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Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy,  

przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Hbr 11,1 
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Słowo  

    

Częścią Ewangelii jest zwiastowanie Słowa o Królestwie 

Bożym. Królestwo Boże w słowach Jezusa jest przyszłym, po-

wszechnym zbawieniem przyrównanym do żniwa. Każdy żyjący 

może przyłożyć swą rękę, by zostać robotnikiem wielkiej roli 

Ewangelii. Dzięki czynom Jezusa, który uzdrawiał wszelką cho-

robę i niemoc, możemy go doświadczać już teraz, wraz z jego 

uzdrawiającą i wyzwalającą mocą. Teraźniejszość i przyszłość 

Królestwa Bożego stanowią także temat „Pana Żniw”, który 

przyjdzie i zbierze swój plon. Należący do teraźniejszości począ-

tek Królestwa Bożego, jest niepozorny, wręcz niezauważalny – 

tak jak maleńkie ziarnko gorczycy w porównaniu z wyrośniętą 

wysoko rośliną, która wypuszcza gałęzie, tak że ptaki podniebne 

gnieżdżą się w jej cieniu. Początek Królestwa jest rękojmią przy-

szłego dopełnienia, podobnie jak rolnik, robotnik liczy na to,  

że wysiane przez niego ziarno zakiełkuje i wyrośnie, wydając 

najpierw źdźbło, potem kłos, a w kłosie pełno ziaren.  

 Dopełnienie Królestwa Bożego nie jest jednak procesem, 

w którym człowiek nie miałby żadnych  zadań do wykonania. 

Naiwnością byłoby sądzić, że oczekiwanie Królestwa Bożego 

oznacza stan, w którym odczuwa się już tylko wieczność, wiecz-



 
 

ną szczęśliwość. Jest przeciwnie. Zadaniem postawionym czło-

wiekowi jest nawrócenie. Jezus nie rozwija zbyt dużo etycznych 

pouczeń, dlatego że nawrócenie samo w sobie już zakłada popra-

wę. Także posłanych przez niego dwunastu uczniów w zakresie 

moralnych wskazań niczego innego bardziej nie głosi jak nawró-

cenia. Ten postulat nawrócenia, powrotu do harmonii z Bogiem,  

z drugim człowiekiem i samym sobą w Ewangeliach nie był ni-

czym nowym. Zapowiadany przez proroków i zakon. „Słuchaj, 

Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy 

miłował Pana, Boga swego i z całej duszy swojej, i z całej siły 

swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim 

sercu”. Królestwo Boże napotyka na odrzucenie i opór „Żniwo 

wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żni-

wa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I przywołał dwu-

nastu”. Możemy sądzić, że język Ewangelii jest nieubłagany, 

osądza, jest szorstki jeśli chodzi o nawrócenie człowieka. 

 Jest to złudne myślenie, dlatego że Jezusowi chodzi o jak naj-

większe żniwo branie. 

 

 

Ks. Sebastian Olencki 

 

 



 
 

Kącik dla dzieci 

 

DOLINA CHARIS 

 

27. Pani Żaba 

 

 
    

 
    

Do Doliniy Charis przyszła wiosenna burza. Wszystkie 
stworzenia schowały się w kielichach kwiatów, które kołysały się 
na wietrze. Padał rzęsisty deszcz, a z nieba co jakiś czas strzelały 
pioruny. Zwierzęta pochowały się w swoich norach, lub pod gę-
stymi krzakami, wszyscy czekali, kiedy burza ucichnie. Tylko jed-
no zwierzę cieszyło się z takiej pogody, a była to pani żaba.  
- Kum, kum, cóż za wspaniała pogoda – zarechotała pani żaba. 
Pani żaba skakała wesoło w kałużach, nic nie robiąc sobie ze 
strzelających piorunów, patrzyła się na nie z radością jak na syl-
westrowe fajerwerki.  – Jak ja lubię skakać w taką pogodę, wszę-
dzie jest tyle wody, cóż za przyjemność, a do tego nikogo poza 
mną tu nie ma. Wszyscy się pochowali, a ja mam całą łąkę tylko 
dla siebie. Kum, kum. 

Kiedy deszcz przestał padać i burza minęła wszyscy wyszli 
ze swoich kryjówek. Tylko pani żaba gdzieś zniknęła. Schowała się 



 
 

pod wielkim liściem lilii wodnej, tylko mała Lilijka, która właśnie 
wyfrunęła z pąka swojego kwiatu ją zauważyła.  

- Dzień dobry pani żabo – powiedziała Lilijka – Dlaczego 
pani się chowa? Czy nie lubi pani słońca?  

- Lubię słońce – powiedziała pani żaba – ale spójrz na 
mnie jaka jestem brzydka. Mam wielki brzydkie wyłupiaste zielo-
ne oczy, jestem pokryta lepkim śluzem, a do tego mam taki długi 
język, wyglądam okropnie. Czy ktoś mógłby chcieć zadawać się  
z kimś tak okropnym jak ja.  

