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I widziałem miasto święte, Nowe 

Jeruzalem, zstępujące z nieba od 

Boga, przygotowane jak przy-

ozdobiona oblubienica dla męża 

swego                                Obj 21,2 

Drodzy Parafianie!     

    Listopad to chyba jeden z 

najmniej lubianych miesięcy, choc  

w tym roku wyjątkowo się zreha-

bilitował wysoką jak na ten czas 

temperaturą i słonecznymi dniami. 

Dawno nie było takiego listopada, 

kto ry pozwoliłby na odkrywanie 

piękna jesieni, kojarzonej z reguły 

ze staros cią, z przemijaniem, od-

chodzeniem  i s miercią. Wielu lu-

dzi w tym okresie odwiedza groby 

swoich bliskich,  wracając wspo-

mnieniami do tego, co bezpowrot-

nie minęło.  

    W tym roku listopad z racji 

100. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległos ci ma tez  

szczego lny charakter i jest okazją 

do podkres lenia roli, ale takz e ce-

ny wolnos ci. Po ubiegłorocznych 

obchodach 500-lecia Reformacji, 

będącej otwarciem się na wolnos c  

w konteks cie religijnym, s więtuje-

my w całej Polsce wolnos c  w kon-

teks cie pan stwowym i niepodle-

głos ciowym. To takz e dla nas, 

ewangeliko w, bardzo waz na oko-

licznos c  do wyraz ania wdzięczno-

s ci. Moz emy kaz dego dnia dzięko-

wac  Bogu za  to, z e nikt nie prze-

s laduje nas ze względu na to, z e je-

stes my ewangelikami, z e moz emy 

bez przeszko d wyznawac  swoją 

wiarę i korzystac  z daru wolnos ci.   

W tym miesiącu kon czy się takz e 

rok kos cielny, a tematyka trzech 

ostatnich niedziel   związana jest z 

wiecznos cią, a więc  tez  z obietnicą 

wolnos ci i z ycia wiecznego. Niech 

Bo g, kto ry daje wolnos c   błogosła-

wi nas.  

    ks. Wojciech Froehlich 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo 
Duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 



 4 Informator parafialny, Nr 11 (197) 2018  

 

 

 

 

Rozważanie 

Trzy razy jedenasty 

 

 

 

Drzewo może mieć nadzieję; 
choć jest ścięte, znowu się od-
radza, a jego pędy rosną dalej, 
(8) chociaż jego korzeń zesta-
rzeje się w ziemi i jego pień 
obumiera w prochu, (9) to jed-
nak, gdy poczuje wilgoć, pusz-
cza pędy i gałęzie jak świeża 
sadzonka. Hi 14, 7-9 

 

Umiłowani w Panu! 

    11 listopada 1483 roku w 
Eisleben w Niemczech do miej-
scowego kos cioła rodzice przy-
nies li, dzien  wczes niej urodzo-
nego, swojego pierwszego syna 
Marcina, aby go ochrzcic . Z cza-
sem stał się znanym, choc  nie 

przez wszystkich lubianym, re-
formatorem kos cioła zachodnie-
go. 11 listopada 1857 roku, w 
przypadającą wo wczas rocznicę 
owego chrztu, niewielka wspo l-
nota ewangeliko w luteran w nie-
mieckim Stolp in Pommern, nie 
chcąca łączyc  się w jeden kos cio ł 
z bardziej radykalnym nurtem 
reformacji szwajcarskiej, połoz y-
ła kamien  węgielny pod budowę 
swojego kos cioła. Tego kos cioła, 
w kto rym się znajdujemy. 11 li-
stopada 1918 roku zakon czyła 
się I wojna s wiatowa i Polska po 
123 „nieobecnos ci” spowodowa-
nej zaborami zno w pojawiła się 
na mapach Europy jako suwe-
renne pan stwo. Dzisiaj po 100 
latach przekazania władzy Na-
czelnemu Wodzowi marszałko-
wi Jo zefowi Piłsudskiemu s wię-
tujemy naszą polską niepodle-
głos c . Przywołałem 3 daty, kto re 
historycznie moz na powiedziec  
nie mają ze sobą wiele wspo lne-
go, bo przeciez  ani Luter nie był 

