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Słowo od Duszpasterza 

 

     

 Rozpoczynamy rok szkolny, który będzie obfitował  

w edukację. Zamiarem Marcina Lutra, Filipa Melanchtona, a tak-

że innych reformatorów, była edukacja chrześcijańska, rozpoczy-

nająca się od nauki czytania i pisania Małego Katechizmu. Za-

miarem Lutra było to, aby ludzie byli bardziej świadomi swojego 

życia chrześcijańskiego. Dalekosiężnym celem było odkrywanie  

i czytanie Biblii przez przysłowiowego szarego człowieka. Luter 

chciał, aby była ona w zasięgu każdego chrześcijanina. Na te po-

trzeby przetłumaczył Nowy i Stary Testament. Tak było 500 lat 

temu. Wielki ruch, miał być powstrzymany na potrzeby hierar-

chów. Ludem niewykształconym i ciemnym łatwiej się prowadzi. 

Zapewne nie chodziło Rzymowi o zbawienie z łaski tylko zyski. 

Luter uderza w system nie tylko fiskalny i ekonomiczny, ale 

przede wszystkim w edukacje i dogmaty. Czyni kompendium 

Biblii dla prostego ludu „Mały Katechizm”.  



 
 

Dzisiaj jest on dostępny od ręki, jak wiele innych książek nie tyl-

ko religijnych. Czy jako protestanci, ewangelicy charakteryzuje-

my się etosem ewangelickim wynikającym z Nowego i Starego 

Testamentu? Wątpię. Nie znamy wielu historii biblijnych. Nasze 

zachowanie pozostawia wiele do życzenia. Potrafimy czytać  

i pisać, lecz z tego nie korzystamy. Jeśli nie czytamy Słowa Bo-

żego, to nie wiemy jakie są przekonania i postawy chrześcijań-

skie. Staliśmy się kościołem wielkiej tradycji i przyzwyczajeń, 

która wyparła Biblię. Lubujemy się w ocenie, nie własnej, ale 

czyjejś. Zapewne potrzebujemy reformy, jak 500 lat temu. Luter 

przestał żyć historią i przeszłością, a skupił się na tym co teraz 

trzeba uczynić dla kościoła.  

Ks. Sebastian Olencki 

 

 

 



 
 

Kącik dla dzieci 

 

DOLINA CHARIS 

 

21. Dwa niedźwiedzie 

 

 
    

 
   Tego ranka mieszkańców z doliny Charis obudził przeraźliwy ryk 
niedźwiedzia. Okazało się, że na pobliskiej łące dwa niedźwiedzie 
urządziły zawody. Chciały przekonać się, który z nich jest wspa-
nialszym i lepszym niedźwiedziem. Niedźwiedzie ustaliły kilka 
konkurencji: rzucanie konarem drzewa, podnoszenie głazów, 
łowienie ryb, pływanie pod prąd w rwącym potoku, oraz zawody 
w jedzeniu miodu na czas. Dwóm wielkim niedźwiedziom towa-
rzyszył ich młodszy brat niedźwiadek, który bawił się w sędziego. 
   Niedźwiedzie rozpoczęły rywalizację. Najpierw przyniosły dwa 
wielkie konary drzewa. I rzuciły je jak najdalej przed siebie, na-
stępnie poszły w kierunku skał. Gdzie podnosiły coraz to większe 
głazy, wygrywał ten, kto podniósł największy. Po tej konkurencji 
niedźwiedzie poszły nad rzekę. Mały niedźwiadek mierzył czas,  
a duże niedźwiedzie starały się jak najszybciej złowić jak najwię-
cej ryb. Kolejną konkurencją było pływanie pod prąd w rwącym 
potoku. Mały niedźwiadek ustalił linię startu i mety. A dwa po-



