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Słowo od Duszpasterza

Wojciech Froehlich
Proboszcz Parafii
w Słupsku

Słowo od
Duszpasterza
….gdzie zaś Duch Pański tam
wolność. 2 Kor 3,17
Drodzy Parafianie!
Z czym kojarzy nam się
wolnosc? Moze kiedy patrzymy
na ptaki szybujące w przestworzach myslimy sobie, ze są one
prawdziwie wolne? Nie mają
takich ograniczen jak ludzie, w
chwili zagrozenia mogą wzbic
się w przestworza i odleciec.
Swoje gniazda budują często w
takich miejscach, do ktorych
trudno jest dostac się drapieznikom. Tam one i ich młode są
bezpieczne. My mozemy o takiej
„ptasiej” wolnosci jedynie pomarzyc. A jednak wolnosc jest waznym tematem dla chrzescijanina. Luter jeden ze swoich traktatow teologicznych zatytułował O
wolności chrześcijanina. Jesteśmy
wolni do tego aby wybrac zycie
z Chrystusem, zycie moze nie
łatwe, ale zycie ktore daje perInformator parafialny, Nr 10 (174) 2016

spektywę. Niech naszą codzienną modlitwą będzie prosba o
wolnosc w Duchu Swiętym, ktory swoją obecnoscią w tym swiecie jest gwarantem Bozego działania w zyciu człowieka. Prosmy
Boga o to, aby przez Ducha
Swiętego przyznawał się do
wszelkiej dobrej sprawy i do
głoszenia wolnosci w Chrystusie!
Drodzy, tegoroczny pazdziernik jest szczegolny, nie tylko dlatego, ze ma 5 niedziel, 5
poniedziałkow i 5 sobot, ale dlatego, ze dokładnie za rok obchodzic będziemy jubileusz 500lecia powrotu do wolnosci głoszenia Słowa i zwiastowania
Ewangelii. Wykorzystajmy ten
czas dobrze, aby wielu ludzi
dzięki naszemu swiadectwu ale
przede wszystkim za sprawą
Ducha Swiętego doswiadczyło
tej wolnosci jaką moze dac jedynie Chrystus.
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Kącik dla dzieci

Popros rodzicow, aby przeczytali z Tobą fragment z Ewangelii Mateusza 14,13-21. Następnie rozszyfruj zapisaną ponizej wiadomosc. Czego Pan Jezus chce nas nauczyc przez tę historię?
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Kącik dla dzieci

W Ewangelii Łukasza 16,19-31 zapisana jest historia, ktora uczy nas,
jaka powinna byc nasza postawa wobec innych oraz jak powinnismy
korzystac z tego, co nam dał Bog. Przeczytaj ten fragment,
a następnie uzupełnij diagram. Słowa wypisane w ramce wpisz
w odpowiednie miejsca tak, by powstała krzyzowka. Odczytaj hasło.
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Poezja

Piórem...

Jakże łatwo jest nam sie porównywać...
I co ciekawe - nigdy nie porównujemy się z kimś
Kto postawiłby nas w niekorzystnym świetle
Jakże łatwo przychodzi nam kogoś oceniać, krytykować
I widzieć to, co w nim złe
Ujrzeć wszystkie wady, przywary, niedociągnięcia
Zobaczyć jego grzech...
Jakże łatwo potem o nim mówić między sobą
Bo tak bardzo lubimy wyłuskiwać takie "perełki"...
To takie proste!
Czasem mamy takie poczucie tego
Że w Niebieskim Królestwie też tak właśnie będzie
Że będziemy tymi "lepszymi"
Czy po prostu "dobrymi ludźmi"
Których Bóg wybierze, bo inni przecież robili o wiele gorsze rzeczy...
Tak właśnie my - ludzie - często upraszczamy sobie
Obraz Nieba i Piekła
Gdzie w swoim tłumaczeniu
Znów w porównaniu z innymi
Będziemy górą!
A Pan Bóg, gdy przyjdzie twój czas
Nie będzie patrzył ani w prawo, ani w lewo
Będziesz tylko ty i On
Ty ze swoim grzechem i On - Święty Bóg w swej mocy...