Ks. Wojciech Freohlich 
Proboszcz Parafii 

w Sułpsku 
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Polakiem, ani powstająca w 
1957 roku staroluterska Parafia 
w Stolpie nie była polską para-
fią, bo przeciez  100 lat temu nie 
mieszkali w tym miejscu Polacy. 
Ale to, co dla mnie w tych histo-
rycznych wydarzeniach jest 
pewną częs cią wspo lną, to 
przejawiające się w nich dąz e-
nie do wolnos ci, do samostano-
wienia o swoim losie, do swo-
bodnego wyraz ania swoich po-
glądo w oraz do prawdy. Refor-
macja jako pierwszy ze wspo-
mnianych przeze mnie elemen-
to w była wydarzeniem, kto re 
bez wątpienia przyczyniło się 
do wolnos ci w kwestiach reli-
gijnych. Wywalczona swoboda 
wyznawania wiary zgodnie z 
reformacyjnymi zasadami Jedy-
nie Pismo, jedynie Chrystus, je-
dynie łaska i wiara otworzyła 
nowy rozdział w historii po-
wszechnej. Sukces reformacji 
był składową wielu czynniko w i 
wydarzen , kto re zbiegły się w 
czasie, ale był to czas wykorzy-
stany dla dobra sprawy, dla 
przywro cenia Ewangelii ludo-
wi, dla dania wolnos ci wyboru, 
swobody decyzji odnos nie 
praktykowania swojej wiary. 
Owoce tej wolnos ci moz em 
smakowac  do dzisiaj i dzięko-

wac  za nie Temu, w kto rym tej 
wolnos ci moz emy dos wiadczac , 
Jezusowi Chrystusowi. To On 
przez swoją s mierc  na krzyz u 
otworzył przed nami bramę 
wolnos ci, bo dzięki temu nie 
musimy dos wiadczac  niewoli 
grzechu, ale cieszyc  się wolno-
s cią i zaproszeniem do społecz-
nos ci zaproszonych do Boz ego 
Kro lestwa. To zaproszenie jest 
skierowane do kaz dego czło-
wieka, bo kaz dy jest dla Niego 
cenny i wart tego, aby dos wiad-
czac  tej wolnos ci w Nim. Dzięki 
temu mamy takie miejsca jak to, 
w kto rym moz emy się bez prze-
szko d spotykac , modlic  się, 
wsłuchiwac  się w Boz e Słowo, 
poszukiwac  odpowiedzi na nur-
tujące nas pytania, ale tez  two-
rzyc  wspo lnotę. To jest nasz 
przywilej, bo moz emy a nie mu-
simy. To tez  jest jeden z ele-
mento w wolnos ci, jakiej do-
s wiadczamy.  
 Trzecim wydarzeniem jest 
odzyskanie niepodległos ci i po-
jawienie się znowu pan stwa 
polskiego na mapie s wiata. 123 
lata pod zaborami, bez własnej 
ojczyzny to trudny czas, jakiego 
dos wiadczali nasi przodkowie. 
Z ycie w konspiracji, potajemne 
pielęgnowanie własnej kultury, 

Rozważanie 
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obdarcie z toz samos ci i tęskno-
ta za wolnos cią, to bolesne do-
s wiadczenia, jakie my dzięki 
Bogu znamy jedynie z historii. 
Dzisiaj po historycznych do-
s wiadczeniach moz emy, takz e 
jako Polacy ewangelicy, byc  
wdzięczni za dar wolnos ci i nie-
podległos ci. Moz emy dzięko-
wac  Bogu, za naszą ziemską oj-
czyznę i prosic  Go o błogosła-
wien stwo dla tego skrawka zie-
mi, kto ry nazywamy Polską, za 
nasze rodziny, za naszych przy-
jacio ł, za miejsca naszej pracy, 
nauki, zabawy. To waz ne miec  
poczucie przynalez nos ci, wie-
dziec  kim się jest i mo c o tym z 
dumą mo wic . Jako motto dzi-
siejszego rozwaz ania wybra-
łem przeczytane na wstępie 
słowa z księgi Hioba, mo wiące 
o drzewie, kto re nawet będąc 
s ciętym, ma nadzieję, na to z e 
moz e się odrodzic , wypus cic  
nowe pędy i znowu z yc . Słowa 
te wypowiada człowiek, bardzo 
mocno dos wiadczony, czło-
wiek, kto ry stracił wszystko co 
miał - dzieci, majątek, zdrowie, 
przyjacio ł… jedyne co mu pozo-
stało to wiara i zaufanie Bogu. 
Hiob czuł się jak s cięte drzewo, 
pozbawione perspektyw, ale 
jednak mające nadzieję na od-
rodzenie ze względu na silne 