 
 

tężne niedźwiedzie rozpoczęły wyścig. Walczyły swoimi wielkimi 
łapami z szybko płynącą wodą, starały się jak mogły, ale silny nurt 
rzeki porwał ich pchał w kierunku wodospadu. Mały niedźwiadek 
się mocno przestraszył i bardzo głośno wołał o pomoc. Stworze-
nia z doliny Charis przyfrunęły na ratunek. Widząc co się dzieje 
zawołały bobry. Bobry ścięły drzewo, które rosło nad rzeką. 
Drzewo przewróciło się, zanurzając swoje gałęzie w rzece. Dwa 
niedźwiedzie mogły się ich złapać i przejść po pniu drzewa nim na 
suchy brzeg. Mały niedźwiadek bardzo się ucieszył na widok ura-
towanych braci.  
   - No i jak tam – powiedział pan bóbr – Który z was jest teraz 
lepszym i wspanialszym niedźwiedziem? 
   Niedźwiedzie popatrzyły się po sobie ze spuszczonymi głowami 
i po cichu odpowiedziały: 
   - Ani jeden. 
   - Organizując tego typu zawody – mówił dalej pan bóbr - może-
cie udowodnić waszą siłę, szybkość i zwinność, lecz najważniejszą 
cechą dobrego niedźwiedzia jest mądrość, a tego niestety wam 
dzisiaj zabrakło. 
   Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który na-
brał rozumu;  
   Gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy 
więcej niż złoto. 

Przyp. Sal. 3, 13-14 
 

Ewa Olencka 

 
 

 

 

 

 



 
 

MEDALIONY - BYCZYNA 

 

 

 
 

MARTIN CHEMITZ 1522-1586 

Examen Concilii Tridentini – Ortodoksyjna Luterańska Dogmaty-

ka (1565-73 ok. 1000str.) – Badająca Sobór Trydencki (1545-63). 

„Prawdziwym teologiem jest ten, kto wpływa na poznanie” 

Jeden z najważniejszych teologów luterańskich XVI wieku, 

współtwórca Formuły zgody, ostatniej symbolicznej księgi lutera-

nizmu. Melanchton skierował jego uwagę ku teologii i przekonał 

o potrzebie rozróżnienia Prawa i Ewangelii. Jego pracę nauczy-

cielską przerwała zaraza. Chemnitz brał również udział w sporze 

o adiafora. Kiedy jezuici w 1560 roku zaatakowali naukę ewange-

licką, Chemnitz odpowiedział na to dziełem Theologiae Jesuita-

rum praecipua capita. Portugalski jezuita Diego Andrada de Pay-

va odpowiedział na to w 1564 roku, a jego dzieło trafiło do rąk 

Chemnitza wraz z dekretami soboru trydenckiego. W odpowiedzi 

na postanowienia z Trydentu Chemnitz napisał dzieło Examen 

Concilii Tridentini, najważniejszą obronę ewangelicyzmu przed 

doktryną katolicką napisaną w tych czasach. Jego rola dla umoc-

nienia luteranizmu była tak wielka, że popularne powiedzenie 

głosiło Si Martinus non fuisset, Martinus vix stetisset („Gdyby nie 

było Marcina [Chemnitza], Marcin [Luter] by nie przetrwał”). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Formu%C5%82a_zgody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99gi_symboliczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_i_Ewangelia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adiafora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezuici
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Diego_Andrada_de_Payva&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Diego_Andrada_de_Payva&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_trydencki


 
 

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 

KOBIETY W BIBLII 

 

Batszeba 

 

   W IISm 11,1 czytamy o dniu, kiedy Dawid wysłał swoje woj-

sko na wojnę, natomiast sam został w pałacu. Król Izraela cały 

dzień wylegiwał się w łóżku. Pod wieczór wstał i ujrzał ze swoich 

tarasów piękną kąpiącą się Batszebę. Dlaczego kobieta kąpała się 

w miejscu, w którym mógł ją dostrzec król? Kim ona była? Bat-

szeba była córką bohatera wojennego Eliana, który dzielnie wal-

czył u boku Dawida, a także żoną Uriasza Chetejczyka, który 

walczył właśnie na wojnie. Batszeba z jednej strony mogła nie 

wiedzieć, że król nie wyruszył na wojnę ze swoim wojskiem, sko-

ro na ogół tak czynił, natomiast z drugiej strony mogła swoją ką-

piel traktować jako niewinny flirt.  

   Kiedy król Dawid dowiedział się kim jest Batszeba posłał po 

nią i z nią obcował. Dla króla w tamtych czasach było to czymś 

normalnym, ale nie dla człowieka, który miał polegać na Bogu. 

Czasami to jest normalne dla ludzi, którzy są wokoło nas, nie jest 

właściwe dla tych, którzy chcą iść za Bogiem. Dawid poddał się 

pokusie i musiał ponieść tego konsekwencje.  

