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Siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wy-

konywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka,  

ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł,  

ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bra-

mach. 5 Mż 5,14 
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Słowo od Duszpasterza 

 

    

I powiesz im: Tak mówi Pan: gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie 

podniesie? Gdy ktoś odejdzie, czy znowu nie powraca?  

Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstęp-

stwie? Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić.  

Księga Jeremiasza 

 

 Wiara, nadzieja, miłość znalazły swój wyraz w wizji pro-

roków. Prorocy postrzegają sobie obecną rzeczywistość w sposób 

wolny od zaślepienia właściwego opinii publicznej i władzy. Pa-

radoksem jest, że nie chcą być prorokami, ale czują potrzebę wy-

rażenia głosu swego sumienia – swych przeczuć – by ogłosić, 

jakie widzą możliwości w świetle Bożym, chcą pokazać ludziom 

inne rozwiązania i ostrzec ich. To wszystko do czego mają aspi-

racje. Jednak od ludzi zależy, czy poważnie potraktują to ostrze-

żenia i zmienią sposób postępowania, czy też pozostaną ślepi  

i głusi – i będą cierpieć. Język proroczy jest zawsze językiem 

wyboru, wolności, nigdy nie jest językiem, który ma determino-

wać, zmuszać. Dlatego też prorok Jeremiasz, jest jedynym z wiel-

kich przedstawicieli zbawczego dialogu między Bogiem a Jego 



 
 

ludem. Jeremiasz jest postacią wyjątkową, dlatego że jego dzia-

łalność przypada na najtragiczniejszy okres królestwa judzkiego, 

jego upadku i niewoli. Walczy on zdecydowanie i stanowczo  

z bałwochwalstwem, nieszczerością kapłaństwa, ludu głoszącego 

Pokój! Pokój! Choć pokoju nie ma. Jeremiasz woła pełen odrazy: 

Od najmłodszego do najstarszego wszyscy myślą o wyzysku: 

zarówno prorok, jak i kapłan, wszyscy popełniają oszustwo  

(Jr 8,10-11). Mój lud nie chce znać prawa Pana. Prorok ten głosi 

zepsucie moralne, jest też oddany i osobiście zaangażowany bez 

reszty w sprawę Bożą. „Niech Jahwe podniesie z upadku”, lub 

„Jahwe wywyższa”. Odczuwa on głęboko jako człowiek istotę 

grzechu, wyrażającego się w synkretyzmie, czyli w przejmowaniu 

lub wchłanianiu pogańskich rytów w swoje wierzenia. Głosi 

grzech przeciw Bogu. Jego lud podeptał prawo Boga za co będzie 

go czekała kara. Bóg jednak wychodzi z inicjatywą nawrócenia, 

odwrócenia się od zła, z czego jego wybrany lud nie skorzysta. 

Prorok Jeremiasz podkreśla wyższość posłuszeństwa nad ze-

wnętrznymi praktykami łącznie z obrzezaniem i ofiarami. Jere-

miasz jest pierwszym prorokiem, który wspomina o Nowym 

Przymierzu, wymagającego nowego, bardziej wewnętrznego sto-

sunku do Boga i Jego przykazań; będą one wypisane nie – jak  

w dawnym przymierzu – na kamiennych tablicach, lecz w sercach 

nowego ludu. 

„Oto idą dni - mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z do-

mem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie za-

warłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wy-

prowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, 

chociaż ja byłem ich Panem. Lecz takie przymierze zawrę z do-

mem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon  

w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja  

będę ich Bogiem, a on będą moim ludem.” Jer 31,31-33.



 
 

Kącik dla dzieci 

 

DOLINA CHARIS 

 

25. Siostry wiewiórki 

 

 
    

 
    

W Dolinie Charis było dużo śniegu. Zima tego roku była 

wyjątkowo długa i mroźna. W leśnym zakątku mieszkały dwie 

siostry wiewiórki. Starsza nie miała jednej łapki, dlatego młodsza 

we wszystkim jej pomagała.  

