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Słowo od Duszpasterza 

 

     

 Nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na Jego 

ostrzeżenie! Prz 3,11 

 

Ten krótki fragment z księgi Przypowieści Salomona, 

ukrywa w sobie wiele aspektów duchowych. Jednym z nich jest 

miłość. Miłość jest czynnym zainteresowaniem się życiem. Jeśli 

nie ma tego czynnika zainteresowania, nie ma miłości. Czynny 

charakter miłości, ujawnia się w trosce, poczuciu odpowiedzial-

ności, poszanowaniu i poznaniu, a przede wszystkim w braku 

pogardzania pouczeniem Pana. Czym dla nas jest pouczenie Pa-

na? Czy jest następną literą Prawa, która ugniata i nie pozwala 

prawdziwie przeżywać wiary? Czy zakon ma tylko miejsce  

w judaizmie? Czy sami chrześcijanie nie ukuli sobie własnego 

zakonu przez te wszystkie lata istnienia?  

Marcin Luter powiedział, że Ewangelie przenikają Zakon, 

a w zakonie znajdzie się miejsce dla Ewangelii. Już na początku 

swoich katechizmów umieścił Starotestamentowe pouczenie, czy-

li dziesięcioro przykazań, które miały pouczać i nauczać ludzi  

w pokorze jak żyć ze Słowem Bożym.  



 
 

Również księga psalmów zaczyna się od słów, które wy-

nikają z Bożego pouczenia „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za 

radą bezbożnych. Ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie 

zasiada w gronie szyderców. Lecz ma upodobanie w zakonie Pa-

na i zakon jego rozważa dniem i nocą”. Czy pouczenie, naprowa-

dzenie na właściwą drogę musi być od razu prawem, a nie pou-

czeniem miłości? Czy wskazanie prawidłowej, należytej ścieżki, 

pouczenie, napomnienie jest tylko zakonem, a nie prawdziwym 

zainteresowaniem sobą i drugą osobą, Bogiem? Jestem przekona-

ny o tym, że treści Nowego Testamentu o wiele bardziej podwyż-

szają  poprzeczkę moralności, człowieczeństwa, zachowania wo-

bec bliźniego niż czyni to Stary Testament. Salomon w swojej 

księdze często zachęca do bogobojności, słowami „Synu mój! Nie 

zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich 

przykazań”. W innym miejscu „Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje 

Słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, jeżeli przywołasz 

rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność. Wtedy zrozumiesz 

bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga”.  

Bożym pouczeniem jest to, byśmy poszukiwali mądrości, 

rozsądku, roztropności, tak jak czyni to człowiek z wszelkim za-

angażowaniem i zachłannością kiedy szuka skarbów czy też sre-

bra. Byśmy dzięki pouczeniu Bożemu zrozumieli sprawiedliwość 

i każdą dobrą drogę.  

Niech Boże pouczenie nie prowadzi nas do oburzenia, lecz 

do zastanowienia się nad jego błogosławieństwem. A błogosła-

wiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż który nabrał rozumu. 

 

Ks. Sebastian Olencki



 
 

Kącik dla dzieci 

 

DOLINA CHARIS 

 

23. Festiwal czekolady 

 

 
    

 
   W miasteczku leżącym nieopodal Doliny Charis mieszkańcy 
postanowili urządzić wielki festiwal czekolady. Burmistrz miasta 
specjalnie zamówił na tę okoliczność wielką rzeźbę z czekolady 
przedstawiającą szczęśliwą rodzinę: mamę, tatę i dwójkę dzieci. 
Postawił tę rzeźbę pośrodku miasteczka, zabezpieczył ją przed 
deszczem i tak powiedział:  
   - Ta rzeźba ma być symbolem radości jaką możemy przeżywać 
podczas naszego festiwalu. Wiem, że wygląda bardzo apetycznie, 
ale  proszę, ażeby do czasu naszego święta nikt jej nie jadł. 
   Mieszkańcy byli pod wrażeniem rzeźby, a dzieci myślały tylko  
o tym  jak ta piękna czekolada może smakować. Miasteczko 
przygotowywało się do święta czekolady. Dorośli wymieniali się 
przepisami na czekoladowe przysmaki, zaopatrywali się w sklepie 
w potrzebne produkty i planowali, który z czekoladowych wyro-
bów wykonać, natomiast dzieci cały dzień krążyły wokoło czeko-