ukorzenienie w Bogu. Jego spo-
so b mys lenia okazał się włas ci-
wy, bo dzięki wiernos ci Bogu, 
dzięki temu z e nie wyrzekł się 
swojej wiary, odzyskał wszyst-
ko: dzieci, majątek, zdrowie i 
cieszył się jeszcze długim z y-
ciem. Podobnie jest z nami, te-
go dos wiadczyli ci kto rzy two-
rzyli naszą historię – reforma-
torzy Kos cioła, nasi przodko-
wie, dzięki kto rym moz emy 
dzisiaj przez ywac  społecznos c  
z Bogiem i innymi wierzącymi 
w kos ciele, ale takz e ci kto rzy 
marzyli o wolnej Polsce, o nie-
podległej ojczyz nie. Wszystkim 
tym, kto rzy nie stracili nadziei, 
często walczyli w obronie 
prawdy i wolnos ci moz emy dzi-
siaj w szczego lny sposo b dzię-
kowac , bo dzięki nim moz emy 
byc  tym kim jestes my i moz e-
my byc  z tego dumni i korzy-
stac  z wolnos ci, kto ra jak poka-
zuje historia nie zawsze jest 
taka oczywista. Amen.  
Kazanie z okazji 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości wygłoszo-

Rozważanie 
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Kiedy czytamy Ewangelie i Dzieje 

Apostolskie powinna nas dziwic  

wszechobecnos c  imienia Herod, 

z  wszelkim moz liwymi przydom-

kami i tytułami: kro l, tetrarcha, 

Antypas, Archelaos, Agryppa, Filip.   

Skąd bierze się takie zamieszanie? 

Od Herodo w az  roi się w Nowym 

Testamencie  i rozro z nianie ich 

moz e rodzic  zamęt w głowie. 

Ewangelie i  Dzieje Apostolskie 

opisują okres  nieco ponad 60 lat. 

W tym czasie panował zaro wno 

Herod I Wielki (kro l Judei 37-4 r. 

p.n.e.),  jak i jego synowie i potom-

kowie. Herod Wielki zasłynął jako 

budowniczy, człowiek bezwzględ-

ny w walce o władzę i dyplomata, 

kto ry potrafił utrzymac  kontakt 

zaro wno z Z ydami, jak i Rzymiana-

mi. 

Herod I Wielki dochodzi do władzy 

dzięki rzymskim podbojom Pale-

styny. Jest potomkiem Antypatra, 

Idumejczyka, kto ry doradzał ostat-

niemu kro lowi z dynastii Hasmo-

nejskiej. Był to schyłek czasu chwi-

lowej niepodległos ci, posiadania 

znowu własnego kro lestwa w Izra-

elu. W Ewangeliach pytania o od-

budowanie Kro lestwa Izraela, 

oczekiwanie co do zadan  i misji 

Mesjasza dają wyraz nie znac  o kli-

macie politycznym. Utrata nieza-

lez nos ci politycznej doskwierała 

Z ydom w czasach Jezusa, a but 

rzymskiego z ołnierza był wszędzie 

widoczny i znienawidzony. To 

zresztą nie przypadek, z e Jezus w 

Ewangeliach unika tytułu 

„Mesjasz”, czyli namaszczony, wy-

znaczony przez Boga do spełnienia 

szczego lnej misji dla narodu wy-

branego. 

