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 Słowo od Duszpasterza 

Wszystko mogę w tym, który 
mnie wzmacnia, w Chrystu-
sie.  

Flp 4,13 

 Maj zagoś cił juz  na do-
bre. Dla mnie to najpiękniejśzy 
mieśiąc w roku, czaś w kto rym 
przyroda ekśploduje zielenią a 
drzewa pokrywają śię bielą 
kwiato w. Dni śą coraz dłuz śze i 
napawają naś optymizmem. Do 
optymizmu nakłania naś tez  
haśło tego mieśiąca, mo wiące o 
tym, z e w Chryśtuśie nie ma 
rzeczy niemoz liwych, bo On 
śtaje po naśzej śtronie zawśze 
wtedy, gdy potrzebujemy Jego 
obecnoś ci i Jego pomocy. Maj to 
czaś konfirmacji. Takz e i my 
będziemy w tym mieśiącu 
przez ywac  taką uroczyśtoś c . 
Proś my naśzego Boga o błogo-
śławien śtwo dla Konrada, kto -
ry po dwuletnim przygotowa-
niu poprzez wyznanie śwojej 

wiary zośtanie przyjęty do gro-
na pełnoprawnych członko w 
Koś cioła.  

W tym mieśiącu rozpoczniemy 
cykl trzech koncerto w w ra-
mach projektu „Muzyczne wie-
czory w koś ciele ewangelic-
kim”, na zorganizowanie kto -
rych otrzymaliś my grant z 
Urzędu Miaśta. Pierwśzym bę-
dzie koncert organowy w wy-
konaniu amerykan śkiej orga-
niśtki Peggy Haaś Howell, ko-
lejne koncerty odbędą śię we 
wrześ niu i w liśtopadzie. Myś lę, 
z e waz nym jeśt abyś my jako 
Parafia wpiśywali śię takz e w 
promowanie kultury chrześ ci-
jan śkiej w naśzym mieś cie, tym 
bardziej, z e rok 2015 zośtał 
ogłośzony przez Synod Koś cio-
ła Rokiem Kultury Ewangelic-
kiej. Zapraśzam do korzyśtania 
takz e z tej oferty naśzej Parafii.  

Z modlitwą waśz Duśzpaśterz 

Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 
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 Ogłoszenia/zaproszenia 

  

 
17 maja 2015 r.  
o godz. 10.30 

KONFIRMACJA 2015  

Zwracamy się do wszystkich kobiet, które mogą zakupić po jednym komplecie 
bielizny w swoim rozmiarze i za naszym pośrednictwem przekazać go do Afry-
ki. Namawiamy do podwojenia swoich możliwości i... zacieśniania kobiecych 
przyjaźni! Chcemy, by każda z pań, która weźmie udział w akcji zaproponowa-
ła to samo swojej koleżance, mamie lub siostrze. Bieliznę przekażemy do Bur-
kina Faso (Afryka Zachodnia) z nadzieją, że obdarowanym da komfort i więk-
sze poczucie niezależności, a obdarowującym – poczucie solidarności i zainte-
resowanie losem kobiet w Afryce. 

Sekretna Misja Kobiet chce wesprzeć 
kobiety w Afryce. Chce rozwiązać ich 
intymny problem i przekazać jak najwię-
cej nowych kompletów bielizny (majtek i 
staników) w różnych rozmiarach dla ko-
biet w różnym wieku, ponieważ o to 
proszą.  

Koordynator lokalny w Słupsku: Anna Froehlich. 
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 Piórem 
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Taką, jaką jestem przychodzę dziś do Ciebie 
Choć, być może nie odważyłabym się przyjść do drugiego człowieka  
Właśnie taką 
By nie martwić, by nie pokazywać moich podkrążonych oczu 
Do Ciebie przyjdę, bo Ty przecież i tak mnie widzisz… 
 
Taką, jaką jestem przychodzę dziś do Ciebie 
I chcę w milczeniu wypowiedzieć przed Tobą to 
Czego nawet nie umiałabym ubrać w składne zdania 
Chcę stać przed Tobą 
Bo Ty lepiej, niż ja sama, znasz mój stan… 
 
Taką, jaką jestem przychodzę dziś do Ciebie 
Bo tak potrzebuję Twojego przytulenia 
Bo tak bardzo pragnę skryć się w Twoich dłoniach 
I po prostu być 
Czuć Twój dotyk 
Wiedzieć, że po prostu jesteś 
I nawet, jeżeli ja nie wiem, jakie będzie jutro 
To jesteś Ty, który wiesz 
Który czuwasz nade mną 
Który jesteś ponad tym, co człowiek może sobie wymyślić… 
 
I w Twojej świętej obecności mogę odczuwać 
Że Ty zawsze masz plan 
Nawet, gdy ja nie mam już sił… 
I nie tryskam nadzieją… 
Dziękuję, Tatusiu 
Że Ty nie chcesz przyjmować mnie tylko wtedy 
Gdy jestem pełna energii, pomysłów, zachęcenia 
Ale, że też pragniesz przygarniać mnie do siebie wtedy 
Gdy po prostu… jestem zmęczona 
Dziękuję, że bezpieczna mogę zamykać powieki 
W świadomości, że Ty czuwasz 
Ty wiesz 
Ty rozumiesz 
Ty kochasz 
Dziękuję! 

Ju
styn

a M
in

kin
a
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SZUKANIE PRAWDY 

 

Relatywizm kon czy śię tam, gdzie zaczyna śię logika. To, z e 
nie znamy prawdy, nie znaczy, z e jej nie ma, tylko z e jej nie 
znalez liś my. W z yciu śzukamy ro z nych rzeczy: śzczęś cia, mi-
łoś ci, pieniędzy, poczucia bezpieczen śtwa. Dlaczego więc nie 
pośzukac  tego, co najwaz niejśze, czyli prawdy?  

 

Tej najwaz niejśzej, o naś śamych, kim i po co jeśteś my, jaki 
jeśt cel naśzej wędro wki? Odpowiedz  jeśt bliśko naś, moz e 
nawet w naś, bo wiecznoś c  jeśt wpiśana  
w naśze śerca. A jeś li wiecznoś c , to i Bo g. A jeś li Bo g, to mo-
z e… moz e jednak chrześ cijan śtwo? Bez względu na to, jak 
bardzo niedorzeczna wydaje nam śię myś l, z e to właś nie jeśt 
prawda, nie ulega wątpliwoś ci, z e prawda JEST. I z e jeśt tylko 
jedna. Nie jeśt moz liwe, by prawdą było wśzyśtko, cokolwiek 
ludzie prawdą nazwali. Było tego tak wiele…  

  

Moz e i łatwiej zaśiąś c  przed ulubionym śerialem, zośtac  po 
godzinach w pracy, zapełnic  kaz dą wolną chwilę zadaniami 
do wykonania. To pomaga zapomniec  o tych trudnych pyta-
niach: o prawdę, o śenś. Ale czy chcemy pielęgnowac  w śobie 
to dojmujące poczucie puśtki i nieśpełnienia?  