- Strasznie tu zimno w tej naszej dziupli – narzekała starsza – 

mogła byś coś zrobić, aby tu troczę ogrzać, może gil podarował 

by tobie parę swoich piórek, albo znajomy zajączek użyczył by 

nam parę kłaków ze swojego futra. Nie widzisz jak ja zamarzam. 

– Młodsza  wiewiórka robiła wszystko by tylko dogodzić swojej 

starszej siostra, ale ta nigdy nie była z niczego zadowolona. Jak 

miała iść i prosić inne zwierzęta o pióra, czy futro, przecież one 

też starały się jakoś przetrwać tę zimę. 

- Jak nie chcesz po to iść, to nie musisz, ale przynieś z naszej spi-

żarni parę orzechów, może gdy coś zjem, to się rozgrzeję. – Po-

wiedziała wiewiórka bez łapki.  



 
 

Młodsza siostra szybko wyskoczyła z dziupli i pobiegła w poszu-

kiwani orzechów. Bez tródu dnalazła jedną ze swoich spiżarni  

i z orzeszkiem w pyszczku wróciła do domu. 

- Co to ma być? - Zawołała starsza siostra – przecież ten orzech 

jest za duży, nie dam rady zjeść go całego, a reszta, która pozo-

stanie do wieczora się zaschnie i nie będzie już taka dobra. 

- Ja też, moja siostro, jestem głodna i możemy podzielić się tym 

orzechem po połowie – powiedziała młodsza wiewiórka, ledwo 

opanowując swoje nerwy. 

- No chyba, że tak. 

Kiedy młodsza wiewiórka ponownie wybiegła z dziupli spotkała 

na swojej drodze sarnę. Opowiedziała jej o wszystkim co się stało 

i dlaczego jest tak bardzo zdenerwowana. 

- A dlaczego cały czas wszystko robisz za swoją siostrę? – Po-

wiedziała pani sarna – Zobacz może ona nie ma jednej łapki, ale 

trzy inne są nadal sprawne. Jeżeli teraz nie nauczy się samodziel-

ności, to co będzie jak zachorujesz, albo po prostu nie będziesz 

już wstanie się  nią opiekować. Twoja siostra będzie wtedy zdana 

na pastwę drapieżników. 

- Dobrze o tym wiem, ale gdy tylko zaczynam o tym mówić,  

to moja siostra zasłania się chorą łapką.  

 - To w takim razie ja z nią porozmawiam.  – Powiedziała pani 

sarna  i tak też zrobiła. Wiewiórka bez łapki posłuchała rady pani 

sarny i od tej pory starała się być milsza i samodzielna. 

 

Dzielna kobieta – trudno o taką – jej wartość przewyższa perły. 

Prz 31,10 
 

Ewa Olencka 

 
 

 

 

 



 
 

MEDALIONY – BYCZYNA 

 

THEODOR FLIEDNER 1800-1864 

„A dom napełnił się wonią maści”  

Ew. Jana 12, 3 

 

 
 

 

Theodor Fliedner – luterański ksiądz. Założyciel diakoni.  

W 1836 założył Kaiserswerther Diakonie oraz szpitala diakonij-

nego wraz z centrum szkoleniowym dla diakonis wykonujących 

zawód pielęgniarek. Potrzebę wsparcia dikonijnego motywował 

brakiem szpitali i sierocińców. Swoją pracę wzorował na myśli 

Mennonitów, którą z sukcesem wdrażał w życie ludzi chorych. 

 

 



 
 

KSIĘGA HIOBA 

CZĘŚĆ I 

Księga Hioba jest księgą ponadczasową, dlatego że odwo-

łuje się do ludzkiego problemu, którym jest cierpienie. Człowiek 

cierpi na wielu płaszczyznach, choćby tych społecznych w któ-

rych jest mu wmawiane, że wszystko jest w porządku, że nie gro-

zi mu żadne niebezpieczeństwo, że życie jest łatwe. Księga Hioba 

stawia nas przed problemem wiary, przed próbą wiary w trudnym 

okresie.  