Justyna Minkina
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Dziś jeszcze możesz coś w swoim życiu zmienić
Teraz już nie obracaj się na boki
W tej chwili nieistotny jest sąsiad z ławki
Ważny jesteś tylko ty i twój grzech
Nie porównuj sie z nikim
Lecz z pokorą pochyl głowę przed Świętym Bogiem
I pomyśl o tym wszystkim, co w twoim życiu jest nie tak...
Wyznaj to Bogu
Zobacz każde swoje niedociągnięcie...
Myśl, do której nie chciałbyś się przyznać nikomu...
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Słowa, które nigdy nie powinny wyjść z twoich ust...
Wyznaj egoizm, zaślepienie, pychę
I wszystko to, co Bogu się nie podoba
Nie zerkaj na boki
Bądź tylko ty i Pan Bóg
Otwórz swe serce przed Ojcem
Który kocha swoje dzieci
I który chce im przebaczać...
To teraz jest twój czas!
Nie jutro, nie za tydzień, nie za rok, nie za późno...
Teraz!
Tylko ty i Pan Bóg
Wyznaj Mu grzech, który cię obciąża
Wylej przed Nim swą duszę
Nie uważaj się za "dobrego człowieka"
Bo to cię zniewala...
Jemu to też nie wystarczy!
On pragnie twojej pokory, nawet słabości
I tego, co z siebie zrzucisz...
On chce zabrać twój ciężar...
Czy Mu na to pozwolisz?
Pamiętaj! Tylko ty i Pan Bóg!
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Humor z befką

Humor z befką

Dziadku, jak sprawuje się twoj aparat słuchowy, ktory podarowałem ci na swięta? - pyta Marcin.
Dziadek mowi: - Funkcjonuje zaskakująco dobrze.
Juz trzykrotnie zmieniałem swoj testament.
***
W domu panstwa Kowalskich panuje rozgardiasz.
Następnego dnia Kowalscy mają swiętowac srebrne
gody. Do tego wszystkiego pękła rura z wodą i całe
mieszkanie stoi zalane wodą. Mały Krzys tapla się
radosnie w wodzie, czym wprowadza swoich rodzicow w szał. Starsza siostra otrzymuje zadanie zaprowadzenia Krzysia do cioci Ireny, ktora mieszka nieopodal. Niecałą godzinę pozniej Krzys stoi u drzwi z
listem od cioci Ireny następującej tresci: Zatrzymajcie sobie Krzysia, przeslijcie mi lepiej waszą powodz.
***
Dwaj męzczyzni rozmawiają ze sobą w trakcie drogi
powrotnej do domu po wysłuchaniu Requiem:
- Co stanie się z kobietą, kiedy dostanie się do nieba?
- Zostanie aniołem.

opracował: xwf
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- A jesli do nieba trafi wiele kobiet?
- Wtedy powstanie chor anielski.
- A co się stanie, kiedy wszystkie kobiety trafią do
nieba?
- Wtedy zapanuje pokoj na ziemi!
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Rozważanie

Ks. Andrzej Wójcik
Proboszcz Parafii w Gliwicach
i Pyskowicach

Świadoma
wdzięczność
A powiadam: Kto sieje skąpo,
skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem
albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.
A władny jest Bóg udzielić
wam obficie wszelkiej łaski,
abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli
hojnie łożyć na wszelką dobrą
sprawę, jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim,
Sprawiedliwość jego trwa na
wieki. A ten, który daje ziarno
siewcy i chleb na pokarm, da
i pomnoży
zasiew
wasz,
i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej; a tak ubogaceni we wszystko będziecie
mogli
okazywać
wszelką
szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu.
2 Kor 9,6-11
Informator parafialny, Nr 10 (174) 2016

Siostry i Bracia w Chrystusie!
Serce chrzescijanina powinno
byc
przesiąknięte
wdzięcznoscią. Dlaczego? Chociazby
dlatego, ze dostalismy od Boga
zycie, takze ze względu na Jezusa, ktory swoje zycie ofiarował
za nasz grzech na krzyzu Golgoty. Myslę, ze kazdy wierzący powinien rozpocząc swoje myslenie o wdzięcznosci własnie od
uswiadomienia sobie daru zycia
i zbawienia. Wtedy wszystko
nabiera innej perspektywy, no
bo przeciez jesli jestem przekonany i swiadomy tego, ze
wszystko co mam, zawdzięczam
Bogu, to komu jak nie Bogu byc
wdzięcznym!
Wdzięcznosc
chrzescijanska to nie moment,
ale stan, ktory napędza nas do
dobroczynnego działania. Ta
niesamowita motywacja, styl
zycia powoduje, ze mamy w sobie radosc, ktorą zachęcamy lu9
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dzi wokoł nas. Ktos kiedys powiedział, ze człowiek, ktory mysli, ze wszystko co ma zawdzięcza tylko sobie jest nieszczęsliwy, bo kiedy odczuwa wdzięcznosc i chciałby komus podziękowac, moze jedynie dziękowac
sobie… Wdzięcznosc to radosc,
chęc odwzajemnienia, impuls do
dobroczynnosci, bo przeciez
wiemy, jako ludzie wierzący, ze
bardziej błogosławioną rzeczą
jest dawanie niz branie. Jesli
patrzymy na zycie z innej perspektywy, to często mamy problem z dzieleniem się naszymi
finansami i czasem. Wiemy na
przykład, ze Słowo Boze nie tyle
zachęca, co nakazuje oddawac
nam 10 procent naszych finansow na sprawy Boze. Wielokrotnie słyszymy, czytamy o dziesięcinie, jednak kiedy przychodzi
do rozplanowania wydatkow, to
bardzo często cięzko jest nam te
10 procent wygospodarowac dla
Boga. Jesli jednak jestesmy
swiadomi tego, ze wszystko co
mamy (włącznie z zyciem!),
a więc 100 procent pochodzi
z Bozego kapitału, to z radoscią
i wdzięcznoscią, będziemy hojnie łozyc na Boze cele. Słyszałem juz wiele swiadectw na temat błogosławienstwa wypływającego z praktykowania dzie10