  

Odpowiedz  jeśt bliśko naś, czaśem kryje śię w śpojrzeniach 
naśzych bliśkich, czaśem w modlitwie dziecka albo kolorach 
tęczy. A moz e w naś? Tylko zbyt częśto ją zagłuśzamy. Szukaj-
my w śobie prawdy. Szukajmy w śobie wiary. Aby znalez c  śię 
na drodze, kto ra nada śenś naśzemu z yciu. Aby znalez c  Praw-
dę. Znalez c … Jezuśa? 

  
Czy Słowo Boz e jeśt prawdą? Po ki Biblia zbiera kurz, nie wia-
domo. Trzeba ją otworzyc  i śzukac  odpowiedzi. Aby znalez c  
drogę, prawdę i z ycie. Aby znalez c  Jezuśa….  
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 Humor z befką 

 Humor z Befką 

Wizytacja biśkupa w śeminarium duchownym. Gdy śeminarzyś ci 
wraz z biśkupem zaśiedli do pośiłku i kiedy wnieśiono zupę, bi-
śkup pyta śiedzącego obok niego alumna: „Czy zupą moz na 
ochrzcic ?” „To zalez y”, odpowiedział zapytany. „Jeś li chodzi o zupę, 
kto rą my tu dośtajemy, to nadaje śię ona do tego bardzo dobrze. 
Jeś li chodzi o zupę, kto rą Jego Ekścelencja je w śwoim pałacu bi-
śkupim, to nadaje śię ona zapewne bardziej do ośtatniego namaśz-
czenia.” 



Starśza pani dzwoni do miejścowego katolickiego kśiędza i drz ą-
cym głośem mo wi: „Prośzę śzybko przyjechac , będziemy mieli po-
grzeb w rodzinie.” Kiedy po kilkunaśtu minutach w mieśzkaniu 
pojawił śię wezwany duchowny, kobieta przynośi mu pudełko,  
w kto rym lez y martwy jamnik. „Dwanaś cie lat przez yliś my razem”, 
śkarz y śię kobieta „teraz nalez y mu śię chrześ cijan śki pogrzeb.” 
Kśiądz jeśt oburzony: „Co prośzę? To teraz jeśzcze mamy chowac  
zwierzęta? Ja jeśtem duśzpaśterzem dla ludzi a nie dla zwierząt! 
To w ogo le nie wchodzi w grę!” „Szkoda…” odpowiada kobieta,   
„w takim razie będę muśiała przeznaczone na ten pogrzeb 5000 
Euro przekazac  ewangelickiemu kśiędzu.” „Alez  miła Pani!” woła 
kśiądz. „Dlaczego nie powiedziała Pani od razu, z e Pani pupilek był 
praktykującym katolikiem?” 



Kśiądz, kto ry zośtał powołany na kapelana z egna śię ze śwoją pa-
rafią. Jako tekśt przewodni śwojego poz egnalnego kazania wybrał 
śłowa z Ew. Jana 14,2: „W domu ojca mego wiele jeśt mieśzkan . 
Jez eli byłoby inaczej byłbym wam powiedział. Idę przygotowac  
wam miejśce.”  



„ W przyśzłym tygodniu mo j śyn wychodzi z więzienia”, chwali śię 
pani K. śwojemu duśzpaśterzowi. „Czy nie dośtał 5 lat wyroku?” 
dziwi śię kśiądz. „Tak, ale w związku z dobrym zachowaniem zwol-
niono go z połowy kary.” „No to moz e byc  pani dumna ze śwojego 
wzorowego śyna.” 

Zebrał i opracował: xwf 
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 Kącik dla dzieci 

Do Doliny Chariś przyśzła 
gąśienica.  Była bardzo kolo-
rowa, czym bardzo śię śzczy-
ciła. Uwaz ała śię za najpięk-
niejśzą gąśienice jaka kiedy-
kolwiek chodziła po ziemi. 
Przed kaz dym chwaliła śię 
śwoimi kolorami: 
- Spo jrzcie jaka jeśtem pięk-
na – mo wiła – czyz  nie je-
śtem piękniejśza od zwykłej 
pośpolitej zielonej gąśienicy. 
Czyz  kolorowe plamki na 
moim ciele nie śą czymś  wy-
jątkowym? Nawet wy, śtwo-
rzenia z tej doliny, macie ta-
kie zwykłe jednobarwne 
śkrzydełka, bez z adnych 
wzoro w. Nie to co ja. 
Kiedy śtworzenia uśłyśzały 
gąśienicę zrobiło im śię 
przykro, nikt nigdy nie kry-
tykował ich za wygląd, ich 
śkrzydełka moz e nie były 

wielokolorowe, ale idealnie 
paśowały do koloru kielicha 
kwiatu, w kto rym mieśzkały. 
Tak śtworzył je Stwo rca  
i były z tego zadowolone, ale 
nie był to koniec złoś liwoś ci 
gąśienicy. Cały dzien  pro bo-
wała zwracac  na śiebie uwa-
gę. Dokuczała kaz demu kogo 
napotkała, krytykując jego 
wygląd. 
Po z nym popołudniem, przy-
śzedł czaś kiedy gąśienica 
miała zawinąc  śię w kokon, 
aby przemienic  śię w pięk-
nego motyla, ale gdy tylko  
o tym myś lała, wpadała  
w panikę, az  w kon cu nie 
wytrzymała i zaczęła krzy-
czec : 
- Nie! Nie! Nie! Nigdy nie 
owinę śię tym wśtrętnym 
brązowym kokonem. Nie 
zgadzam śię na to!  Jak ja bę-

Opowiadania 
z Doliny Charis 

 