Myślę, że kondycja ludzka od czasów Hioba i wcześniej-

szych postaci biblijnych nie uległa zmianie. Wręcz przeciwnie 

pewne sytuacje, które miały niechlubne miejsce w historii powta-

rzają się na naszych oczach, a my nie potrafimy sobie z tym pora-

dzić. 

Doświadczenie zeświedczenia, odejścia od wartości du-

chowych. Nie chodzi mi o same wartości systemów religijnych, 

ale o zanik ducha i wycofanie się człowieka z relacji z drugim 

człowiekiem. Człowiek często cierpi w samotności ponieważ 

utracił zaufanie do swojego brata, siostry, lekarza, księdza... moż-

na wymieniać w nieskończoność.  

Jak wielu przeżywa dramat Hiobowy, a my o tym nie 

wiemy, nawet nie chcemy wiedzieć bo to nie w naszym interesie. 

Mało kto dzisiaj w samym nurcie chrześcijaństwa jest tak religij-

ny jak Hiob, który każdego dnia składa modły i ofiary za swoje 

dzieci. Hiob przez niektórych nazwany jest tym, który jest naiwny 



 
 

religijnie, a jego pocieszający przyjaciele są tymi, którzy wierzą 

w siebie, tym samym usprawiedliwiając Boga.  

To, że jest się wierzącym jak Hiob nie oznacza natychmia-

stowego zrozumienia natury Boga. Myślę, że nie zrozumiemy jej 

za naszego życia. Księga Hioba w znacznej mierze jest księgą 

cierpiącego człowieka, nie tylko z jego fizycznego punktu, ale 

również i duchowego. Hiob nie traci wiary, lecz mocuje się w niej 

z Bogiem. Wzywa go na sąd, na rozprawę, ponieważ chce wyja-

śnić czym zawinił, że otrzymuje takie cięgi. Prowokują go do 

tego pseudo wypowiedzi przyjaciół.  

Dlatego też księga ta zawiera płomyk nadziei, który pod-

trzymuje całą księgę w napięciu. Wycieńczony człowiek swoim 

bólem duchowym, materialnym, fizycznym jest w nadziei. 

Napotyka nas w życiu wiele przeszkód, jeszcze więcej 

dramatów ludzkich z którymi musimy żyć i walczyć, które cza-

sem nawet do końca życia są w naszej pamięci. Nie wytrzymuje-

my tępa które nam narzuca świat, które jest, a które uważamy za 

sukces współczesnej cywilizacji. To jest paradoks, że coś co nam 

zabiera czas uważane jest za sukces naszego życia.  

Dlatego też księga Hioba jest księgą wskazującą na kon-

frontowanie się z tym co napotykamy. Jest księgą nadziei, odpo-

wiedzi na zastany los, a także księgą walki o życie i swoją relację 

z Bogiem.   

 

 

Ks. Sebastian Olencki 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 – STYCZEŃ- LUTY 

 
DZIEŃ GIERAŁCICE WOŁCZYN BYCZYNA PARUSZOWICE 

07.01 
1 po Epifanii 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 
OFIARA 

10.00 
OFIARA 

Zapraszamy 
do Byczyny 

14.01 
2 po Epifanii 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 10.00 8.30 
OFIARA 

21.01 
Ostatnia 

Po Epifanii 
 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 10.00 Zapraszamy 
do Byczyny 

28.01 
3 przed  
Postem 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 10.00 8.30 

04.02 
2 przed  
Postem 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 
OFIARA 

10.00 
OFIARA 

Zapraszamy 
do Byczyny 

11.02 
Przedpostna 
 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 10.00 8.30 
OFIARA 

18.02 
1 pasyjna 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 
OFIARA 

10.00 
OFIARA 

Zapraszamy 
do Byczyny 

25.02 
2 pasyjna 

 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 10.00 8.30 

04.03 
3 pasyjna 

 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 
OFIARA 

10.00 
OFIARA 

Zapraszamy 
do Byczyny 

 
21.01.2018 ZGROMADZENIE  

PARAFIALNE 