Na Heroda Wielkiego napotykamy 

w zasadzie tylko przy opowiada-

niach o narodzeniu Jezusa w Ewan-

geliach Mateusza i Łukasza.  Odma-

lowany przez Ewangelisto w obraz 

przedstawia człowieka z ądnego 

Świat Nowego Testamentu 

Herod, Herod, Herod... 

Ks. dr Grzegorz Olek 
Wikariusz parafii w Gliwicach 
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władzy, okrutnego, kto ry jest go-

to w zabic  kaz dego niechcianego 

pretendenta do tronu. A było ich 

niemało, bo Herod Wielki miał 

łącznie dziesięc  z on. 

To bardzo ciekawe, z e włas nie 

wtedy rodzi się nowy kro l Izraela 

(Mt 2,1-3). W Palestynie targanej 

walkami o władzę, buntami i re-

woltami oraz rzymskim panowa-

niem. Mt 1,21 wskazuje, z e Me-

sjasz Jezus uratuje lud od grze-

cho w, od tego, co oddala człowie-

ka od Boga - prawdziwego z ycia. 

Herod Wielki umiał zachowac  

ro wnowagę pomiędzy fascynacją 

kulturą hellenistyczną a jakims  

rodzajem szacunku dla tradycji 

z ydowskiej, chociaz  jako Idumej-

czyk nie był traktowany jako swo j. 

W roku 20 p.n.e. rozpoczął prze-

budowę S wiątyni Jerozolimskiej - 

trwała ona do ok. 62 r. n.e.  

To  gromne przedsięwzięcie bu-

dowlane zakon czyło się, a kilka lat 

po z niej wybuchło powstanie prze-

ciw Rzymianom, kto re  przyniosło 

zniszczenie s wiątyni. Zachęcam do 

przeszukiwania literatury i inter-

netu, z eby zyskac  wyobraz enie jak 

niesamowitą, potęz ną i piękną 

budowlą stawała się w czasach 

Jezusa S wiątynia Jerozolimska. 

Nic dziwnego, z e uczniowie Jezusa 

nie mogli wyjs c  z podziwu, kiedy 

ją zobaczyli (Mt 24,1-2). 

Herod Wielki był wielkim budow-

niczym - postawił miasta jak Ceza-

reę Nadmorską, przebudował Sa-

marię i nazwał ją Sebaste. Ponad-

two budował i rozbudowywał 

twierdze, jak Macheront, Masada 

i Hyrkania. Były to nie tylko miej-

sca obronne, ale takz e miejsca 

w kto rych więził członko w rodzi-

ny i krewnych, kto rych chciał się 

pozbyc . W całej biografii Heroda 

Wielkiego miesza się pewien ge-

niusz z okrutnikiem, budowniczy 

z potworem. 

Herod I Wielki miał 9 znanych 

nam męskich potomko w. W testa-

mencie podzielił swoje kro lestwo 

pomiędzy Herodo w: Antypasa 

i Archelaosa, co jednak nie zaz e-

gnało sporo w o dziedzictwo i peł-

nię władzy. 

I tym bardziej dziwi, z e w tak nie-

spokojnych czasach i za panowa-

nia tak okrutnego władcy rodzi 

się Jezus. Kro l i władca absolutnie 

inny niz  wszyscy, kto ry do władzy 

i chwały idzie przez cierpienie  

i idzie na krzyz . 

 

Świat Nowego Testamentu 
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 Poezja 

Coś z niczego  
 

Tak często, Panie nie wiem, co jest dobre, a co złe 
Tak często gubię się, bo brak mi Twojej mądros ci 

Tak często rozmawiając z kims  i chcąc podac  mu pomocną dłon  
Uz ywam nie tych sło w, kto rych powinnam 

Nieumiejętnie uz ywam narzędzi, kto re mi oddajesz w dyspozycję 
 

Tak często brak mi sło w 
Tak często chcę pomo c, a naprawdę nie wiem jak 
Tak często czuję się postawiona nie w tym czasie 

I nie w tym miejscu 
W jakim byc  powinnam 

 
Jakz e często jest dane mi  odczuwac  

Z e bez Ciebie nie jestem w stanie zrobic  nic 
Nie umiem podejmowac  odpowiednich kroko w 

Dawac  dobrych rad 
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 Poezja 

Nie jestem ani wystarczająco mądra 
Ani odpowiednio przygotowana 

Ani… no włas nie, co?! 
 