Cz. 31: Gąsienica 

Ewa Olencka 
teolog 
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 Kącik dla dzieci 

dę wyglądała? Będę odraz a-
jąca i brzydka! 
- To nie prawda – powie-
działa Piwonia śiadając obok 
gąśienicy – prawdziwe pięk-
no jeśt ukryte głęboko w naś 
i jeśt niezalez ne od tego jak 
wyglądamy na zewnątrz. 
Uwaz aśz śię za piękną gąśie-
nicę, a tak naprawdę śprawi-
łaś  dziśiaj przykroś c  wielu 
mieśzkan com naśzej doliny. 
To Stwo rca dał ci tak piękne 
barwy. Dlatego z wdzięczno-
ś ci do Niego, powinnaś   
w śwoim śercu nośic  miłoś c , 
radoś c , poko j i obdarowy-
wac  nimi tych, kto rzy cię 
otaczają. Dla Stwo rcy naj-

waz niejśze jeśt naśze śerce, 
a naśz wygląd to tylko ładna 
okładka, taka jak w kśiąz ce. 
Pomyś l o tym, jez eli zmie-
niśz śwoje śerce, to pomoz e 
ci to zamienic  śię w piękne-
go motyla. 
Gąśienica przeprośiła 
wśzyśtkich za śwoje zacho-
wanie i owinęła śię koko-
nem. Po kilku dniach na łące 
pojawił śię piękny motyl, 
kto ry nie tylko miał piękne 
śkrzydła, ale przede wśzyśt-
kim miał piękne śerce. 
 
Człowiek patrzy się na to co 
jest  przed oczyma, ale Pan 
patrzy na serce. 1 Sm 16,7b 
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Otwierajmy swoje serca na 
tych, którzy marzą o życiu  
w naszym kraju. My Polacy, 
my Ewangelicy pamiętamy 
jeszcze jak nasi najbliżsi do-
świadczali serdecznego 
przyjęcia, gdy opuszczali oj-
czyznę szukając lepszego ży-
cia. 

Drogie śiośtry i bracia w Chry-
śtuśie, 

Co jakiś  czaś docierają do naś 
informacje o ś mierci ośo b, kto -
re znamy, z kto rymi naśze dro-
gi z ycia śię przeplatały. Taka 
ś mierc  jeśt wtedy powiązana 
ze śtratą, bo przeciez  takz e ja-
kaś  częś c  naśzego z ycia śię 
śkon czyła. Przez ywamy z ałobę 
związaną z odejś ciem.  

W ośtatnim czaśie dowiaduje-
my śię ro wniez  o wzroś cie nie-
nawiś ci, kto ra przybiera ro z ne 
formy i coraz częś ciej jeśt 
obecna w śtrukturach organi-
zacji czy pan śtw, kto re śtawia-

ją śobie za cel eliminację ośo b 
inaczej wierzących lub nalez ą-
cych do innej grupy etnicznej. 
Sytuacja ta dotyka w śzczego l-
ny śpośo b chrześ cijan. Skala 
prześ ladowan  - według znaw-
co w tematu - jeśt więkśza od 
prześ ladowan , jakich doś wiad-
czali chrześ cijanie pierwśzych 
wieko w. 

Kolejnym elementem, na kto ry 
chciałem zwro cic  uwagę, to 
problem ośo b, kto re za wśzel-
ką cenę uśiłują zmienic  miejśce 
śwej egzyśtencji, czyli tzw. nie-
legalnych emigranto w. Nie-
dawno temat śtał śię na nowo 
głoś ny z powodu tragicznej 
ś mierci bliśko oś miuśet ośo b 
na Morzu S ro dziemnym. We-
dług z ro deł międzynarodo-
wych, śzacuje śię, z e od 1990 
roku w ten śpośo b zginęło po-
nad dwadzieś cia tyśięcy emi-
granto w. Szukają nowego, lep-
śzego z ycia, dlatego, z e tam 
gdzie śą, nie widzą dla śiebie  

List Pasterski 
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i dla śwoich dzieci nadziei, nie 
mają z adnych perśpektyw.  

„Somalijczycy i Syryjczycy 
uciekają przed wojną. Malijczy-
cy i Libijczycy - przed powo-
jennym chaośem. Erytrejczycy 
mają dośyc  dyktatury, kto ra 
zmuśza ich do wieloletniej 
śłuz by wojśkowej, Nigeryjczy-
cy korupcji i religijno-
etnicznych konflikto w, mieśz-
kan cy Beninu, Togo, Senegalu  
i Ugandy śą zmęczeni nędzą  
i brakiem perśpektyw. Niekto -
rzy emigranci pochodzą z tak 
odległych miejśc, jak Demokra-
tyczna Republika Konga  
i Tanzania, a nawet południo-
woafrykan śkie Leśoto.”   

Oczywiś cie, gdy mamy do czy-
nienia z nielegalnym procede-
rem  pojawiają śię ci, kto rzy na 
biedzie i marzeniach o lepśzym 
z yciu emigranto w, zbijają for-
tuny. Organizują przerzuty lu-
dzi, pobierając wyśokie hara-
cze, ale ro wniez  wykorzyśtują 
okazję, by uczynic  z nich 
wśpo łcześnych niewolniko w 
lub zmuśzac  do prośtytucji. 

W Unii Europejśkiej patrzymy 
z rezerwą na tych 
„niechcianych” przybyśzo w. 
Wytaczane argumenty śą rze-
czywiś cie powaz ne. Brak 
mieśzkan , brak pracy, zagroz e-
nia związane z napływem lud-
noś ci odmiennej kulturowo, 

etnicznie, raśowo i religijnie. 

Jak do tej tragedii powinniś my 
podejś c  my, kto rzy tak dumnie 
nazywamy śię wyznawcami 
Chryśtuśa? "Albowiem Syn 
Człowieczy nie przyśzedł, aby 
mu śłuz ono, lecz aby śłuz yc   
i oddac  śwe z ycie na okup za 
wielu." 

Czaśami odnośzę wraz enie, z e 
zbyt mało doceniamy moc mo-
dlitwy, tymczaśem jeśt ona 
proś bą śkierowaną do Tego, 
kto ry pośiada wśzelką moc.  

Otwierajmy takz e śwoje śerca 
na tych, kto rzy marzą o z yciu 
w naśzym kraju. My Polacy, my 
Ewangelicy pamiętamy jeśz-
cze, jak naśi najbliz śi doś wiad-
czali śerdecznego przyjęcia, 
gdy opuśzczali naśzą ojczyznę 
śzukając lepśzego z ycia. 

Zwracam śię więc do Waś  
z gorącą proś bą o modlitwę za 
prześ ladowanych, oraz za lu-
dzi, kto rzy pośzukują nadziei. 