sięciny, mo-gę takze zaswiadczyc, ze i w moim zyciu zdarzało
się i zdarza wiele cudow związanych z praktykowaniem dziesięciny i ofiarowania finansow na
Boze cele. Nie chcę sprowadzac
wdzięcznosci, szczodrobliwosci,
czy okazywania dobra tylko
i wyłącznie do finansow, ale ten
aspekt naszego chrzescijanskiego zycia narazony jest
w sposob szczegolny na diabelski atak… Często nasze nastawienie do pieniądza, a raczej
nasz brak swiadomosci Bozego
obdarowania, doprowadza nas
do duchowych upadkow, wielokrotnie widzimy, jak pieniądze
potrafią zmienic ludzi, jak często
są przyczyną grzechu i wreszcie,
jak potrafią rządzic nami i swiatem. Apostoł Paweł przypomina
- …ochotnego dawcę Bóg miłuje.
A władny jest Bóg udzielić wam
obficie wszelkiej łaski, abyście,
mając zawsze wszystkiego pod
dostatkiem, mogli hojnie łożyć na
wszelką dobrą sprawę… Bardzo
pogubilismy się w dzisiejszym
swiecie i coraz częsciej słyszy
się słowa rozgoryczenia z powodu tego, ze ktos nie mogł wyjechac na długie zagraniczne wakacje, czy nie był w stanie kupic
sobie lepszego samochodu... Jakbysmy zapomnieli o tym, ze senInformator parafialny, Nr 10 (174) 2016

Rozważanie

sem zycia jest Boza wiecznosc,
a nie za wszelką cenę komfort
i lans przed ludzmi… I wcale nie
mowię o tym, ze nie mamy kupowac telewizorow i jezdzic dobrymi
samochodami, ale zanim
zaczniemy narzekac, zastanowmy się przez
chwilę, ile dobrego dostajemy kazdego dnia i
czy nasze często wygorowane pragnienia rzeczywiscie są weryfikowane
Bozą perspektywą.
Wyznacznikiem dobrego
zycia podobno jest szczęscie, a szczęsciem chrzescijanskim jest bliskosc
Boga. Czy rzeczywiscie
tak zyjemy? Czy jestes
blisko Boga? Czy jestes
szczęsliwy? A ten, ktory
daje ziarno siewcy i chleb
na pokarm, da i pomnoży
zasiew wasz, i przysporzy
owoców sprawiedliwości
waszej; a tak ubogaceni
we wszystko będziecie
mogli okazywać wszelką
szczodrobliwość, która za
naszym przyczynieniem pobudza
do dziękczynienia Bogu.
Zyczę Wam, ale tez sobie, bysmy
kazdego dnia byli wdzięczni
Informator parafialny, Nr 10 (174) 2016

i umieli się dzielic, bo przeciez
wszystko co mamy, to Bozy dar.
Amen.

P.S. Dziękujemy za pomoc
w przygotowaniu ołtarza
na
Dziękczynne Swięto Zniw.
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Od Genesis do Apokalipsy

Ks. Andrzej Komraus

Od Genesis do Apokalipsy:

Listy do Koryntian

cz. 29, c.d.