Brakuje mi wszystkiego tego 
Czym powinien się cechowac   Two j sługa, o Najwyz szy 

I często wydaje mi się, z e to nie mnie powinienes  posyłac  
Akurat zawsze w tych sprawach 

Do kto rych mnie wybrałes  
 

Przepraszam, z e tak często wydaje mi się 
Z e wiem lepiej od ciebie 
Z e to nie ja powinnam… 

 
Przepraszam 

Bo to, że nie ufam w swoją mądrość 
Nie powinno mi przeszkadzać w zaufaniu Tobie 

Z e mi pomoz esz 
Będziesz obok mnie 

I będziesz szeptał mi do ucha  
To, co akurat będzie potrzebne 

 
Przepraszam za moją małą wiarę w to 

Z e Ty jestes  ponad wszystkim 
Ponad kaz dą ludzką sprawą, problemem, troską 

 
Panie! 

Tak dziękuję Ci za to 
Z e w tych momentach 

Kiedy ja nie mam nic do zaoferowania  
Ty jestes  inny niz  ja. 

Zawsze mądry, zawsze PONAD, zawsze s więty 
Zawsze znający kaz dy zakamarek ludzkiego serca 

I wiedzący o najgłębszych potrzebach 
 

Zawsze gotowy wykorzystac  moja pustkę w głowie 
Ku dobremu 

 
Dziękuję, z e zawsze mogę powiedziec  
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Z e Ty jestes , kochasz, dajesz bezpieczen stwo 
Dziękuję, z e wtedy, gdy nie mogę dac  nic 
Jestes  w stanie zaoferowac  najwięcej 

Bo siebie! 
Czystego, nieskazitelnego, s więtego Boga 

Kto ry schyla się ku nam w bezgranicznej miłos ci 
Dziękuję, z e gdy tylko jestes  przy mnie  

Mogę powiedziec : 
Nie wiem, co zrobic , ale mo j Bo g wie. 

 
I poruczac  to Tobie w modlitwie. 

 
Dziękuję, z e zamieniasz ludzką słabos c  w Twoją moc 

Bezsilnos c  w zaufanie 
Łzy w nadzieję 

 
Tylko dzięki Tobie takie rzeczy są moz liwe 

Tylko w Tobie mogę byc  uz yteczna 
Mimo braku mądros ci 

Mimo braku wszystkiego, co wydaje się byc  potrzebne 
Tylko w Tobie, Wszechmocny! 

 
Bo  tylko Ty juz  od załoz enia s wiata 
Zawsze tworzyłes  cos  z niczego 

 
Dziękuję, ze mogę tego dos wiadczac . 

 
Autorka: Justyna Minkina 

Poezja 

Zachęcamy do prenumeraty Zwiastuna Ewangelickiego  

Opłata za cały rok 120 zł 

Przyjmujemy zapisy na:  

 Kalendarz Ewangelicki 2019  

oraz z Biblią na co dzień 2019 
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 Z pamiętnika elektryka... 

Z pamiętnika elektryka wędrownika, czy-

li czas na zmiany... (cz.1) 

Nadeszła jesien  po upalnym lecie, więc nastała pora napisania kilku 

sło w do naszego Informatora Parafialnego. Wypada jedynie przypo-

mniec , z e Leihfirma (z niemieckiego) to pracodawca, kto ry zajmuje się 

wynajmowaniem swoich pracowniko w do pracy na rzecz innych firm, 

np. firm zajmujących się instalatorstwem elektrycznym, i zarabia na 

sprzedaz y roboczogodzin wypracowanych przez swoich pracowniko w 

(Leiharbeitero w). Pracownik (Leiharbeiter) dostaje skierowanie z adre-

sem firmy lub budowy i po tygodniu pracy wypełnia formularz z ilos cią 

wypracowanych godzin i na tej podstawie jest naliczana jego pensja.    