Prośzę Waś o modlitwę indy-
widualną, o włączanie w mo-
dlitwy podczaś naboz en śtw, 
czy wręcz o organizowanie 
naboz en śtw modlitewnych za 
prześ ladowanych, za emigran-
to w i tych, co śię z le mają. 

w Chryśtuśie 

 
bp Jerzy Samiec   

List Pasterski 



 12  Informator parafialny, Nr 05 (159) 2015 

 Rozważania 

Po dwóch spotkaniach synów Bo-
żych w niebie, Hiob trwa w swo-
jej pobożności. Mimo tego, że 
oskarżyciel nie miał racji Hiob 
cierpi. Jest chory, zostają dotknię-
te jego kości i ciało. Szatan obsy-
puje złośliwym trądem Bożego 
sługę. Spektrum choroby Hioba 
jest szerokie, przeszywa go ból. 
Hiob opuszcza swój dom i obiera 
sobie za siedzibę popielisko. Po-
jawia się promień nadziei, który 
później dla Hioba stanie się także 
obciążeniem. Przychodzą do nie-
go trzej mędrcy Elifaz, Bildad  
i Sofar. Postanowili oni pocieszyć 
Hioba okazać mu współczucie. 
Kiedy go zobaczyli rozdarli swoje 
szaty. Siedem dni i siedem nocy 
nie wypowiadali żadnego słowa, 
bo widzieli ból. Hiob pogrążył się 
w milczeniu. W odmienności 
swoich poglądów i mądrości oj-
ców zaczęli pouczać Hioba złoty-
mi myślami. Im więcej wokół 
niego osób tym czuje się bardziej 
samotny. Hiob przechodzi od mil-
czenia do pytań. Przeklina on 

dzień swoich narodzin. Utrata 
majątku, utrata dzieci, oskarżenia 
żony, choroba powoduje że Hiob 
jest wykończony, wyczerpany, 
zmęczony. Bóg nie odpowiada na 
pytania i zawołania Hiobowe. 
Czy to możliwe, że Bóg, któremu 
ufał nie odpowiada? Hiob dobrze 
wie że świat nie jest miejscem 
przyjaznym.  

Dlaczego on sprawiedliwy i po-

bożny człowiek został opuszczo-

ny? Dlaczego przestał być szczę-

śliwy? Na to postarają się odpo-

wiedzieć mu przyjaciele. Hiob 

przeklinając swój los i narodziny, 

wywołuje lawinę odpowiedzi któ-

re go ranią. Przyjaciele rozmawia-

jący z Hiobem reprezentują trzy 

modele. Elifaz przedstawia teolo-

gię prorocką, Bildad Prawo i So-

far mądrość. Z tych trzech towa-

rzyszy pierwszy zabiera głos Eli-

faz, najprawdopodobniej najstar-

szy z nich. Elifaz jest przekonany 

o swoim poselstwie, że zostało 

ono mu dane przez Boga. Jest 

Sebastian Olencki 
Wikariusz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 

 

Hiob cz.3 
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przekonany o swojej ważności, ma 

on prawo pouczać. Powołuje się 

przecież na źródła. Na osobiste ob-

jawienie i na ortodoksyjną teologię. 

Pociesza go słowami które nie wy-

padają „Szczęśliwy człowiek, które-

go Bóg smaga, dlatego nie pogar-

dzaj karceniem Wszechmocnego”. 

To co mówi Elifaz w ogóle nie 

przystaje do sytuacji, w której znaj-

duje się Hiob. Elifaz mówi do czło-

wieka, który potrzebuje pociesze-

nia, jego obecności a nie bezdusz-

ności i osądu. Czy Elifaz jest bez-

piecznym człowiekiem? Jak wielu z 

nas przeżywa to samo? często cho-

remu mówi się aby nie narzekał. 

Aby zastanowił się nad swoimi sło-

wami i czy aby na pewno ból, który 

odczuwa jest przeszywający. Jak 

wiele w naszych słowach jest nie-

zrozumienia. Jak wiele w naszych 

czynach i zachowaniu jest postaw 

potępiających. Chory ma prawo być 

chorym, i ma prawo czuć jak się 

czuje. Jak wielu spośród nas  nie-

pełnosprawność ukrywa z powodu 

często społecznego piętna. W wyi-

dealizowanym świecie nie ma miej-

sca często na tych, którzy są samot-

ni w swojej chorobie. Jak czują się 

współcześni Hiobowie? Rozejrzyj 

się dookoła.  

 

Czy cię to zmęczy, gdy będziemy 

rozmawiali z tobą? Hi 4,2a 
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Debora 

Ewa Olencka 
Teolog 

W Kśiędze Sędzio w kilka-
krotnie jeśt pokazane, jak 
naro d Izraelśki odchodzi od 
śwojego Boga i zaczyna 
czcic  obce boz ki. Bo g za kaz -
dym razem zśyłał na Izraeli-
to w za to karę. Ro z ne naro-
dy, kto rych Izraelici nie wy-
pędzili z Ziemi Obiecanej, 
kolejno ich najez dz ały. Izra-
elici, będący w śtanie opre-
śji i militarnego zagroz enia, 
przypominali śobie o Bogu  
i zaczynali go wzywac .  
Wtedy Bo g wybierał śędzie-
go, kto ry prowadził Izraeli-
to w do walki i militarnego 
zwycięśtwa. Po tych wyda-
rzeniach naśtępował okreś 
pokoju, do czaśu, az  Izrael 
znowu zaczynał czcic  Baala, 
Aśztartę i inne pogan śkie 
bo śtwa. 

W Sdz 4,4-24 czytamy, z e 
Izrael ponownie zaczął czy-
nic  zło w oczach Pana.  
Wtedy wydał ich Bo g  w rę-
ce Jabina, kro la Kanaanu, 
kto ry panował w Chaśor. 
Wodzem zaś  wojśk Jabina 
był Syśera. Miał on 90 z ela-
znych wozo w wojennych  
i bardzo mocno uciśkał Izra-
elito w. Naro d wybrany za-
czął wołac  do Pana Boga  
o ratunek. W tym to czaśie 
Bo g powołał na śędziego 
Izraela kobietę – prorokinię 
o imieniu Debora. Była ona 
z oną Lappidota. Debora śia-
dała pod palmą, pomiędzy 
Ramą a Betelem, a śynowie 
Izraelścy przychodzili do 
niej na śąd. W czaśach biblij-
nych, kobiety zajmowały śię 
domem i rodzeniem dzieci, 
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a jednak Bo g łamie panujące 
kulturowe śtereotypy i powo-
łuje kobietę jako duchowego  
i militarnego przywo dcę nad 
Izraelem. Jez eli Bo g naś do 
czegoś  powołuje, to nie ma 
dla niego znaczenia naśza 
płec  czy inne okolicznoś ci, dla 
Boga najwaz niejśze jeśt naśze 
śzczere i oddane śerce. I my-
ś lę, z e właś nie to wyro z niało 
Deborę śpoś ro d innych 
mieśzkan co w Izraela. W Sdz 
4,6-7 czytamy, z e Debora po-
śłała Boz e wezwanie do Bara-

ka (dowo dcy wojśk Izrael-
śkich), aby zebrał armię liczą-
cą 10 tyś. męz o w i wyruśzył 
na go rę Tabor. Bo g, kto ry 
przemawiał przez Deborę, 
obiecał, z e ś ciągnie nad potok 
Kiśzon Syśerę, wraz z jego 
wozami i armią i wyda Syśerę 
w ręce Baraka, kto ry wygra 
bitwę. Kiedy Barak uśłyśzał te 
śłowa, tak odpowiedział De-
borze: jez eli ty po jdziesz ze 
mną, to pójdę, lecz jeżeli ty nie 
pójdziesz ze mną, to nie pójdę 
(Sdz 4,8). 



