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Słowo od Duszpasterza 

 

     

  

 Wakacje! 

Długo wyczekiwane przez dzieci i nie tylko. To dobry 

czas by odetchnąć od szkolnych obowiązków. Dzieci i rodzice 

odpoczywają i planują wspólne wyjazdy. Czas na odpoczynek.  

Dziękujemy Bogu za cały rok szkolny, szkółki niedzielne, 

lekcje religii i różne spotkania. Dziękuję wszystkim, którzy anga-

żują się w pracę i życie parafialne.  

Niech Bóg błogosławi nam dobre dzieło i niech nas strze-

że podczas wypoczynku, który jest zasłużony. Niech Słowo Boże 

nie znika w okresie wypoczynku ale będzie pod naszą ręką. Bóg 

się nie męczy jak powiada Pismo. On potrafi odpoczywać dając 

nam przykład, że mamy kroczyć za Jego przykazaniem. Odpo-

czynek jest dany od Boga i jest czynnością świętą, w której czło-



 
 

wiek ma zwrócić swe oblicze do swojego Stwórcy. Życzę błogo-

sławionego wypoczynku podczas wakacji.  

 

 

Ks. Sebastian Olencki 

 

 

 



 
 

Kącik dla dzieci 

 

DOLINA CHARIS 

 

20. Sara 

 

 
    

 

   Sara zawsze radosna i wesoła dziś chodziła smutna. Była chora. 
Lekarz kazał jej leżeć w łóżku i odpoczywać. Miała tyle planów. 
Chciała pomóc sąsiadce w plewieniu ogrodu, chciała odwiedzić 
chorą przyjaciółkę, chciała zorganizować przyjęcie niespodziankę 
dla swoich rodziców, chciała…, a tu nic z tego, tylko łóżko, ciepła 
kołdra i książka. Wszystkie plany legły w gruzach.  
- Mam odpoczywać – westchnęła – mam odpoczywać 

Na parapecie jej okna usiadły stworzenia z Doliny Charis, 
zastanawiały się czy mogą jakoś jej pomóc. Miriam, przyjaciółka 
stworzeń zaniosła Sarze ciepły obiad i przez jakiś czas razem sie-
działy i rozmawiały. Kiedy Sara zjadła ciepły posiłek, nie miała 
najmniejszej ochoty wracać do łóżka. Ciepło się ubrała i wyszła  
z domu. Była dość słaba, więc nie mogła planować z byt długiego 
spaceru. Skręciła w pierwszą alejkę i dodarła do najstarszego 
budynku w całym miasteczku. Dom ten otoczony był płotem po-
rośniętym bluszczem. Postanowiła obejść go dookoła. Kiedy do-



 
 

szła do tylnej furtki stworzenia, które cały czas jej towarzyszyły, 
wzbiły się w górę. Chciały zwrócić na siebie uwagę Sary. Usiadły 
na dużym białym kamieniu stojącym pod płotem. Sara myślała, 
że to są pierwsze wiosenne motyle. Kiedy stworzenia odleciały 
Sara zauważyła, że na kamieniu są wyryte słowa nieznanego au-
tora: Kocham cię teraz i tutaj. Kocham cię tak bardzo, że chcę, 
abyś odpoczęła. Chcę abyś usiadła przed oknem i rozkoszowała 
się pięknem mojego stworzenia. Chcę abyś przestała na chwilę 
zwiastować Ewangelię i pozwoliła mi ją tobie przybliżyć. W końcu 
to Ja jestem silny. Ty jesteś tylko dzieckiem: słabym i zmęczonym. 
Pozwól mi się tobą zaopiekować. Pozwól mi cię wyleczyć i dodać 
ci sił. Pozwól mi cię pokochać. 

Sara stała wpatrzona w napis, a łzy stróżkami spływały jej 
po policzkach, wiedziała, że te słowa nie znalazły się tu przez 
przypadek. Były to słowa Stwórcy skierowane prosto do niej. 
Wróciła do domu, usiadła przed oknem i spoglądając na rozkwi-
tające wiosenne kwiaty wyszeptała:  
- Kocham cię, mój Stwórco, oto jestem, zaopiekuj się mną, dzię-
kuję, że jesteś, dziękuje, że mnie kochasz.  
 
Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać 
tych, którzy szczerym sercem są przy nim. 2Krn 16,9a 
 

Ewa Olencka 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEDALIONY - BYCZYNA 

 

 

 
 

 

JAN HUS 1369-1415 

„Spalony, ale niezwyciężony” 

Jan Hus ur. 1370 w Husincu. Prekursor protestantyzmu, profesor 

Uniwersytetu Praskiego. Działalność Husa, inspirowana my-

ślą Johna Wycliffe’a, była zapowiedzią podobnego wystąpie-

nia Marcina Lutra sto lat później. Stworzył własny program re-

formy kościoła. Uważał za niesprawiedliwość rozrzutny i hulasz-

czy tryb życia dostojników kościelnych, utrzymujących się z wy-

jątkowo wysokich podatków nałożonych głównie na rolników.  

Mimo listu żelaznego zapewniającego, że nie zostanie stracony  

6 lipca został spalony na stosie w Konstancji. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Protestantyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Karola_w_Pradze
https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Wycliffe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Luter


 
 

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 

KOBIETY W BIBLII 

 

ABIGAIL 

   W 1Sm 25,2-42 czytamy o kobiecie o imieniu Abigail. Była 

piękną i roztropną żoną, natomiast jej mąż Nabal był nieokrzesa-

ny i niecnych postępków. Był bardzo zamożny, miał trzy tysiące 

owiec i tysiąc kóz. Abigail była bogata, mieszkała w pięknej po-

siadłości w karmelu, ale czy można być szczęśliwą u boku męż-

czyzny, którego imię brzmi głupiec? 

 W pobliżu posiadłości Nabala przebywał Dawid za swoi-

mi sprzymierzeńcami. Gdy Dawid usłyszał, że Nabal strzyże 

owce, wysłał do niego swoich towarzyszy. Dawid miał nadzieję, 

ze gospodarz podzieli się z nimi swoim świątecznym posiłkiem. 

Tym bardziej, że pomagali jego pasterzom podczas wypasu i dba-

li aby nic nie stało się jego owcom. Nabal jednak wzgardził Da-

widem i jego towarzyszami. Nazwał Dawida buntownikiem,  

a jego wysłańców odesłał z niczym. Dawida bardzo to zdener-

wowało. Zabrał ze sobą czterystu wojowników i wyruszył zbroj-

nie na dom Nabala. W tym to czasie jeden ze sług doniósł Abigail 

o tym, co zrobił jej mąż. Abigail przejęła inicjatywę i zaczęła 

działać. Dobrze wiedziała, że nie można być uległym przywódcy, 

który czyni zło. Żona powinna być uległa swojemu mężowi, ale 

tylko w tym, co jest dobre. Nie można pozwalać na to, co jest złe, 

nawet jeżeli oznacza to otwarty sprzeciw. Abigail nie była szarą 

myszką, wyszła z inicjatywą aby uratować swój dom. Zabrała 200 

chlebów, dwie łagwie wina, pięć oprawianych owiec, prażone 

ziarno, rodzynki, placki figowe i wyruszyła w drogę. Tymczasem 

Dawid szedł ze swoim wojskiem w kierunku domu Nabala, pra-

gnąc śmierci wszystkich mieszkających tam mężczyzn. Gdy Abi-

gail zobaczyła Dawida zsiadła z osła i padła przed nim na twarz. 

Wzięła całą winę na siebie, przedstawiła swojego męża jako 

głupca, a Dawidowi dała swój dar i prosiła o przebaczenie. Przy-



 
 

jęła przed Dawidem postawę pokornego sługi, uniżyła się i błogo-

sławiła go. Dawid widząc postawę Abigail i słysząc jej słowa 

zaczął ją błogosławić, przyjął jej dar i odesłał ją w pokorze do 

domu.  

 Gdy wróciła do domu, trwała tam niemalże królewska 

uczta. Jaj mąż świętował upojony winem. Pełen radości nie zda-

wał sobie sprawy z tego co przed chwilą miało miejsce. Następ-

nego dnia rano, gdy Nabal wytrzeźwiał Abigail opowiedziała mu 

o tym, co zrobiła dzień wcześniej. Gdy małżonek zdał sobie 

sprawę z tego co się wydarzyło, zamarło w nim serce i zdrętwiał 

jak kamień. A po dziesięciu dniach dotknął Pan Nabala i ten 

umarł. 