Hellenskie poglądy na smierc
w czasach Apostoła Pawła
dopuszczały
wprawdzie
istnienie zycia posmiertnego, ale
stanowiącego
jakby
słaby
i bezsilny cien zycia rzeczywistego.
Religie
misteriozoficzne zmieniły te poglądy
w jakims stopniu, doprowadzając do przekonania, ze dusze
wtajemniczonych w misteria po
smierci
nie
przebywają
w Hadesie, by prowadzic tam
załosne i bezsilne bytowanie, ale
przebywają gdzies na jakichs
swietlistych łąkach elizejskich.
Powtarzam: dusze, poniewaz
według akceptowanej przez
Platona doktryny pitagorejskiej
–
ciało
było
elementem
nieczystym, a więc przeznaczonym na zniszczenie.
Mowy więc nie było o jakiejkolwiek
mozliwosci
zmartwychwstania ciała; twierdzenia
tego rodzaju budziły wręcz
zgorszenie.
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Przyjęcie zasady, ze nie ma
zadnego
zmartwychwstania
w sposob oczywisty odrzuca
rowniez
zmartwychwstanie
Chrystusa. Poniewaz nauka
o
zmartwychwstaniu
jest
podstawą
apostolskiego
zwiastowania,
przeto
jej
odrzucenie jest przekresleniem
sensu
nie
tylko
samego
nauczania, ale rowniez wiary.
William Barclay pisze, ze zmartwychwstanie Chrystusa potwierdza cztery wielkie fakty,
decydujące o terazniejszosci
i przyszłosci człowieka. Po
pierwsze – zmartwychwstanie
dowodzi, ze prawda jest
silniejsza od kłamstwa. Jezus
przyniosł prawdziwe pojęcie
Boga i dobroci; Jego wrogowie
w obawie przed koniecznoscią
zmiany swych poglądow na
Boga i dobroc, skazali Go na
smierc. Zmartwychwstanie stało
się więc ostateczną gwarancją
Informator parafialny, Nr 10 (174) 2016
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niezniszczalnosci prawdy. Po
drugie – zmartwychwstanie
dowodzi, ze dobro jest silniejsze
od zła. Swoim przeciwnikom,
wyraznie opisanym w Ewangelii
Sw. Jana, Jezus powiedział:
„Ojcem
waszym
jest
diabeł” (J 8,44). Gdyby nie było
zmartwychwstania, siły zła,
ktore doprowadziły do ukrzyzowania
Jezusa,
mogłyby
triumfowac. Po trzecie –
zmartwychwstanie dowodzi, ze
miłosc
jest
silniejsza
od
nienawisci. „Jezus był wcieloną
miłością Bożą – pisze prof.
Barclay. – Z drugiej zaś strony
wszyscy
zaangażowani
w ukrzyżowanie Jezusa kierowali
się prawie wyłącznie złośliwą
nienawiścią. Ich nienawiść była
tak przewrotna i zaślepiona, że
w końcu czyny miłosierdzia
i miłości Jezusa przypisywali
mocy szatańskiej. Gdyby nie było
zmartwychwstania, to można
byłoby powiedzieć, że nienawiść
ludzka w końcu zwyciężyła
miłość Bożą. Zmartwychwstanie
jest triumfem miłości nad
wszystkim, czego może dokonać
nienawiść”.
Mozna
więc
powiedziec, ze zmartwychwstanie
jest
ostatecznym
dowodem na to, ze miłosc jest
silniejsza od nienawisci. I po
czwarte – zmartwychwstanie
Informator parafialny, Nr 10 (174) 2016

dowodzi, ze zycie jest silniejsze
od smierci. Gdyby Jezus umarł
i nigdy nie powstał do zycia, to
oznaczałoby, ze smierc niszczy
wszystko, co w zyciu jest
najlepsze i najcenniejsze. Natomiast zmartwychwstanie jest
ostatecznym dowodem na to, ze
zycie jest silniejsze od smierci.
Swe wywody konczy prof.
William Barclay następującym
stwierdzeniem: „Paweł przekonuje, że gdyby zmartwychwstanie Jezusa nie było faktem,
to całe poselstwo chrześcijańskie
opierałoby się na kłamstwie,
nadzieja umierających byłaby
marzeniem, które nie może być
gwarantem
największych
wartości życia. ‘Zaprzeczając
zmartwychwstaniu – powiada
Paweł – niszczycie nie tylko
fundament, ale i całą budowlę
chrześcijańskiej wiary’”.
Jesli chodzi o zmartwychwstanie, to nie mozna tu mowic
o takich czy innych poglądach,
ktore mogą się między sobą
roznic, ani dyskutowac na temat
punktu nauczania. Chodzi tu
bowiem bezposrednio o Ewangelię i dlatego Paweł rozpoczyna
tę częsc Listu od słow:
„A przypominam wam, bracia,
Ewangelię, którą wam zwiastowałem” (15,1). Skoro mowa
13
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tu o Ewangelii, to pamiętajmy,
ze nie jest ona zwykłą nauką, ale
– jak czytamy w Liscie do
Rzymian – „mocą Bożą ku
zbawieniu” (Rz 1,16). Apostoł,
działający w mocy Ducha
Swiętego wie, ze przekazywane
przez niego nauczanie jest ku
zbawieniu wierzących. Jak pisze
Werner de Boor: „Ewangelii nie
tylko należy wierzyć i przyjąć ją
do wiadomości, lecz należy ją
osobiście ‘przyjąć’. Jest ona
fundamentem życia, na którym
‘stoimy’,
jedynym
środkiem
zbawienia od wiecznej zguby,
a nie przedmiotem ciekawej
nauki. Czyż w takiej Ewangelii
można coś zmieniać, coś z niej
wykreślić?”. Tak więc ten, kto
Ewangelii nie poznał, kto jej nie
uwierzył i kto jej nie przyjął, tak
naprawdę nie poznał tez i nie
przyjął Chrystusa, dlatego stale
szuka,
poszukuje
czegos
nowego, chciałby modernizowac i unowoczesniac to, co
przeciez jest stałe i niewzruszone. Brak znajomosci
Chrystusa i brak poznania
Ewangelii lezy u podstaw
działan tych wszystkich ludzi,
ktorzy minimalizują znaczenie
Bozego
Słowa
i
ktorzy
w zaleznosci od własnych poglą
-dow czy upodoban starają się
usunąc z Pisma Swiętego to, co
im
nie
odpowiada,
co
14

