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Słowo  

    

Jeśli grób był pusty, jak to wytłumaczyć? Ciało Jezusa zło-
żono na półce skalnej, pod sklepionym sufitem. Aby zabezpieczyć 
wejście przed dzikimi zwierzętami i intruzami, zataczano przed 
nie kamień. Niektórzy twierdzą, że grób był pusty dlatego, że 
kobiety, które pierwsze odkryły, że Jezus zmartwychwstał, pomy-
liły groby. Inni uznają za wiarygodną wersję arcykapłanów  
i utrzymują, że ciało Jezusa wykradli uczniowie. Pamiętajmy  
o strażnikach rzymskich, jakie piłat kazał umieścić przy grobie. 
Wątpliwe jest aby apostołowie mogli obezwładnić rzymskich le-
gionistów, którzy dobrze znali się na uśmiercaniu.  
 Uczniowie twierdzili, że widzieli zmartwychwstałego Jezu-
sa Chrystusa po śmierci. Pismo podaje, że był widziany przez 
mężczyzn i kobiety, w Judei i Galilei, przez wierzących i niewie-
rzących, wśród małych grup i w wielkich zgromadzeniach. Paweł 
pisze, że pond pięćset osób naraz widziało go żywego „Najpierw 
bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za 
grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany, i że dnia trze-
ciego został z martwych wzbudzony według Pism, i że ukazał się 
Kefasowi, potem dwunastu; potem ukazał się więcej niż pięciuset 
braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś 
zasnęli; potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim aposto-
łom; a w końcu po wszystkim ukazał się i mnie jako poronionemu 
płodowi.” (1 Kor 15, 3-8) 
 Wszyscy ci ludzie najwyraźniej wierzyli z całej siły, że fak-
tycznie go widzieli. Z tego powodu poświęcali swoje życie. Z po-
wodu zmartwychwstania Jezusa cierpieli prześladowania i mę-
czeństwo.  
 Ostatecznie przyjęcie Jezusa jako Chrystusa i zmartwych-
wstałego Pana jest kwestią wiary. Badania historyczne same  



 
 

w sobie nie spowodują wiary, oddania. Nawet ci, którzy byli na-
ocznymi świadkami tych wydarzeń, musieli przyznać i przyjąć 
Jezusa jako pana przez wiarę. To samo dotyczy nas . I tak jego 
zmartwychwstanie staje się dla nas nie tylko cudem historycz-
nym, ale wydarzeniem, które nas zbawia. Wydarzeniem naszej 
wiary, bo kto w niego wierzy powiada Piotr ten dostąpi odpusz-
czenia grzechów przez imię jego 
Zmartwychwstanie przekracza historię. Zmartwychwstanie Jezu-
sa może i musi być ogarnięte oczami wiary. Podkreślić również 
trzeba, że zmartwychwstanie nie polegało na tym, że było po-
wrotem do życia, a więc wskrzeszeniem, jak w wypadku mło-
dzieńca z Nain, Łazarza czy córki Jaira, lecz było ono wywyższe-
niem Syna Bożego. Stąd relacja o ukazywaniu się zmartwych-
wstałego będą mówić o Jezusie, który przechodzi przez zamknię-
te drzwi, który nagle znika, który odmienia swój wygląd. Relacje 
te wskazują na to, że ciało zmartwychwstałego Chrystusa jest 
inne niż przedtem. Wiara więc nie może istnieć dla samej wiary, 
więc postawa wobec zmartwychwstania musi być oparta na 
świadectwach o fakcie.  
 „Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił się mu objawić. 
Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez 
Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwych-
wstaniu.” (Dz 10, 40-41).  

 

Ks. Sebastian Olencki 

 

 

 

 

 



 
 

Kącik dla dzieci 

 

DOLINA CHARIS 

 

26. Wielkanoc 

 

 
    

 
    

W miasteczku trwały świąteczne przygotowania. Malowano pi-
sanki, pleciono koszyczki wielkanocne. W domach ustawiano 
figurki zajączków, baranków i małych kurczaczków. W ogródkach 
kwitły wiosenne kwiaty, a w powietrzu rozchodził się zapach pie-
czonych świątecznych ciast. Stworzeniom z Doliny Charis bardzo 
podobały się świąteczne ozdoby i rozchodzący się zapach. 
 - Ale to wszystko jest ładne – zawołał Krokusik – czy każ-
dej wiosny ludzie stroją w ten sposób swoje mieszkania? 
 - Bądź cierpliwy, mój bracie – powiedział Krokus – Pani 
Sowa za niedługo się tu zjawi i wszystko nam wyjaśni. O, właśnie 
nadlatuje. 
  Pani Sowa zebrała wszystkie stworzenia na dachu jed-
nego z budynków i tak powiedziała:  