 Kiedy Dawid się o tym dowiedział, wysłał swatów do 

Abigail, aby się jej oświadczyć. Jak czytamy w 1Sm 25,41-42 

młoda wdowa przyjęła oświadczyny. Śpiesznie wsiadła na osła  

i pojechała za posłańcami do Dawida aby pozostać jego żoną. 

Teraz Abigail miała mądrego męża, który ufał Bogu. Jej życie 

całkowicie się odmieniło, ale to nie znaczy, że było usłane róża-

mi.  

 W 1 Sm 30,1-26 czytamy jak Dawid wraz ze swoimi wo-

jownikami wyruszył walczyć z Filistynami. Amalekici wykorzy-

stali to i najechali na miasto, w którym wtedy mieszkał Dawid  

i jego sprzymierzeńcy. Całe miasto zostało spalone, a kobiety  

i dzieci zabrane do niewoli.  Gdy Dawid wraz z towarzyszami 

wrócił z wyprawy wojennej wpadł w wielką rozpacz.  

Tego dnia do niewoli trafiły także dwie żony Dawida: 

Abigail i Achinoam. O czym mogły myśleć będąc porwane przez 

Amalekitó? Mogły czuć lęk, strach, przerażenie, ale i mogły mieć 

nadzieję, ze ich mąż przyjedzie, aby je ocalić. 

Towarzysze Dawida, których żony i dzieci porwano byli 

tak rozgoryczeni, że chcieli Dawida ukamienować. Dawid poło-

żył swoją ufność w Bogu. Zamiast się poddać wezwał kapłana  

i pytał boga o radę. Przyszły król nie działał pochopnie i pod 

wpływem emocji, lecz podszedł do całej sytuacji z pokorą i mo-



 
 

dlitwą. Posłuszny Bożej woli, zebrał wojowników i puścił się  

w pogoń za Amalekitami. Dawid uratował wszystkich porwa-

nych, a także obydwie swoje żony. Abigail mogła znowu poczuć 

się bezpiecznie u boku swojego męża. 

Kolejnym miejscem, w którym czytamy o Abigail, jest  

2 Sm 2,1-4. Fragment ten opisuje dzień koronacji Dawida na kró-

la Judy. Życie byłej żony Nabala całkowicie się odmieniło, z żony 

bogatego głupca na żonę mądrego, ufającego Bogu króla. 

Czego możemy nauczyć się od Abigail? 

1. Nie można być uległym człowiekowi, który czyni zło, 

niezależnie czy jest to nasz współmałżonek czy inny 

przełożony. Warto jest robić to, co jest słuszne i dobre. 

2. Błogosławieństwo jakie spływa na wierzącego męża 

staje się udziałem jego żony. 

 

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


 
 

PLAN NABOŻEŃSTW – LIPIEC - SIERPIEŃ 

 
DZIEŃ GIERAŁCICE WOŁCZYN BYCZYNA PARUSZOWICE 

02.07 
3.Po Trójcy 

8.30 
OFIARA 

10.00 
OFIARA 

11.30 
OFIARA 

 

Zapraszamy 
do Byczyny 

09.07 
4.Po Trójcy 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

10.00 11.30 13.00 
OFIARA 

16.07 
5.Po Trójcy 

08.30 
 

10.00 
 

11.30 
 

Zapraszamy 
do Byczyny 

23.07 
6.Po Trójcy 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

10.00 11.30 13.00 

30.07 
7.Po Trójcy 

8.30 
 

10.00 11.30 
 

Zapraszamy 
do Byczyny 

06.08 
8.Po Trójcy 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 
OFIARA 

10.00 
OFIARA 

8.30 
OFIARA 

13.08 
9.Po Trójcy 

13.00 
OFIARA 

11.30 10.00 Zapraszamy 
do Byczyny 

20.08 
10.Po Trójcy 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 10.00 8.30 
 

27.08 
11.Po Trójcy 

13.00 
 

11.30 10.00 Zapraszamy 
do Byczyny 

03.09 
12.Po Trójcy 
Rozpoczęcie 

Roku  
szkolnego 

 
Zapraszamy 
do Wołczyna 

10.00 
OFIARA 

11.30 
OFIARA 

13.00 
OFIARA 

 

 
 