 16  Informator parafialny, Nr 05 (159) 2015 

 Kobiety w Biblii 

 

Co takiego miała w śobie De-
bora, z e Barak od jej obecno-
ś ci uzalez niał wyruśzenie na 
wojnę? Zapewne miała śilną 
pozycję śpołeczną, było  
w niej widac  obecnoś c  Boga, 
była kimś  kogo chciało śię 
miec  obok śiebie podczaś 
walki, była kobietą wiary. 
Była kimś , dla kogo warto 
było złamac  utarte tradycje  
i zaśady. Nie wiem jak to by-
ło u innych ludo w zamieśz-
kujących Kanaan, ale z ydow-
śkie kobiety nie wyruśzały 
na wojnę. Debora była 
pierwśzą. Debora zgodziła 
śię wyruśzyc  z Barakiem na 
wojnę, ale i mu powiedziała, 
z e śława tej wyprawy nie 
przypadnie jemu, gdyz  Pan 
wyda Syśerę w ręce kobiety. 
I tak tez  śię śtało. Barak 
zwołał armię liczącą 10 tyś. 
męz o w i zabrał ze śobą De-
borę. Natomiaśt Syśera zwo-
łał wśzyśtkie śwoje wozy  
w liczbie dziewięciuśet, z e-
lazne wozy bojowe i całe 
śwoje wojśko. Z ludzkiego 
punktu widzenia, Izraelici 
byli na przegranej pozycji, 
jednakz e ta bitwa nalez ała 
do Pana. A mo wiąc za ap. 

Pawłem: Jez eli Bo g za nami, 
to któż jest przeciwko nam? 
(Rz 8,31). Przed śamą walką, 
Debora wypowiedziała takie 
śłowa do Baraka: Ruszaj 
gdyż to dzisiaj wyda Syserę  
w twoje ręce; oto Pan ruszył 
już przed tobą (Sdz 8,58). 
Gdy Barak uśłyśzał te śłowa, 
zśtąpił z go ry Tabor i wyru-
śzył do walki. Jak czytamy  
w Sdz 4, 15-16 wzbudził Pan 
popłoch u Syśery, wś ro d 
wśzyśtkich jego wozo w  
i w całym jego obozie, tak z e 
śam Syśera ześkoczył z wo-
zu i uciekał pieśzo. Nato-
miaśt Barak ś cigał wojśko 
Syśery tak długo, az  całe zgi-
nęło. Syśera uciekł z pola 
walki i ukrył śię w namiocie, 
kto ry nalez ał do Jael. Czuł 
śię bezpiecznie, gdyz  mąz   
Jael z ył w zgodzie z kro lem 
Chaśoru. Jael śama wyśzła 
na śpotkanie dowo dcy 
wojśk kananejśkich i zapro-
śiła go do śwojego namiotu. 
Napoiła go mlekiem i ułoz y-
ła do śnu. Gdy Syśera zaśnął, 
wzięła do ręki palik od na-
miotu i młot, podeśzła po 
cichu do śwojego goś cia i go 
zabiła. Gdy nadjechał Barak, 
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Jael pokazała mu jego mar-
twego wroga. I tak Jabin, 
kro l Kanaanu zośtał pokona-
ny, a po jakimś  czaśie całko-
wicie zgładzony. Po tych wy-
darzeniach, Debora i Barak 
zaś piewali Bogu pochwalną 
pieś n ,  w kto rej opiśali całą 
walkę i dzielną pośtawę Jael, 
kto rą błogośławili za jej 
czyn. A jak jeśt w naśzym 
z yciu? Czy Bo g, kto ry mieśz-
ka w naś, jeśt tak śamo wi-
doczny jak w z yciu Debory? 
Bo g, nie robi ro z nicy ze 

względu na płec , dla Boga 
najwaz niejśze jeśt naśze 
śzczere i oddane śerce. Czy 
oddałeś  juz  śwoje z ycie Je-
zuśowi Chryśtuśowi? Jez eli 
to zrobimy i z yjemy w po-
śłuśzen śtwie Bogu, to On 
moz e dac  nam odwagę  
i zwycięśtwo w Jego imieniu, 
nawet w śytuacji, kto ra  
z ludzkiego punktu widzenia 
wydaje śię byc  bez wyjś cia. 
Wez my przykład z Jael  
i śto jmy po śtronie Pana Bo-
ga. 
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   Listy do  
Koryntian cz. 16    

Ks. Andrzej Komraus 

Wszystko mi wolno, ale nie 
wszystko jest pożyteczne. 
Wszystko mi wolno, lecz ja 
nie dam się niczym zniewo-
lić. Pokarm jest dla brzucha, 
a brzuch jest dla pokarmów; 
ale Bóg zniweczy jedno i dru-
gie. Ciało zaś jest nie dla 
wszeteczeństwa, lecz dla Pa-
na, a Pan dla ciała. A Bóg  
i Pana wskrzesił, i nas 
wskrzesi przez moc swoją. 
Czy nie wiecie, że ciała wasze 
są członkami Chrystusowy-
mi? Czy mam tedy wziąć 
członki Chrystusowe i uczy-
nić je członkami wszeteczni-
cy? Przenigdy! Albo czy nie 
wiecie, że kto się łączy  
z wszetecznicą, jest z nią jed-
nym ciałem? Albowiem, mó-
wi Pismo, ci dwoje będą jed-
nym ciałem. Kto zaś łączy się 
z Panem, jest z Nim jednym 
duchem. Uciekajcie przed 

wszeteczeństwem. Wszelki 
grzech, jakiego człowiek się 
dopuszcza, jest poza ciałem; 
ale kto się wszeteczeństwa 
dopuszcza, ten grzeszy prze-
ciwko własnemu ciału. Albo 
czy nie wiecie, że ciało wasze 
jest świątynią Ducha Święte-
go, który jest w was i którego 
macie od Boga, i że nie nale-
życie też do siebie samych? 
Drogoście bowiem kupieni. 
Wysławiajcie tedy Boga  
w ciele waszym.  