- Pani żabo, pani wcale nie jest okropna, ma pani kolor 
zielony, bo jest to najlepszy kamuflaż aby schować się przed bo-
cianem, dzięki wyłupiastym oczom może pani oglądać to co dzie-
je się nad wodą nie wychodząc z ukrycia, śluz pomaga pani 
utrzymać wilgotność skóry, kiedy jest pani poza wodą, a długi 
lepki język jest idealnym narzędziem do łapania szybko latających 
owadów. Gdyby Stwórca nie dał pani tego wszystkiego, to pani 
życie bardzo by się skomplikowało. To wszystko co pani posiada 
jest bardzo cennym skarbem i wcale nie musi się pani tego wsty-
dzić. 

- Nigdy się tak na to nie patrzyłam – przyznała pani żaba – 
od dzisiaj będę dziękować Stwórcy za to jak cudownie mnie 
stworzył i nie będę się już przejmować tym, co pomyślą o mnie 
inni. 

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś.  
Cudowne są dzieła twoje.  

Ps 139,14 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

KSIĘGA HIOBA 

CZĘŚĆ III 

 

Przyjaciele Hioba próbują odpowiedzieć na dramatyczne 

chwile i sytuacje życiowe cierpiącego człowieka. Jak współcze-

sny człowiek cierpi? Człowiek staje wobec wielu wyzwań nie 

tylko społecznych, ale przede wszystkim wobec przeszkód pry-

watnych. W życie wkrada się materialna niepewność, choroba 

która staje się w pędzącym świecie interesem medycznym. Osoba 

zostaje odrzucona. Dziś bardziej jesteśmy tylko numerami staty-

stycznymi, które muszą pomnażać przyrost gospodarczy. Na cho-



 
 

rowanie nie ma czasu. Jak już dopada nas doświadczenie cierpie-

nia to kim jesteśmy? Kim stajemy się dla społeczeństwa?  

Przyjaciele Hioba mogą odnaleźć się i we współczesnym 

świecie ze swoimi radami, ale czy to jest w stanie pomóc? Kto 

może być wsparciem dla człowieka tracącego dziecko na jego 

oczach? Kto może być wsparciem dla tego, który uczciwą pracą 

zdobywa dobra materialne, a są mu one bezpodstawnie odbierane.  

Przyjaciele Hioba to bratnie dusze, które chcą pomóc, lecz czynią 

to bezradnie. Hiob nazywa ich po długich dyskusjach marnymi 

pocieszycielami.  

Jednym z nich jest Bildad z Szuach. Jego myślenie i ar-

gumentowanie wskazuje na to, że ma wykształcenie prawnicze. 

Mówi on bez odsłonek, bezpośrednio o tym co myśli, nie zasta-

nawiając się nad tym czy swoją rzekomą prawdomównością ko-

goś rani. Jest przekonany o swojej racji, choć jej nie ma. Jest on 

moralistą i oddaje wszystko za pomocą logiki. Jest dobrym anali-

tykiem bez serca.  

Dla niego cierpienie którego doświadcza Hiob jest karą,  

a śmierć jego dzieci jest odpłata za to, że Hiob jest grzeszny. Wy-

starczy, że Hiob wejrzy w swoje sumienie i po głębszej analizie 

odkryje swoją winę. Hiob nie zgadza się na to i broni swojego 

zdania i postawy. Żadnej zbrodni nie uczynił.  



 
 

Bildad mędrzec z Szuach broni sprawiedliwości Boga jak zacięty 

bojownik. Nie wiedząc o tym, że broni tylko swoich przekonań  

i mądrości przekazanych przez przodków. Hiob staje się gwał-

towny i rozzłoszczony za co jest sowicie krytykowany. Bildad 

opiera się na tradycji, której broni. Dostajemy to na co zasłużyli-

śmy. Ci którzy mają powodzenie w tym świecie, są sprawiedliwi. 

Kłoci się to trochę ze współczesną opinią przywódców świata.  

Hiob doświadcza z jego strony okrutnych wskazówek. Jak często 

my ludzie w swej naturze lubujemy się w okrucieństwie wobec 

słabszych? Hiob nie zgadza się na takie traktowanie. Walczy  

o siebie mimo gorączki i cierpienia, w którym nie da łatwo się 

skupić i skoncentrować. Nie przyznaje racji swojemu towarzy-

szowi rozmowy. Chce się procesować. Nie z Bildadem ale z sa-

mym Bogiem. Chce dociekać dlaczego, bo jest przeświadczony  

o tym, że ma rację i prawo.  

 

 

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 – MAJ 

 
DZIEŃ GIERAŁCICE WOŁCZYN BYCZYNA PARUSZOWICE 
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13.05 
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do Wołczyna 
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13.00 
OFIARA 

20.05 8.30 
 

10.00 
 

11.30 
 

Zapraszamy 
do Byczyny 

27.05 Zapraszamy 
do Wołczyna 

10.00 
 

11.30 
 

13.00 

03.06 10.00 
OFIARA 
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Konfirmacja 
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10.06 Zapraszamy 

do Wołczyna 
11.30 

OFIARA 
10.00 

OFIARA 
8.30 

OFIARA 

 

3.06.2018  

KONFIRMACJA W GIERAŁCICACH 