   Wróćmy jednak do postaci żony Uriasza Chetejczyka. Czy miał 

jakiś wybór? Czy mogła nie przyjść skoro wzywał ją król? Co 

mogła zrobić w tej sytuacji? Mogła próbować walczyć z Dawi-

dem i uciec jak zrobił to Józef. Mogła podobnie jak Tamar (o któ-

rej będziemy mówić następnym razem) odwołać się do Bożego 

Prawa, skoro król wierzył w Boga. Jednakże o niczym takim Bi-

blia nam nie mówi. W konsekwencji upojnej nocy Batszeba za-

szła w ciążę. 

   Według IIIMż 20,10 kobieta, która była niewierna swojemu 

mężowi, jak i mężczyzna z którym obcowała powinni ponieść 

karę śmierci. Dawid znał Prawo Mojżeszowe, wiedział, że może 

jemu jako królowi udało by się jakoś z tego wywinąć, ale Batsze-



 
 

ba na pewno nie uniknęła by kary. Myślę, że była ona zrozpaczo-

na, jedna noc z królem miała kosztować ją utratę życia. Nic nie 

mogła zrobić. Nie miała nic na swoją obronę, zresztą kogo miała 

by oskarżyć o zhańbienie, króla Izraela? Dawid chcąc bronić ży-

cia Batszeby zaczyna kombinować. Wysyła wiadomość do Joaba 

, dowódcy swoich wojsk, aby przysłał do niego Uriasza. Kiedy 

ten przyjechał Dawid udawał, że chodzi mu o informacje z pola 

walki. Kiedy Uriasz skończył całe sprawozdanie, król wysłał go 

do jego domu. Myślał, że wojownik pójdzie do swojej żony, bę-

dzie z nią obcował i prawda o jego krótkim romansie nigdy nie 

wyjdzie na jaw. Jednakże żołnierz nie wszedł do swojego domu, 

położył się w bramie i tam przenocował. Uriasz był nad wyraz 

lojalnym i oddanym żołnierzem, uważał, że nie może świętować  

i oddawać się rozkoszy gdy inni wojownicy walczą. Myślę, że ta 

noc była jedną z najtrudniejszych dla Batszeby, właśnie rozgrywa 

się sprawa jej życia lub śmierci, a jej mąż nie chce do niej 

przyjść. Gdy Dawid dowiedział się, że Uriasz nie poszedł do swo-

jej żony, zaprosił go jeszcze raz do siebie. Tym razem król upił 

wojownika myśląc, że pod wpływem alkoholu zapomni o swoim 

żołnierskim honorze. Jednakże Uriasz nawet będąc pijany nie 

chciał spełnić małżeńskiego obowiązku. Dawid nie widząc innego 

rozwiązania włożył do ręki żołnierza list, w którym wojownik 

niósł własny wyrok śmierci. Król Dawid kazał Joabowi postawić 

uriasza w miejscu najostrzejszej walki i pozostawić go tam same-

go. Dowódca wojsk wykonał polecenie i Uriasz zginął. 

   Co czuła Batszeba gdy dowiedziała się o śmierci męża? Myślę, 

że z jednej strony poczuła ulgę. Nikt przecież nie musi wiedzieć, 

że dziecko, które nosi w swym łonie nie jest jej męża, tym bar-

dziej, że Uriasz był w Jerozolimie przez 2 dni. Lecz z drugiej 

strony mogła mieć duże poczucie winy i odczuwać głęboki smu-

tek, przecież straciła męża. Myślę, że tego dnia kotłowało się  

w jej sercu wiele sprzecznych emocji. Kiedy minął okres żałoby 

król Dawid sprowadził wdowę do swojego domu, a ona została 

jego żoną.  



 
 

   Mogło by się wydawać, że Dawidowi i Batszebie się upiekło, 

lecz Bóg wszystko widzi i nic się przed nim nie ukryje. W II Sm 

12,1-14 czytamy, że Bóg posłał do króla proroka Natana, który 

uświadomił mu jego grzech i konsekwencje jakie za ten grzech 

poniesie. Po pierwsze nie odstąpi już miecz od domu Dawida. Po 

drugie Bóg odbierze żony Dawidowi i odda je innemu, który bę-

dzie z nimi obcował na oczach całego Izraela. A po trzecie dziec-

ko, które urodzi Batszeba umrze. Gdy Król Izraela usłyszał te 

słowa padł na twarz, pościł i prosił Boga o przebaczenie. Słowa, 

którymi wtedy się modlił możemy przeczytać w Ps 51. Bóg prze-

baczył Dawidowi, lecz karę musiał ponieść. Dziecko, które uro-

dziła Batszeba zmarło, a po pewnym czasie królewski syn Absa-

lom zbuntował się przeciwko ojcu i zaczął z nim zbrojnie wal-

czyć, a także na oczach całego ludu obcował z nałożnicami króla 

Dawida. 