 
 

 - Witam was moje drogie promyczki, widzę, że zacieka-
wiły was przygotowania do Wielkanocy. Ludzie co roku obchodzą 
to święto na pamiątkę tego, co uczynił Syn naszego Stwórcy.  
 - A co On takiego zrobił?- Niecierpliwił się Krokusik 
 - Już odpowiadam. Każdemu człowiekowi zdarza się zro-
bić coś złego. A jak dobrze wiecie, nasz Stwórca nie lubi zła. Zło 
jest tym, co oddziela ludzi od Stwórcy. Stwórca pomimo to kocha 
każdego człowieka więc posłał na świat swojego Syna Jezusa, 
dzięki któremu można doświadczyć łaski i przebaczenia. Jezus 
umarł na krzyżu, za to całe zło, które jest na świecie, a trzeciego 
dnia zmartwychwstał. Jezus wstał z grobu i żyje do dziś w niebie, 
razem ze swoim Ojcem. Każdemu człowiekowi, który wierzy, że 
Jezus dla niego umarł, Stwórca wszystko przebaczy. Należy tylko 
szczerze do Stwórcy przyjść i Go przeprosić za to co się zrobiło. 
 - Acha – powiedział Krokusik – Ale czy to znaczy, że ludzi 
zawsze mogą robić złe rzeczy, a Stwórca zawsze będzie im prze-
baczał? 
 - Ależ nie Krokusiku, Jeżeli ktoś szczerze żałuje tego co 
zrobił, to powinien postarać się zmienić i nie popełniać tych sa-
mych błędów. Jest to trudne, dlatego Stwórca swoją mocą po-
maga tym, którzy całym sercem chcą być przy nim. 
 
Albowiem zapłatą grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest 
żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Rzym. 6,23 
 

Ewa Olencka 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

KSIĘGA HIOBA 

CZĘŚĆ II 

Kim była osoba Hioba? Z pewnością można o nim powie-

dzieć, że był człowiekiem pobożnym. Fakt ten stwierdza Bóg. 

Hiob jest człowiekiem sprawiedliwym, bogobojnym, unikającym 

zła. U podstaw jego bogobojności stoi Bóg, szacunek, respekt. 

Hiob jest osobą, która stawia Boga na pierwszym miejscu. Nie 

traktuje go jako równego sobie. Wszechmogący nie jest tym, któ-

ry człowiekiem pomiata, źle z nim postępuje. Bojaźń Boże nie 

polega tyle na strachu co raczej na uczciwym przyznaniem,  

że Bóg pod każdym względem przewyższa człowieka. Hiob ni-

gdy nie lekceważył Boga i nie mówił o nim w nonszalancki spo-

sób. Hiob jest wytrwały w swoich osobistych postanowieniach. 

Trzyma się z dala od zła. Hiob jest szczęśliwy, ma on swoją ro-

dzinę siedmiu synów i trzy córki. Hiob kocha ich wszystkich bar-

dzo mocno na co wskazuje codzienne składanie ofiar każdego 

ranka za swoje dzieci. Hiob dbał i walczył o to by jego dzieci nie 

uchybiły myślą, czynem Bogu.  

Hiob mimo tego, że jest szczęśliwym i zamożnym człowiekiem, 

nie oddala się od Boga. Nie odrzuca go z powodu swojej wiedzy, 

mądrości czy bogactwa. Nikt nie przypuszczał, że na Hioba i jego 

rodzinę spadnie grad nieoczekiwanych doświadczeń.  

W niebie rozgrywa się pewna scena, w której to Synowie Boży 

mają zdać relację z tego co się dzieje na ziemi. Jednym z uczest-

ników zebrania jest szatan, który wykorzystuje swoje umiejętno-

ści słowne i mówi o Jobie w sposób bardzo podstępny. Czy Hiob 

ci Boże służy za darmo? Szatan sugeruje, że pobożność Hioba nie 



 
 

jest bezinteresowna. Hiob jest bezpieczny ponieważ to Ty nad 

nim rozpostarłeś swoją opiekę.  

Szatan twierdzi, że miłość człowieka do Boga nie jest bezintere-

sowna. Że nie ma prawdziwej religijności. A Bóg żyje w iluzji. 

