stworzyłeś mnie abym niósł innym po-

moc, abym zamieniał smutek w radość, a cierpienie w miłość. A teraz 

sam zdenerwowałem się na brata, moja złość zaprowadziła mnie do 

miejsca którego nie znam, jestem daleko od domu i  o mało nie zjadła 

mnie ropucha. Przepraszam cię Stwórco. Przepraszam… 

   Krokus tak płakał, że nie zauważył jak płatki kwiatu się otwarły. 

Promienie słońca oświetliły go a z nieba było słychać głos Stwórcy: 

Teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył i który cię ukształtował: Nie 

bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! 

(Iz 43,1) Promienie słońca podniosły Krokusa do góry i zaniosły do 

Doliny Charis.  Bracia wpadli sobie w objęcia i się pogodzili. 
 

Ewa Olencka 

 
 

 

 

 

 



 
 

MEDALIONY - BYCZYNA 

 

 

 
 

 

BERNARD Z CLAIRVAUX 1090-1153 

 

„Niech żyje krwawo schwytany” 

 

Cysters, mistyk. Rozczytany w pismach Augustyna, wpływowy 

człowiek. Erudyta. Filozof miodopłynny.  

Salve mundi salutare – hymn modlitewny, który był śpiewany  

w średniowieczu na cześć ciała Chrystusa. Jego poszczególnym 

partiom. Stopy, kolana, ręce, bok, klatka, serce i głowa.  

Na podstawie tego hymnu znany protestancki muzyk Paul Ger-

hard napisał pieśń o Głowo coś zraniona.  



 
 

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 

KOBIETY W BIBLII 

 

MICHAL 

   W 1 Sm 18,20 - 19,17 poznajemy Michal. Jest żydowską księż-

niczką. Wychowała się w pięknym pałacu i zapewne nigdy nicze-

go jej nie brakowało. Ojciec od Michal, król Saul często wyruszał 

na wojnę. Tym razem toczył walki z Filistynami. 

   Kiedy król Saul powrócił z pola walki tłum wiwatował na jego 

powitanie. Obok króla znajdował się młody Dawid, którego tłum 

wychwał głośniej i mocniej aniżeli samego króla. Michal już 

wcześniej widziała Dawida. Nieraz gościł w pałacu, aby swoją 

grą na harfie uspakajać temperamentny charakter króla. Lecz tym 

razem Dawid nie wjeżdżał do stolicy jako zwykły grajek, ale jako 

wielki wojenny bohater.  

   Dawid w nagrodę za pokonanie wielkiego Goliata miał ożenić 

się z siostrą od Michal, księżniczką Merab. Wojenny bohater był 

jednak bardzo skromny i uważał, że nie jest godny zostać zięciem 

królewskim. Tak więc król oddał rękę swojej córki innemu,  

a Dawid pozostał w stanie wolnym.  

   Tymczasem Michal zakochała się w Dawidzie. Nie wiedziała, 

że jej ojciec będzie chciał wykorzystać jej miłość, aby pozbyć się 

jej ukochanego. Saul kazał swoim sługom namówić Dawida do 

ślubu z Michal, gdy ten się wahał, król powiedział, że nie chce 

innego wiana za rękę córki, jak tylko sto napletków filistyńskich. 

Prawdę mówiąc Saul miał nadzieję, że Filistyni zabiją niedoszłe-

go zięcia. Plan Saula jednak się nie powiódł. Dawid jako swoje 

wiano przyniósł nie tylko sto, ale dwieście napletków. Król nie 

miał wyjścia, musiał dotrzymać słowa i oddać rękę swojej córki 

Dawidowi.  

   Michal była szczęśliwa, miała męża, którego kochała i który ją 

kochał. Niestety król Saul coraz bardziej nienawidził swojego 

zięcia i planował go zabić. Kiedy kolejne próby zabicia Dawida 



 
 

się nie powiodły, król wysłał pod dom oprawców, aby tam na 

niego czatowali. Kiedy Michal się o tym dowiedziała, ostrzegła 

męża. Spuściła Dawida przez okno, tak iż uciekł i się uratował. 