przeszkadza ich grzesznosci.
Z Krolestwa Bozego starają się
uczynic krolestwo tego swiata,
odrzucic Boga, a wywyzszyc
władcę tego swiata.
„A jednak Chrystus został
wzbudzony z martwych i jest
pierwiastkiem
tych,
którzy
zasnęli” – pisze z mocą Apostoł.
Tak, Chrystus został wzbudzony
z martwych – i nie jest to pogląd
czy
przypuszczenie,
ale
stwierdzenie faktu, ktory się
wydarzył,
ktory
zaistniał.
Chrystus został wzbudzony
z martwych – i jest pierwiastkiem tych, ktorzy zasnęli.
Co to znaczy: jest pierwiastkiem? Inne przekłady na
język polski mowią: „pierwszy
spośród
tych,
którzy
posnęli” (Biblia Poznanska)
albo: „pierwociny tych, którzy
posnęli” (ks. prof. Dąbrowski).
Uzyty tu grecki wyraz „aparche”
oznacza pierwszą ofiarę lub
pierwsze
owoce
składane
w ofierze, a więc własnie
„pierwociny”.
W
swoim
popularnym
komentarzu
biblijnym
William
Barclay
proponuje odniesienie się do
zydowskich pojęc i zwraca
uwagę, ze Apostoł Paweł
posługuje się tu obrazem
zrozumiałym dla kazdego Zyda.
Swięto Paschy miało wiele
Informator parafialny, Nr 10 (174) 2016
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znaczen; nie tylko było pamiątką
wyprowadzenia
narodu
z
Egiptu,
uwolnienia
go
z niewoli, ale takze miało
charakter uroczystosci zniwnej.
Czas obchodow tego swięta
przypadał mniej więcej na porę
rozpoczęcia zbiorow jęczmienia.
Prawo stanowiło, co następuje:
„Gdy wejdziecie do ziemi, którą Ja
wam dam, i będziecie zbierać
żniwo, to snop z pierwocin
waszego żniwa przyniesiecie do
kapłana, a on dokona obrzędu
potrząsania tym snopem przed
Panem, aby zyskać dla was
upodobanie.
Nazajutrz
po
sabacie kapłan dokona nim
obrzędu potrząsania. W dniu
obrzędu potrząsania tym snopem
złożycie roczne jagnię bez skazy
na ofiarę całopalną dla Pana,
wraz z ofiarą z pokarmów dla
niego z dwóch dziesiątych efy
przedniej mąki, zaczynionej
oliwą, jako ofiarę ogniową, woń
przyjemną dla Pana, oraz jako
ofiarę z płynów dla niego jedną
czwartą hinu wina; chleba zaś
ani prażonego lub świeżego
ziarna zboża jeść nie będziecie aż
do tego dnia, w którym
przyniesiecie swojemu Bogu dar.
Jest to ustawa wieczna dla
wszystkich
pokoleń
we
wszystkich
siedzibach
waszych” (3 Mz 23,10-14).
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Zboze do tego snopa zbierano
z całego pola, typowego pola, nie
mogła to byc jakas odrębna
działka czy ogrodek. Snopek
przynoszono do swiątyni, gdzie
wymłocone ziarno oddzielano
od plew i lekko przypalano na
ogniu, a po zmieleniu ziaren
mąkę składano na ofiarę Bogu.
To
był
pierwszy
plon,
pierwiastek albo pierwociny.
Dopiero po złozeniu tej ofiary
mozna
było
sprzedawac
i kupowac jęczmien z tego
zasiewu, a z otrzymanej mąki
wypiekac chleb. „Pierwszy plon
był oznaką rozpoczęcia żniwa –
pisze prof. Barclay – zmartwychwstanie Jezusa również
było początkiem zmartwychwstania wszystkich wierzących.
Tak jak nie można było używać
nowego
jęczmienia
przed
złożeniem ofiary z pierwszych
plonów, tak nie mogły rozpocząć
się nowe żniwa zanim Jezus nie
powstał z martwych”.
Zwrocmy więc uwagę na bardzo
wazny fakt: Chrystus został
wzbudzony z martwych. To nie
jest przypuszczenie, hipoteza,
ale fakt, rzeczywistosc. Ta
rzeczywistosc, na co zwraca
uwagę de Boor, nie jest
pojedynczym faktem bez zadnych
odniesien,
poniewaz
w swym zmartwychwstaniu
Chrystus jest pierwiastkiem
15
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tych, ktorzy zasnęli. Okreslenie
„pierwiastek” nie tylko wskazuje
na wyprzedzenie w czasie tych,
ktorzy są pozniej, ale na
wewnętrzny związek między
tym pierwszym, a następnymi.
Za pierwiastkiem idzie bowiem
wszystko następne. Tak więc
„pierwiastek”
jest
jakby
pierwszym snopem z wielkiego
pola zniwnego, zwiastującym
początek zniw i dlatego musi
pociągac za sobą cały szereg
kolejnych snopkow. „Pierwias-