1 Kor 6,12-20 

Powto rzmy to raz jeśzcze: ci, 
kto rzy weśzli na drogę Chry-
śtuśową i kto rzy przyznają śię 
do Ewangelii, nie mogą pośtę-
powac  wbrew zaśadom, jakie 
zośtały im przekazane, a kto re 
wyraz nie okreś lone zośtały na 
kartach Piśma S więtego. Są to 
bowiem zaśady niezmienne  
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i niewzruśzone, poniewaz  śtoi 
za nimi śam Bo g Wśzechmogą-
cy. Nie moz na tych zaśad zmie-
niac  czy modyfikowac , nie wol-
no ich tez  podporządkowywac  
modzie tego ś wiata. Iśtnieją 
bowiem dwie rzeczywiśtoś ci: 
krzykliwa rzeczywiśtoś c  tego 
ś wiata, kto ry śkazany jeśt na 
zagładę wraz ze śwym władcą, 
i rzeczywiśtoś c  prawdziwego 
Koś cioła Pana Jezuśa Chryśtuśa 
w wymiarze przekraczającym 
ludzkie podziały czy granice, 
ponadczaśowa i wieczna. 

Omawiając zacytowany frag-
ment Pierwśzego Liśtu Apośto-

ła Pawła do Koryntian zwro ci-
liś my uwagę na fakt, z e w zbo-

rze korynckim uwaz ano, z e 
ewangeliczna wolnoś c  pozwala 
na wśzyśtko, nawet w dziedzi-

nie śekśu, a więc chrześ cijanie 
nie powinni w tym zakreśie 
niczym śię ograniczac , podob-
nie jak ich greccy wśpo łobywa-
tele. Powiedzmy tu od razu: 
dziś , w naśzych czaśach, tez  śą 
takie kręgi chrześ cijan śkie, ta-
kie zbory, gdzie myś li śię po-
dobnie i akceptuje pośtępowa-
nie, jakie śtoi w raz ącej 
śprzecznoś ci ze wśkazaniami 
Piśma S więtego, śtąd wielka 
aktualnoś c  Liśtu Apośtolśkie-

go. Paweł wśkazuje Koryntia-
nom i wśzyśtkim czytelnikom 
Liśtu, z e wolnoś c , kto ra nie po-
maga, ale śzkodzi, jeśt po pro-

śtu głupotą, nie jeśt nikomu 
niepotrzebna i grozi zapędze-
niem ponownie w niewolę. Je-
ś li więc mamy cieśzyc  śię wol-
noś cią, to nie moz emy jej tak 
uz ywac , by w rzeczywiśtoś ci 

czyniła naś niewolnikami. Nie 
jeśt rzeczą obojętną, co czyni-
my z naśzym ciałem. Chociaz  

wśzyśtko mi wolno, to przeciez  
nie wśzyśtko jeśt poz yteczne. 
Waz ne jeśt to, co pozwala na 
śpołecznoś c  z Bogiem, co daje 

prawdziwą wolnoś c , wyzwole-
nie od grzechu. 

Chciałbym zwro cic  uwagę na 
bardzo intereśujące i trafne 
uwagi na temat omawianego 
przez naś fragmentu, poczynio-
ne przez kś. Januśza Czerśkie-
go, tłumacz i komentatora Li-
śto w do Koryntian w Biblii Po-
znan śkiej. Piśze on m.in., z e 
wolnoś c  chrześ cijan śka nie 
moz e prowadzic  do śwobody 
moralnej. Korzyśtając z tej wol-
noś ci nalez y zawśze liczyc  śię  
z dobrem człowieka, a takz e 
koniecznoś cią panowania nad 
popędami ciała. Nie moz na  
w z adnym wypadku śpraw do-

Od Genesis do Apokalipsy 
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tyczących płciowoś ci człowie-
ka śtawiac  na ro wni z jedze-
niem, śpaniem, oddychaniem; 
ich natura wykracza bowiem 
poza ramy biologii. Ciała śą 
bowiem integralną częś cią na-
śzej ośobowoś ci, my natomiaśt 
jeśteś my właśnoś cią Chryśtu-
śa. Chryśtuś nabył do naś pra-
wo na śkutek śwojej ś mierci na 
krzyz u. Jeś li Paweł piśze:  
„A Bóg i Pana wskrzesił i nas 
wskrzesi przez moc swoją”  
(w. 14), to znaczy, z e ciało ma 
eśchatologiczne przeznaczenie 
i wez mie udział w chwale 
zmartwychwśtania. „Od chwili 
chrztu łączy nas wspólna egzy-
stencja z Chrystusem i jesteśmy 
członkami Jego mistycznego 
Ciała, czyli Kościoła – piśze kś. 
Januśz Czerśki. – Nieczystos c  
rozrywa łączność z Chrystusem 
i ze wspólnotą wiernych. W ten 
sposób są pokazane społeczne 
skutki grzechu nieczystego.” 
Trzeba pamiętac , z e nieczy-
śtoś c  odziera ciało z godnoś ci 
ś wiątyni Ducha S więtego i śta-
je na prześzkodzie jego eścha-
tologicznemu przeznaczeniu. 

Zwracając uwagę na godnoś c   
i przeznaczenie ciała, Apośtoł 
Paweł śtaje w wyraz nej opozy-
cji wobec poglądo w i nauk po-

pularnych w tamtych czaśach 
śtoiko w. Uwaz ali oni bowiem, 
z e jedynie rozum ludzki jeśt 
elementem mającym pokre-
wien śtwo z bo śtwem, podczaś 
gdy ciało wyznacza wśpo lnotę 
człowieka ze zwierzętami. So-
krateś wśpaniałoś c  duśzy prze-
ciwśtawiał nędzy ciała, a Plo-
tyn, jeden z czołowych przed-
śtawicieli neoplatonizmu, po-
dobno wśtydził śię tego, z e ma 
ciało.  

Paweł wyraz nie wśkazuje, z e 

grześzenie przeciwko ciału 

przez wśzeteczen śtwo czyli 

rozpuśtę, jeśt pozbawianiem 

go jego nadprzyrodzonego 

działania. Inne grzechy nie od-

rywają ciała tak mocno i bez-

poś rednio, jak czyni to rozpu-

śta, od jego duchowych prze-

znaczen . 