 
 

ladowej rzeźby, nie mogąc się doczekać, kiedy będą mogły ją 
zjeść. 
   Stworzenia z Doliny Charis także pojawiły się w miasteczku za-
ciekawione przygotowaniami. Widząc dzieci krążące wokół rzeź-
by po cichu szeptały im do uszka: 
   - Poczekaj, do festiwalu, zostało jeszcze tylko trzy dni, poczekaj, 
dasz radę 
   Jednakże gdy zaczęło się ściemniać po kolei drzwi z różnych 
domów się otwierały i   po cichu na paluszkach wymykały się 
dzieci, które niepostrzeżenie podchodziły do rzeźby i po małym 
kawałeczku ją obgryzały. 
   - Ugryzę tylko taki mały kawałeczek, nikt przecież tego nie zau-
waży – Myślały dzieci. Jednakże rano prawda miała okazać się 
inna. Rano, kiedy mieszkańcy miasta się obudzili z przerażeniem 
spojrzeli na ich festiwalową rzeźbę, była prawie cała zjedzona. 
   - Kto to zrobił?! – Zawołał zdenerwowany burmistrz. Ale nikt 
nie chciał się przyznać. Każde dziecko uważało, że zjadło tylko 
mały kawałeczek, a nie prawie całą rzeźbę. Niestety te wszystkie 
małe kawałeczki wyrządziły w sumie olbrzymią szkodę. Burmistrz 
domyślił się, że winne są dzieci i ustalił, że podczas festiwalu cze-
kolady, żadne dziecko nie dostanie ani jednego jej kawałka.  
W dniu festiwalu całe miasteczko pachniało czekoladą, lecz żad-
ne z dzieci nie potrafiło się tego dnia cieszyć. W końcu wszystkie 
się zebrały i poszły przeprosić burmistrza. Burmistrz im przeba-
czył i pozwolił im zjeść czekoladowe przysmaki zanim jednak 
odeszły tak im powiedział:  
   - Jeżeli nie będziecie czynić dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi 
was, lecz wy macie nad nim panować (1Mż 4,7). 

Ewa Olencka 

 
 

 



 
 

MEDALIONY - BYCZYNA 

 

GUSTAW ADOLF 1594-1632 

 

„Wojnę Pana prowadzi mój Pan” 1 Sm 25,28 

 

 
 



 
 

Król Szwecji, urodzony w Sztokholmie. Był synem króla 

szwedzkiego Karola IX z dynastii Wazów, urodzonym w Sztok-

holmie 09 grudnia 1954 r. Po śmierci ojca w 1611 r., jako sie-

demnastoletni chłopiec wstąpił na tron i objął rządy. Był to bar-

dzo trudny czas dla Szwecji. Z jednej strony zagrażały jej Dania  

i Rosja a z drugiej pretensje do tronu zgłaszał król polski Zyg-

munt III Waza, kuzyn Gustawa Adolfa. Gustaw Adolf bardzo 

wcześnie wykazał duże zdolności językowe. Mając 17 lat, wstąpił 

po śmierci ojca na tron szwedzki. Zatwierdził wtedy wszystkie 

prawa i przywileje posiadane przez stany, jednocześnie wyrażając 

zgodę na ograniczenie na ich rzecz władzy monarszej w kwe-

stiach dotyczących stanowienia prawa, polityki zagranicznej  

i fiskalnej. Uporządkował administrację centralną, wymiar spra-

wiedliwości, skarbowość oraz przeprowadził moderniza-

cję wojska, co doprowadziło do wyższości armii szwedzkiej nad 

innymi w czasie trwania wojny 30- letniej. Mając na celu opano-

wanie południowych wybrzeży Bałtyku, przystąpił w 1629 roku 

do wojny trzydziestoletniej przeciw Habsburgom. Odsiecz prote-

stancka. Jest symbolem ratunku dla protestantów. Dlatego też jest 

tak zwana zbiórka na rzecz kościołów zwana jego imieniem. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_zbrojne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_trzydziestoletnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_trzydziestoletnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Habsburgowie