tek” jest początkiem ciągnącego
się za nim szeregu, a więc
zmartwychwstanie Jezusa jest
początkiem następnych zmartwychwstan. Wydarzenie wielka
-nocne odnosi się więc zarowno
do Koryntian, jak i do
wszystkich chrzescijan, rowniez
do nas, pociągając za sobą nie
tylko ich zmartwychwstanie, ale
rowniez
nasze.
Wiara
w zmartwychwstanie Jezusa
okresla więc nadzieję błogosławionej przyszłosci.

O tym, co za nami
Pożegnanie lata w Koszalinie
17 wrzesnia, 10 osobowa grupa
z naszej Parafii, na zaproszenie
Parafii w Koszalinie udała się na
spotkanie z okazji pozegnania
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lata. Podczas spotkania mielismy okazję wysłuchac koncertu
szantmena Piotra Mallka, ktory
grał na gitarze i spiewał piosenki morskie i ballady. Po koncercie wysłuchalismy rozwazania
Słowa Bozego, w ktorym poprowadział nas
ks.
radca
Janusz
Staszczak. Z
kolei
proboszcz słupskiej Parafii
opowiedział
nieco
o
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duszpasterstwie wsrod irlandzkiej Polonii. Oczywiscie zgodnie
z zapowiedzią gospodarzy miała
tez miejsce degustacja letnich
wypiekow, a na zakonczenie, po
zwiedzeniu kaplicy sw. Gertrudy, posililismy się przepyszną
zupą. W związku z tym, ze
przyjechalismy do Koszalina pociągiem i mielismy
jeszcze trochę czasu zakosztowalismy urokow
miejscowego parku i odwiedzilismy katedrę koszalinską z witrazami Lutra i Melanchtona w prezbiterium.
Wracalismy
jak zwykle w dobrych
humorach z nadzieją na
kolejne wspolne wyjazdy.

Sląska Cieszynskiego. Nasi goscie po zapoznaniu się z historią
Parafii udali się na krotkie zwiedzanie miasta. Częsc skorzystała
takze z mozliwosci wejscia na
wiezę ratusza, skąd mogła podziwiac panoramę miasta.

Wizyta gości

Spotkanie partnerskie

z diecezji (Kirchenkreis) Schleswig-Flensburg z Niemiec.