Apośtoł nazywa ciało 

„ś wiątynią Ducha S więtego”, 

dośłownie „ś wiątynią S więtego 

Ducha”, kładąc w tym zdaniu 

śzczego lny naciśk na ś więtoś c  

Trzeciej Ośoby Tro jcy S więtej. 

W śtaroz ytnym Koryncie jed-

nym z najwaz niejśzych obiek-

to w śakralnych była ś wiątynia 

Afrodyty, bogini miłoś ci, gdzie 

rozkwitał nierząd śakralny. 

Od Genesis do Apokalipsy 
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Tam, jak piśze kś. prof. Euge-

niuśz Dąbrowśki, ś wiątynia 

była przybytkiem ciała. Apo-

śtoł Paweł natomiaśt naucza, 

z e ciało, śkoro jeśt ś wiątynią,  

i to ś wiątynią Ducha S więtego, 

muśi byc  przybytkiem czyśto-

ś ci i ś więtoś ci. Chrześ cijanin, 

prawdziwie wierzący chrześ ci-

janin, winien wyśławiac  Boga 

ro wniez  właśnym ciałem. Uza-

śadnieniem tego wyśławiania 

jeśt fakt, z e Koryntianie śą wła-

śnoś cią Boga. „…Nie nalez ycie 

do siebie samych. Drogoście 

bowiem kupieni” (w. 59 -20) – 

piśze Apośtoł. Chrześ cijanie 

zośtali odkupieni, wykupieni, 

podobnie jak w czaśach śtaro-

z ytnych wykupywano niewol-

niko w, przeznaczając ich do 

wyłącznej obśługi ś wiątyni 

jakiegoś  bo śtwa. Ceną wykupu 

chrześ cijan jeśt przelana na 

krzyz u krew Chryśtuśa, Pana  

i Zbawiciela, Syna Boz ego, 

prawdziwego Boga i prawdzi-

wego człowieka. 

Ciało jeśt więc dla Pana, co – 

jak juz  wśpomnieliś my – wyni-

ka z nadziei zmartwychwśta-

nia. Ciało jeśt przeniknięte Du-

chem. Skoro cieleśnoś c  jeśt 

darem Boga, to nie moz e byc  

poddana całkowitej śamowoli 

człowieka. Kś. Grzegorz Rafin -

śki piśze: „Człowiek jest zjed-

noczony z Panem przez ciele-

sność, co jest poświadczone da-

rem Ducha Świętego, który jest 

dla Pawła manifestacją Zmar-

twychwstałego oraz mieszkają-

cą w wiernych antycypacją ich 

zmartwychwstania (a więc 

wskrzeszenia ciał)”. 

Jeś li Paweł przyro wnuje ciało 

do ś wiątyni, to najwyraz niej 

myś li tu o ś wiątyni jerozolim-

śkiej, kto ra była pośtrzegana 

jako ś więta, a więc oddzielona 

na wyłączną właśnoś c  Boga, 

poniewaz  mieśzkała w niej 

chwała Boz a. Podobnie ciało 

chrześ cijanina jeśt uś więcone 

przebywaniem w nim Ducha 

S więtego. Grzech rozpuśty, 

dotyczący ciała, jeśt więc 

śprzeniewierzaniem śię Du-

chowi S więtemu. 

 

Od Genesis do Apokalipsy 
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O TYM, CO ZA NAMI 

Zapraśzamy do przeglądu wy-

darzen  mieśiąca kwietnia. 

 

90. urodziny          

Mai Szymańskiej 

W Wielkanoc  kaplica w Lęborku 

zapełniona była prawie do ośtat-

niego miejśca, a to za przyczyną 

naśzej parafianki Mai Szyman -

śkiej, kto ra wraz ze śwoją liczną 

rodziną obchodziła śwoje 90. 

urodziny. W trakcie naboz en śtwa 

zośtała dołączona do modlitwy  

dziękczynnej i udzielone zośtało 

jej śzczego lne błogośławien śtwo 

na kolejne lata z ycia. Podzięko-

wanie Bogu za lata błogośławien -

śtwa zawarte zośtały w pieś ni: „Az  

dotąd mnie prowadził Bo g”. Nie 

zabrakło tez  tradycyjnego „Sto lat” 

oraz okolicznoś ciowego prezentu 

i liśtu gratulacyjnego od Parafii.  

 

Chrzest Święty          

Huberta Wasilkowskiego 

W niedzielę Quaśimodogeniti (1. 

po Wielkanocy) takz e w lęborśkiej 

kaplicy miała miejśce uroczyśtoś c  

Chrztu. Poprzez ten śakrament do 

śpołecznoś ci Koś cioła  Chryśtuśa  

zośtał włączony Hubert Waśil-

kowśki. Naboz en śtwo chrześtne 

wraz z kś. Wojciechem Froehli-

chem poprowadziła diakon Halina 

Radacz, prywatnie ciocia Huberta. 

Całej rodzinie, ale przede wśzyśt-

kim Hubertowi z yczymy by wzra-

śtał w wierze i wraśtał w Chryśtu-

śa.  
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Zakończenie akcji          

Skarbonka Diakonijana 2015 

 

Jak co roku przyśtąpiliś my do ogo l-

nokoś cielnej i ekumenicznej akcji 

organizowanej przez Diakonię Pol-

śką przeprowadzana w okreśie pa-

śyjnym - Skarbonka Diakonijna. 

Tym razem z ponad 60 wydanych 

śkarbonek pełnych wro ciły 23 

śkarbonki, w kto rych zebraliś my 

1540,51 zł. Komiśyjnego liczenia 

pieniędzy dokonaliś my wraz z We-

roniką i Mateuśzem. Wśzyśtkim, 

kto rzy zaangaz owali śię w tę akcję 

śkierowaną do ośo b potrzebują-

cych pomocy i wśparcia, śerdecznie 

dziękujemy. 

 

Nowy proboszcz w Toruniu - 

ks. M. Walukiewicz. 

W niedzielę 26 kwietnia, w koś ciele 

S więtego Szczepana w  Toruniu 

miała miejśce uroczyśtoś c  inśtalacji 

wybranego probośzcza. Kś. Michał 

Walukiewicz, objął to śtanowiśko 

po wieloletnim probośzczu kś. Je-

rzym Molinie, kto ry ośiągnął wiek 

emerytalny i z  początkiem tego 

roku prześzedł na emeryturę. Inśta-

lacji i wprowadzenia probośzcza 

dokonał biśkup Diecezji Pomorśko-

Wielkopolśkiej  kś. prof. Marcin 

Hintz w aśyś cie kś. dr. Adama Mali-

ny z Szopienic i kś. Marka Lośkota z 

Bydgośzczy. Do tej pory kś. Walu-

kiewicz  był probośzczem Parafii 

we Włocławku, Lipnie i Rypinie. 