 
 

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 

KOBIETY W BIBLII 

 

TAMAR cz. II 

 

Amnon był pewny siebie wziął to, czego pragnął, nato-

miast Tamar straciła wszystko. Młody książę, po swoich dokona-

niach znienawidził siostrę i kazał jej odejść, na co Tamar zaczęła 

bronić się dalej: Nie tak mój bracie – mówiła – gdyż czyniąc to 

popełniasz jeszcze większą niegodziwość niż to, co zrobiłeś do tej 

pory (IISm 13,16). Co takiego według Bożego Prawa Amnon był 

winny Tamar? W IIIMż 22,16-17 czytamy, że mężczyzna, który 

pochwyci dziewicę i z nią obcuje powinien ją poślubić, lub jeśli 

ojciec nie wyda zgody na ślub, ma zapłacić ojcu tyle srebra ile 

wynosi opłata ślubna za dziewicę. Tak więc Amnon albo powinien 

pojąć Tamar za żonę, albo zapłacić za jej zhańbienie. Biorąc pod 

uwagę, że byli rodzeństwem w grę wchodziła zapłata. Młody na-

stępca tronu nie miał ochoty zrobić ani jednego, ani drugiego. 

Wygonił swoją ofiarę i zaryglował za nią drzwi. 

 Tamar posypała głowę popiołem, rozdarła swoją suknię, 

położyła ręce na głowie i głowie i głośno płakała. To co zrobiła 

było tradycyjnym sposobem w jaki w Izraelu okazywało się ol-

brzymi bunt przeciwko złamaniu Bożego Prawa. Proszono tak 



 
 

Boga o litość i zmiłowanie, o łaskę i miłosierdzie. Kiedy dziewczy-

na szła pogrążona w swoim cierpieniu wyszedł na jej spotkanie 

Absalom. Kazał siostrze iść do domu i nie mówić o tym co się sta-

ło. Absalom pozornie sprawę uciszył, ale jak czytamy w II Sm 

13,32 tego dnia postanowił zabić swojego brata. 

 Kiedy król Dawid dowiedział się co zrobił Amnon, bardzo 

się zdenerwował, ale nic mu nie zrobił, bo jak czytamy, bardzo go 

miłował. Dawid nie chciał ukarać pierworodnego syna i niestety 

go stracił. Dwa lata po tych wydarzeniach Absalom zamordował 

Amnona, a później zbuntował się zbrojnie przeciwko ojcu. 

Mszcząc się za zhańbienie siostry wypełnię karę jaką prorok Na-

tan przepowiedział dawidowi za grzech z Batszebą. 

Czego ta historia nas uczy? 

1. Pożądanie jest czymś nad czym powinniśmy panować, 

gdyż w przeciwnym razie może prowadzić do bardzo 

trudnych, bolesnych i nieodwracalnych konsekwencji. 

2. Miłość do dzieci nie polega na braku kary, Bóg który jest 

miłością wychowując nas karci i smaga. Gdyby Dawid od-

powiednio ukarał Amnona, to możliwe, że Absalom by się 

na nim nie mścił i go nie zabił. 

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 – LISTOPAD 

 

 
DZIEŃ GIERAŁCICE WOŁCZYN BYCZYNA PARUSZOWICE 

05.11 
21.Po Trójcy 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

10.00 
OFIARA 

11.30 
OFIARA 

13.00  
OFIARA 

12.11 
3.przed koń-

cem roku 
kościelnego 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

10.00 11.30 
 

 
Zapraszamy 
do Byczyny 

19.11 
Przedostatnia 
niedziela roku 

kościelnego 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

10.00 11.30 13.00 

26.11 
Niedziela 

Wieczności 

8.30 10.00 11.30 Zapraszamy 
do Byczyny 

03.12 
1 w Adwencie 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 
 

10.00 8.30 

 
 