   Lecz nie na tym kończy się historia Batszeby i Dawida. Po 

śmierci ich syna Dawid poszedł pocieszyć swoją małżonkę, która 

poczęła i urodziła syna Salomona. Młody książę po śmierci ojca 

zasiadł na tronie Izraela. Salomon otrzymał od Boga dar wielkiej 

mądrości, dzięki której kraj posiadał wiele bogactw. A Batszeba 

była królewską matką, która cieszyła się wielkim poważaniem  

u swojego syna. 

   Czego możemy się nauczyć z tej historii? 

1.To co może być normalne dla ludzi, którzy żyją wokoło 

nas nie zawsze jest właściwe dla tych, którzy chcą iść za Bogiem. 

2.Rzeczy, które mogą nam się wydawać niewinną intrygą 

mogą przerodzić się w wielki ból i cierpienie. 

3.Bóg wszystko widzi, w swoim czasie może odsłonić  

i osądzić to, co pozornie pozamiataliśmy pod dywan. 

 

 

Ewa Olencka 

 

 



 
 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA,  KONCERTY,  

NABOŻEŃSTWA z OKZAJI 500-lecia REFORMACJI 

 

PARAFIA WOŁCZYN 

 

BYCZYNA– 15- 17.09, Dni Kultury Chrześcijańskiej zakończo-

ne występem skoczowskich Dzwonków w kościele – (17.09.2017 

g. 17.00)  

BYCZYNA – 15.10, g. 16.00 spotkanie reformacyjne – salka 

parafialna. 

WOŁCZYN – 28.10, g.10.00  – Rekolekcje reformacyjne dla 

dzieci – salka parafialna. 

WOŁCZYN – 29.10, g.16.00 – spotkanie reformacyjne – sala 

parafialna 

 

PARAFIA KLUCZBORK 

 

KLUCZBORK - 23.09 - wyjazd do Świdnicy, Jawora i Wał-

brzycha - zapisy do 20 września - cena 40 zł.  

KLUCZBORK – 24.09, g.15.00 – otwarcie wystawy reforma-

cyjnej w Muzeum miejskim z okazji 500-lecia Reformacji. 

KLUCZBORK – Dziękczynne Nabożeństwo Żniwne organizo-

wane przez parafię w Kluczborku o g.15.00.  

GORZÓW – 8.10, g.10.00 nabożeństwo z okazji 160 – lecia pa-

rafii. 

KLUCZBORK – 21.10, 16.00 – Spotkanie z ks. Markiem Uglo-

rzem – sala parafialna. 

KLUCZBORK - 28.10 - wyjazd na dni Reformacji do Warsza-

wy. Cena około 70 zł  - tylko autokar - wyżywienie we własnym 

zakresie. 

 
 

 

 



 
 

PLAN NABOŻEŃSTW – WRZESIEŃ 

 
DZIEŃ GIERAŁCICE WOŁCZYN BYCZYNA PARUSZOWICE 

03.09 
12.Po Trójcy 
Rozpoczęcie 

Roku  
szkolnego 

 
Zapraszamy 
do Wołczyna 

10.00 
OFIARA 

11.30 
OFIARA 

13.00 
OFIARA 

10.09 
13.Po Trójcy 

8.30 
OFIARA 

10.00 11.30 Zapraszamy 
do Byczyny 

17.09 
14.Po Trójcy 

Zapraszamy 
do Wołczyna  

10.00 
 

11.30 
 

13.00 

24.09 
15.Po Trójcy 

8.30 10.00 11.30 Zapraszamy 
do Byczyny 

01.10 
Dziękczynne 
Święto Żniw 

10.00 
      OFIARA 

11.30 
OFIARA 

------------- ------------------ 

08.10 
Dziękczynne 
Święto Żniw 

------------------ -------------- 10.00 
OFIARA 

8.30 
OFIARA 

 
MIĘDZYPARAFIALNE  

DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŻNIW  

1.10.2017 – godzina 15.00 – PARAFIA 

EWANGELICKO – AUGSBURSKA  

w KLUCZBORKU 