W dniach 22-24 wrzesnia na
wyspie Rugii w Sellin odbyło się
spotkanie partnerskie kierownictw Ewangelickiego Koscioła
Połnocnych Niemiec oraz Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i
Diecezji Wrocławskiej naszego
Koscioła. Zaproszony był rowniez Biskup koscioła Jerzy Samiec. Spotkanie rozpoczęło się
w czwartkowy wieczor kolacją,
po ktorej usłyszelismy o tym
czym w ostatnim czasie zyją
nasze Koscioły. Kolejny dzien

19 wrzesnia 34osobowa grupa z
połnocnych Niemiec, z naszego
Partnerskiego Koscioła, ale takze z partnerskiego miasta Słupska Flensburga, przyjechała do
Słupska, aby zwiedzic nasz koscioł, miasto o trochę posłuchac
o naszym zyciu. Inicjatorem tego wyjazdu był ks. Witold Chwastek, ktory od 2006 roku mieszka w Niemczech, gdzie został
ordynowany, choc pochodzi ze
Informator parafialny, Nr 10 (174) 2016
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przed południem poswięcony
był na dwa referaty na temat
Reformacja i jeden świat. Jeden z
nich wygłosił biskup prof. Marcin Hintz. Kolejnym atrakcyjnym
punktem programu była wycieczka do Kap Arkony. Po drodze zwiedzilismy najstarszy koscioł na wyspie w Altdorf gdzie
swoją posługę duszpasterską
sprawował Gotthard Kosegarten, duchowny, poeta, ktory ze
słowem Bozym wychodził do
ludzi w sensie dosłownym, bo
odprawiał nabozenstwa dla rybakow na brzegu morza.
Zwiedzilismy tez kaplicę
Vitt, ktora została wybudowana z jego inicjatywy.
Kolejne spotkanie kierownictw kosciołow odbędzie się za dwa lata w
Gdansku.
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Jubileusz Dziennego
Pomocy Społecznej

Domu

Na zaproszenie kierownictwa
DDPS „Bezpieczna Przystan” 29
wrzesnia ks. Wojciech Froehlich
uczestniczył w uroczystosciach
obchodow 35-lecia istnienia placowki. Oprocz programu artystycznego i poczęstunku, waznym punktem było otwarcie kawiarenki internetowej. Do tego
Domu uczęszczali takze niektorzy z naszych Parafian.
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Wybory

WYBORY DO GREMIÓW PARAFIALNYCH
I SYNODU DIECEZJALNEGO
KADENCJA 2016-2021
W poprzednim numerze Informatora Parafialnego przedstawilismy fragmenty Regulaminu Parafialnego, mowiące o wyborach do Rady Parafialnej,
Parafialnej Komisji Rewizyjnej oraz Synodu Diecezjalnego. Zgodnie z
uchwałą Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Słupsku, do
rady Parafialnej wybieramy 6 osob, do Parafialnej Komisji Rewizyjnej 3
osoby i do Synodu Diecezjalnego zgodnie z Uchwałą Rady Diecezjalnej jednego delegata na kazdą rozpoczętą setkę parafian. W związku z tym w naszej Parafii wybierzemy 3 delegatow do Synodu Diecezjalnego. Ponizej
przedstawiamy kandydatki i kandydatow do poszczegolnych gremiow.
Bardzo prosimy zapoznac się z kandydaturami i w niedzielę 16 pazdziernika oddac swoj głos. Kandydaci do Rady Parafialnej przedstawiają się nieco
blizej. Nazwiska kandydatow podajemy w kolejnosci alfabetycznej:

Kandydaci do rady parafialnej
BASIŃSKI Mieczysław - lat 46, mechanik samochodowy, mieszka w Machowinie. Mąz Joanny i ojciec Tymoteusza. Na co dzien pracuje
jako mechanik samochodowy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Słupsku.
BIEL Marta – emerytka, razem z męzem pomaga prowadzic corce gospodarstwo rolne w Domarzdzu. Matka dwoch corek i syna. W Radzie
Parafialnej działała przez ostatnie dwie kadencje. Reprezentuje niemieckojęzyczną częsc Parafii.
Informator parafialny, Nr 10 (174) 2016
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GRAJCZAK Dagmara - filolog, historyk, parafialny DJ. Zycie umilam sobie podrozami koleją
(zwłaszcza Pendolino), fotografią, dobrą ksiązką,
gotowaniem (moje faworki są najsmaczniejsze
na swiecie) oraz zbieraniem staroci. W zyciu nie
koncentruję się jedynie na sobie. Jeśli tylko mo-

gę, pomagam – i ludziom i zwierzętom. Stając
przed wyzwaniem pamiętam o słowach św. Pawła skierowanych
do Rzymian: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

HOFMAN Anna - lat 38. Szczęsliwa zona
i mama Oliwki (7 lat) i Wojtusia (5 lat).
Mieszka w Głowczycach, od 2004 roku
pracownik Urzędu Gminy w Głowczycach.
Największa pasja - czytanie ksiązek.