1. Zagmatwany koniec roku 2017 

Zeszłoroczny artykuł zakon czyłem na wyjez dzie do miejscowos ci 

Espelkamp, niedaleko Bielefeld, w Nadrenii Po łnocnej-Westfalii. Praco-

wałem tam dla firmy z okolic Lipska. Wykonywalis my instalację elek-

tryczną w centrum logistycznym. Deszczowa pogoda i coraz kro tszy 

dzien  skutecznie zniechęciły mnie do codziennych dojazdo w do pracy 

na rowerze, więc skorzystałem z moz liwos ci dojazdu z kolegą z Rumu-

nii, przy okazji poznałem trochę rumun skiej muzyki. Pierwsze dwa ty-

godnie pracowałem gło wnie na wysokos ci 22 m z wykorzystaniem pod-

nos niko w noz ycowych. Praca na tej wysokos ci robi wraz enie... Praco-

walis my 4 dni w tygodniu i w czwartkowe wieczory jez dziłem autoka-

rem na weekend do domu. W domu byłem ro wniez  na Pamiątkę Refor-

macji, gdyz  z okazji jubileuszu 500-lecia był to dzien  s wiąteczny w ca-

łych Niemczech. Dodatkowo, w Nadrenii Po łnocnej-Westfalii, jest wolne 

S więto Wszystkich S więtych. Zakon czyłem czwarty tydzien  pracy, poz e-

gnalis my się „Bis Montag!”, czyli „Do poniedziałku!” i jak co czwartek 

pojechałem do domu. Nazajutrz, w piątkowe południe, dostałem e-

mailem nowe skierowanie w okolice Wolfsburga... Moje prywatne na-

rzędzia, kask i buty zostały na budowie, rower i rzeczy osobiste na kwa-

terze, a ja w domu... Oburzony zadzwoniłem do firmy i zapytałem skąd 
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ta niespodziewana zmiana? Moja dysponentka zdziwiła się, z e juz  je-

stem w domu. Jedyne co mi zostało, to poprosic  kolegę, by zabrał moje 

rzeczy z budowy na kwaterę, gdzie razem mieszkalis my. Bardzo miła 

gospodyni pozwoliła mi na pozostawienie rzeczy w pokoju. Dziękuję 

Bogu, z e otacza mnie z yczliwymi ludz mi, kto rzy rozumieją zagmatwaną 

sytuację Leiharbeitera. Pojechałem na następne miejsce pracy, w okoli-

ce Wolfsburga, ze skompletowanym zastępczym zestawem narzędzi i 

odziez y roboczej. W następny piątek musiałem zakon czyc  pracę juz  w 

południe, by pojechac  do Espelkamp i zabrac  moje rzeczy. Po z nym wie-

czorem dotarłem z wszystkimi rzeczami do Wolfsburga, zaparkowałem 

rower przy dworcu i pojechałem na weekend do domu. W połowie dru-

giego tygodnia pracy dowiedziałem się, z e dostaję kolejne przeniesienie 

do Bielefeld. Ucieszyłem się, z e będę tam pracował z moim dobrym ko-

legą, kto rego poznałem w marcu w Wittenberge nad Łabą. W niedzielę 

przekwaterowałem się. W poniedziałek, po pierwszym dniu pracy, za-

płaciłem za pięc  noclego w. Gospodyni zaproponowała nam niedrogie 

domowe obiady, na co razem z kolegami przystalis my. Niestety, naza-

jutrz mo j dobry kolega został przeniesiony do Espelkamp tam, gdzie 

wczes niej pracowałem. Mnie natomiast przeniesiono do miejscowos ci 

Helsa ok. 20 km od Kassel w Hesji. Zno w oburzony zadzwoniłem do  ich 

Z pamiętnika elektryka... 
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firmy i zakomunikowałem, z e mam juz  dosyc  tego cyrku i chcę tylko 

normalnie pracowac , czego nie potrafiłem juz  tego dnia mając na gło-

wie cały ten bałagan. Po pracy szybko spakowałem się. Gospodyni, po 

usilnych pros bach, zwro ciła mi i koledze pieniądze za niewykorzystane 

noclegi, jednakz e cena noclegu była wyz sza, ale do zaakceptowania.  