Słupśką Parafię na uroczyśtoś ci 

reprezentował kś. Wojciech 

Froehlich, kto ry przekazał z yczenia 

oraz okolicznoś ciowy upominek.   
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W dniach 6-8 maja, na zaprośze-
nie Związku Pomorzan, oś mioośo-
bowa delegacja naśzych parafian, 
wraz z probośzczem kś. Wojcie-
chem Froehlichem, przebywała w 
regionie Ośterburg w kraju związ-
kowym Sachśen Anhalt. Ucześtni-
czyliś my w uroczyśtoś ciach zwią-
zanych z obchodami 20-lecia iśt-
nienia tej organizacji. W dniu 
przyjazdu zośtaliś my przywitani 
w hotelu śzkoły  w 
Ośterburgu, przez 
członko w Zarządu 
Horśta Lau i Renate 
Merten. Od śamego 
początku naśzego 
pobytu panowała nie-
zwykła atmośfera 
przyjaz ni i goś cinno-
ś ci. Po przyjez dzie i 
kro tkim odpoczynku, 
w pobliśkiej miejśco-
woś ci Krumke, zwie-
dziliś my przypałaco-
wy, śtary park z wieloma pomni-
kami przyrody, wś ro d kto rych 
znajdowały śię ponad 250 letnie 

okazy. Po kolacji pani Renate Mer-
ten zaprośiła naś do śwojej pośia-
dłoś ci, gdzie śpędziliś my kilka 
miłych godzin wymieniając w 
doś c  licznym gronie wśpomnienia 
z minionych lat. Czaś śzybko mijał 
i rozśtawaliś my śię w przyjaciel-
śkiej atmośferze, aby naśtępnego 
dnia (7 maja) wziąc  udział w za-
planowanych uroczyśtoś ciach. 
Najpierw odbyło śię kro tkie nabo-

z en śtwo prowadzone przez panią 
probośzcz koś cioła ś więtego Mi-
kołaja Claudię Kuhne. Na zakon -

Nelly Czupajło 

Przyjacielskie  

spotkanie  

w Osterburg 
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czenie tego śpotkania przemo wił 
obecny na nim burmiśtrz Ośter-
burga Klauś Peter Gośe, pani pro-
bośzcz Kuhne opowiedziała tro-
chę o z yciu miejścowej parafii. Z 
naśzej śtrony za zaprośzenie po-
dziękował kś. W. Froehlich. Bur-
miśtrz przekazał upominki zaro w-
no naśzej delegacji, jak ro wniez  
Związkowi Pomorzan.  

Hiśtoria koś cioła S więtego Miko-
łaja śięga XV wieku. Duz y  ś wiad-
czy o ś wietnoś ci miaśta na prze-
śtrzeni śtuleci. Ośterburg to 
„miaśto kro tkich dro g” nalez ące 
do grupy miaśt hanzeatyckich na 
śzlaku handlowym Europy. O go-
ś cinnoś ci miaśta ś wiadczy śzero-
ko otwarta brama w jego herbie. 
Obecnie miaśto śłynie z działalno-
ś ci kulturalnej, śportowej, z ho-
dowli koni oraz uprawy śzpara-
go w. W dniu naśzego wyjazdu 
rozpoczynał śię feśtiwal śzpara-
go w. Po południu ucześtniczyli-
ś my w gło wnych obchodach 20 
lecia. Wś ro d licznych wyśtąpien  
głoś zabrali kś. Wojciech Froehlich 
oraz Detlef Rach, przewodniczący 
mniejśzoś ci niemieckiej w Słup-
śku. Spotkanie to odbywało śię w 
miejścowoś ci Mehrin, gdzie przyj-
mowano naś kawą i domowymi 
ciaśtami oraz kolacją. Był tam tez  
czaś na rozmowy. Kolejnego dnia 
(8 maja) po ś niadaniu, poz egnali-
ś my naśzych gośpodarzy i wyru-
śzyliś my w drogę powrotną. Ku 
naśzej wielkiej radoś ci kś. Woj-
ciech zaproponował nam kro tki 

pobyt w Wittenberdze przygoto-
wującej śię do obchodo w 500 le-
cia Reformacji (2017). Mogliś my 
tam choc  chwilę przyjrzec  śię 
miejścom związanym z naśzym 
reformatorem kś. dr. Marcinem 
Lutrem, śtanąc  przy śłynnych 
drzwiach koś cioła zamkowego i 
przejś c  śię uliczkami tego tak waz -
nego dla naś miaśta.  

Dzięki Boz ej opiece wcześnym 
wieczorem dotarliś my do Słupśka. 
Piękne przez ycia pozośtaną w 
naśzej pamięci. Kro tka rewizyta 
naśzych gośpodarzy będzie miała 
miejśce 10 czerwca br. O 14.00 w 
naśzym koś ciele odbędzie śię 
kro tkie naboz en śtwo a po z niej 
śpotkanie na Rybackiej. Wśzyśt-
kich śerdecznie zapraśzamy.  
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DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK GŁÓWCZYCE GARDNA 

3.05 
IV po Wielk. 

9.30 10.30  12.30 14.15 

10.05 
V po Wielk. 

 10.30 8.30   

14.05 
Wniebowstąpienie 

 16.30                                      

17.05 
Konfirmacja 

 10.30    

24.05 
Zesłanie Ducha 

Świętego 
 10.30 8.30   

31.05 
Święto Trójcy 

8.45                                    9.30    

7.06 
1. po Trójcy 

9.30 10.30  12.30 14.15 

14.06 
2. po Trójcy 

 10.30  8.30   

Herbatka Parafialna Komunia Święta Szkółka Niedzielna 

PLANY  

DATA GODZ. WYDARZENIE MIEJSCE 

12.05. 19.30 KONCERT ORGANOWY  
PEGGY HAAS HOWELL (USA) KOŚCIÓŁ 

17.05. 10.30 KONFIRMACJA KOŚCIÓŁ 

29.05. 17.30 RADA PARAFIALNA SALA PARAFIALNA 

31.05 8.45 NABOŻEŃSTWO NIEMIECKIE W RAMACH 
STOLPERT HEIMATTREFFEN KOŚCIÓŁ 

10.06 14.00 NABOŻEŃSTWO Z GRUPĄ Z OSTERBUR-
GA, PÓŹNIEJ SPOTKANIE NA RYBACKIEJ KOSCIÓŁ/RYBACKA 

PLAN NABOŻEŃSTW 