JERZAK Tomasz - Urodzony w roku 1976
na Sląsku, w Słupsku od roku 2012, wczesniej przez ponad 8 lat mieszkał i pracował
na Cyprze. Wykształcenie wyzsze ekonomiczne, obecnie pracujący jako Dyrektor polskiego oddziału kanadyjskiej firmy Thordon
Bearings Inc. Prywatnie od 7 lat szczęsliwy
mąz Magdaleny i dumny ojciec 5-letniej Antonii. Z zamiłowania domator, miłosnik ksiązek, podrozy i kotow.
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MACIEJEWSKA Agnieszka - 38 lat.
Jestem mamą Weroniki 9 lat i Sebastiana 7
lat. Razem lubimy spędzac czas aktywnie.
Lubię zwierzęta , jazdę rowerem oraz zwiedzanie i podrozowanie.
Jestem człowiekiem spokojnym i otwartym.

WILD Jan - 56 lat, dyplomowany nauczyciel
historii, wiedzy o społeczenstwie i informatyki, od 2013 r. dyrektor Zespołu Szkoł Samorządowych w Kobylnicy, autor ksiązek i
artykułow historycznych o historii Koscioła
ewangelickiego na Pomorzu, autor zeszytow cwiczen z zakresu marynistyki, regionalizmu oraz informatyki i wielu innych publikacji oswiatowych, wieloletni członek władz Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, od 1997
r. delegat do Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Koscioła Ewangelicko-Augsburskiego, organizator i moderator
trzech międzynarodowych konferencji historycznych poswięconych protestantyzmowi: „Ewangelicyzm na Pomorzu” (1997 r.), „Ewangelicy” (2007 r.), „Dziedzictwo mysli
Lutra” (2011 r.).

Informator parafialny, Nr 10 (174) 2016
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Kandydaci do
Parafialnej Komisji
rewizyjnej
1.
2.
3.
4.

Brzezińska Lidia
Bukowska Halina
Chlost Izabela
Drapella Antoni
Wybory odbędą się 16

Kandydaci do
Synodu Diecezji PomorskoWielkopolskiej
1.
2.
3.
4.

Basińska Joanna
Grajczak Dagmara
Rach Detlef
Wild Jan

października podczas

Zgromadzenia Parafialnego po nabozenstwie.

Zapraszamy na nabożeństwo dziękczynne
w odnowionej kaplicy w Lęborku

30.10.2016 godz. 13.00
Kazanie wygłosi Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej
bp. prof. Marcin Hintz.
Po nabożeństwie zapraszamy na poczęstunek.
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Organizatorzy: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku
Zbór Zielonoświątkowy w Słupsku
24
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Zaproszenie
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Ogłoszenia

SUPERPIERWSZAKI - zachęcamy do udziału w plebiscycie
Głosu Pomorza i głosowania na klasy, do których chodzą nasze
„parafialne” pierwszaki Jonatan Froehlich (NSP 7) i Nadia Syrek (SP4).
Głosowanie SMSowe trwa do 21

października br. Można wysyłać

nieograniczaną ilość smsów na dowolnych kandydatów.
Dziękujemy za wsparcie klas naszych dzieci!
Aby zagłosować,
wyślij SMS o
treści:
GPP.1 na numer
72355 (koszt
2,46 zł z VAT)

JONATAN

Aby zagłosować,
wyślij SMS o
treści:
GPP.8 na numer
72355 (koszt
2,46 zł z VAT)
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Herbatka Parafialna

PLAN NABOŻEŃSTW
DZIEŃ

SŁUPSK D

02.10
Dziękczynne
Święto Żniw

9.30

Szkółka Niedzielna

LĘBORK

10.30

09.10
20. Niedziela po
Trójcy Świętej

Komunia Święta

SŁUPSK PL

10.30

13.10
Czwartek
nabo. ekum.

12.30

14.15

18.00

10.30

23.10
22. niedziela po
Trójcy Świętej

10.30

8.30

30.10
Niedziela
Reformacyjna

9.30

13.00

13.11
Przedostatnia
niedziela rk

GARDNA

8.30

16.10
21. Niedziela po
Trójcy Świętej

6.11
3. przed końcem
roku kościelnego

GŁOWCZYCE

9.30

10.30

10.30

12.30 w Gardnie

8.30

PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC
13.10

18.00

Nabożeństwo ekumeniczne

Kaplica Lębork

15.10

16.00

Ślub Daniel Niedzielski-Agnieszka Wdówka

Kościół

1. Diecezjalne Śniadanie dla kobiet

PEA Toruń

Nabożeństwo dziękczynne

Kaplica Lębork

Wyjazd na inaugurację obchodów
500-lecia Reformacji

Sopot

22.10
30.10
31.10

13.00
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