Potem wzięła domowego bożka, położyła go na łóżku i przykryła 

płaszczem. Gdy słudzy Saula weszli do jej domu, okłamała ich, 

że jej mąż jest chory. Tak też oprawcy odeszli, a Dawid zyskał 

czas na znalezienie bezpiecznej kryjówki. 

   Zwróćmy jednak uwagę na to, co Michal położyła na łóżku 

Dawida – domowego bożka. Co nam to mówi o tej księżniczce  

i jej wierze w Boga Izraela? Wątpię żeby Michal trzymała tego 

bożka tylko do ozdoby. Niestety za jej miłością nie szła wiara  

w jedynego Boga. Gdyby tak było, nie miała by w domu tej fi-

gurki. 

   Kiedy słudzy Saula po raz kolejny przyszli po Dawida i go nie 

znaleźli, król wpadł w wściekłość. Zarzucał swojej córce, że wy-

puściła jego wroga. Michal najpierw próbowała się tłumaczyć, ale 

gdy to nie pomogło powiedziała: Puść mnie inaczej cię zabiję  

(1 Sm 19,17). Co to nam mówi o jej stosunku do ojca? O ich wza-

jemnej relacji? Na pewno nie można tu powiedzieć o pozytyw-

nym ojcostwie dającym oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Saul 

w ogóle nie przejmował się uczuciami córki. Obiecał jej ślub  

z Dawidem, bo myślał, że ukochany zginie walcząc o jej rękę. 

Kiedy Michal staje w obronie swojego męża, ojciec czyni jej wy-

rzuty. Michal nie ma nic do powiedzenia, jest tylko pionkiem  

w grze. A jej stosunek do ojca? – Zabiję cię!.  

   Saul rozpoczął poszukiwania Dawida aby go złapać i zabić.  

A swoją córkę wydał za mąż za Paltiego syna Laisza z Galim  

(1 Sm 25,44).  

   Mijają lata, król Saul ginie podczas jednej z bitew. Dawid za-

siada na tronie Judy, a po kilku latach na tronie całego Izraela. 

Gdy objął władzę, przypomniał sobie o swojej żonie Michal  

i zapragnął ją odzyskać. Palti musiał oddać swoją żonę królowi, 

lecz nie było dla niego to łatwe, gdyż bardzo ją kochał. Jak czy-

tamy w 1 Sm 3,16 odprowadzając ją, szedł obok niej cały czas 



 
 

płacząc. Michal wróciła do swojej pierwszej miłości, ale nie była 

już jego jedyną żoną. Od tego czasu musiała dzielić swe małżeń-

skie łoże z innymi kobietami. 

   Kolejne miejsce gdzie czytamy o Michal to 2 Sm 6, 16-23. 

Fragment ten opisuje historię jak Dawid wprowadza Skrzynię 

Przymierza do Jerozolimy. Król zorganizował wielkie święto  

w Izraelu. Z wielką radością i zapałem tańczył przed skrzynią 

Pańską po czym składał ofiary całopalne i pojednania. A gdzie 

wtedy była Michal?  -  Została w pałacu. A gdy wyjrzała przez 

okno i zobaczyła jak jej mąż tańczy przed Panem wzgardziła nim 

w swoim sercu. Michal nie tylko nie brała udziału w święcie ży-

dowskim, ale i nie okazała żadnego zrozumienia dla pobożności 

swojego męża. Kiedy Dawid wszedł do pałacu Michal wylała na 

jego głowę kubeł zimnej wody mówiąc: jak wspaniale zachował 

się dziś król Izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewol-

nic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekko-

duch (2 Sm 6,20). Dawid nie dał się stłamsić, czy zapędzić w ja-

kieś poczucie winy. Jest pewny, że nie zrobił nic złego. Wie że 

tańczył na chwałę Bogu i to jest dla niego najważniejsze.  

   W ostatnim wierszu tej perykopy czytamy, że Michal nie miała 

dzieci, aż do swojej śmierci. Możliwe, że autor tego fragmentu 

chce tu pokazać, że Bóg w konsekwencji za jej postawę zamknął 

jej łono. 

   Czego możemy się nauczyć od Michal? 

   Wspieraj swojego współmałżonka w wierze i krocz razem z nim 

za Bogiem.  

 

Ewa Olencka 

 

 

 

 

 

 



 
 

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
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