Wyciągnij ku niemu rękę a zacznie Tobie złorzeczyć. Szatan 

twierdzi, że dopiero wtedy gdy Hioba nie będzie chroniła boska 

opieka, okaże się, że jest nieprawdziwy, i robi to dla własnego 

interesu.  

Szatan dostaje pozwolenie na to by wystawić na próbę Hioba, 

tylko ma zachować jego życie. Kiedy Hiob jak co dzień wstaje by 

złożyć ofiary, kiedy zaczyna się spokojnie dzień, kiedy woły ora-

ją o oślice się pas, przychodzą obce ludy i zabierają dobytek Hio-

bowy. Kiedy słyszy on wieść po wieści co się dzieje z jego in-

wentarzem, nadchodzi najbardziej bolesna wieść, która jest z ko-

lei czwartą. Hiob dowiaduje się, że jego dzieci zginęły. Czwarty 

wysłannik wyrywa Hioba całkowicie z letargu. Hiob rozrywa na 

znak żałoby szaty i godzi się przed Panem Bogiem na to co się 

stało.  

Ale czy Hiob mimo wszystko jest ten sam? Utracił to co najcen-

niejsze, swoje dzieci. Czuje wielki ból, który czują rodzice cho-

wający nie w tej kolejności co trzeba swoje pociechy. Ból ojca, 

przemożny ból matki, która nie godzi się na śmierć dziecka do 

końca życia. Szaleństwo ojca że nie zobaczy już tego, tej która 

wychowywał, uczył i kochał. Ten ból mogą zrozumieć tylko ro-

dzice, którzy chowali na cmentarnej ziemi tych, którzy nadawali 

sens ich życiu. Byli ich motorem do działania. Jak wielu ludzi po 

stracie swoich bliskich dzieci nie jest rozumianych przez społe-

czeństwo. Podnieś się, zacznij nowe życie, nie czas na żałobę.  



 
 

Hiob mimo wszystko nie wypowiedział nie stosownego słowa 

przeciw Bogu. Padł na ziemie i w milczeniu oddał pokłon Bogu, 

wiedząc o tym że ci którzy odeszli są w Jego ręku.  

Nie mija wiele czasu i ponownie gromadzą się słudzy Boży by 

zdać sprawę Bogu. A wśród nich i szatan, który nie przejmuje się 

wcale tym, że Hiobowi stała się jakakolwiek krzywda, czy tez nie 

przejmuje się tym że nie miał racji. Drąży dalej temat mimo tego, 

że Bóg czyni  mu wyrzuty.  

Skóra za skórę mówi szatan do Boga. Wszystko co człowiek po-

siada odda za życie swoje. Dotknij go ręką a będzie ci złorzeczył. 

Szatan dotyka Hioba trądem. Wtedy on bierze skorupę i siedzi w 

popiele. Druga próba, która przychodzi po tak ciężkich doświad-

czeniach, wystawia Hiobową wiarę.  

 

 

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 – MARZEC 

 
DZIEŃ GIERAŁCICE WOŁCZYN BYCZYNA PARUSZOWICE 

04.03 
 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

10.00 
OFIARA 

KOMUNIA 

11.30 
OFIARA 

KOMUNIA 

Zapraszamy 
do Byczyny 

11.03 
 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

10.00 
KOMUNIA 

11.30 
KOMUNIA 

13.00 
OFIARA 

KOMUNIA 

18.03 
 

Zapraszamy  
do Wołczyna 

 

10.00 11.30 Zapraszamy 
do Byczyny 

25.03 
 

8.30 
KOMUNIA 

10.00 
KOMUNIA 

11.30 
KOMUNIA 

13.00 
KOMUNIA 

30.03 
Wielki  
Piątek 

10.30 
KOMUNIA 

12.00 
KOMUNIA 

13.30 
KOMUNIA 

15.00 
KOMUNIA 

1.04 
Niedziela  

Wielkanoc-
na 

Zapraszamy  
do Wołczyna 

 

11.30 
OFIARA 

10.00 
OFIARA 

Zapraszamy 
do Byczyny 

2.04 
Poniedzia-
łek Wielka-

nocny 

11:30 
OFIARA 

 

Zaprasza-
my do 

Gierałcic 

Zaprasza-
my do Pa-
ruszowic 

10.00 
OFIARA 

08.04 
 

Zapraszamy 
do Wołczyna 

11.30 10.00 8.30 

 
25.03.2018 Nabożeństwa w Wołczynie  

i Gierałcicach odbywać się będą w Kościołach  