Mo j dobry kolega zawio zł mi bagaz e na stację kolejową, a ja pojechałem 

rowerem i zdąz yłem w ostatniej chwili na wczes niejszy pociąg, gdyz  

ten, kto rym chciałem jechac  odwołano... Dojechałem koleją do Kassel i 

dalej do Helsy szybkim tramwajem, do kto rego mogłem bezpłatnie za-

brac  rower i na miejsce dotarłem ok. 22-giej. Kwaterowałem tam jesz-

cze z dwoma kolegami z Polski. Budowa apartamentowca była nieopo-

dal, więc do pracy chodzilis my pieszo... W Helsie przepracowałem 

ostatnie 2 tygodnie do przerwy s wiąteczno - noworocznej. Na obydwa 

weekendy jechałem do domu, gdzie przynajmniej mogłem odpocząc  

psychicznie od tego cyrku. Czekając w Kassel na autokar do Polski, roz-

mawiałem z Polakiem mieszkającym tam na stałe i z jego ust usłysza-

łem, z e Helsa z zapyziałej wioski stała się atrakcyjnym miejscem do za-

mieszkania gło wnie dlatego, z e doprowadzono do niej tramwaj! Miej-

scowos c  jest połoz ona w pięknej dolinie. Apartamentowiec był budo-

wany na zboczu go ry z mys lą o osobach w podeszłym wieku i był rekla-

mowany jako obiekt bez barier dla oso b niepełnosprawnych, tj. duz e 

windy, szerokie drzwi, odpowiednie łazienki itd. Jestem przekonany, z e 

dobre skomunikowanie z duz ym miastem dało impuls inwestorom do 

zainteresowania się tą miejscowos cią. A u nas w Gliwicach... No co z , mo-

z emy sobie „pos więtowac ” 10 lat bez tego s rodka transportu... Pracę 

zakon czylis my w s rodę 20 grudnia. Kolega z Mazur zabrał mnie swoim 

samochodem razem z rowerem do Poznania, skąd pociągiem przyjecha-

łem do domu. Bogaty w te wszystkie dos wiadczenia podjąłem decyzję, 

z e w przyszłym roku muszę poprawic  moją sytuację, bo juz  tak dłuz ej 

się nie da. Zrozumiałem, z e z całej niemieckiej przygody najbardziej lu-

bię przelewy na konto i podro z e do domu, bo cała reszta... Szkoda ga-

dac ...  

Autor: Damian Rzeszutko 

Z pamiętnika elektryka... 
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 Humor z befką 

 

Młody duchowny ma wygłosic  swoje pierwsze kazanie i pyta o radę 

swojego starszego, dos wiadczonego kolegę. Niech brat spro buje znalez c  

jakis  ciekawy wstęp, z eby wzbudzic  zaciekawienie słuchaczy. Na przy-

kład: "najpiękniejsze lata mojego z ycia spędziłem w objęciach kobiety, 

kto ra była z oną innego męz czyzny. Po kro tkiej przerwie dodaje: To była 

moja matka. Zachwycony propozycją młody ksiądz wygłasza w następ-

ną niedzielę swoje kazanie cytując dokładnie słowa swojego starszego 

kolegi. Wszyscy uczestnicy naboz en stwa słuchają z zapartym tchem, ale 

w związku ze zdenerwowaniem kaznodzieja zapomina, jak miał zakon -

czyc  swoją historię i jąkając się mo wi: Ale nawet 

przy najszczerszych chęciach nie mogę sobie przypomniec , kto to był. 

 

*** 

Ksiądz po naboz en stwie pyta kos cielnego: Jak Pan mys li, czy dzisiejsze 

kazanie było dobre? Tak, było dobre, ale Amen mogło pas c  jakies  pięt-

nas cie minut wczes niej - odpowiada kos cielny. 

 

*** 

Ksiądz na naboz en stwie prosi zebranych o złoz enie ofiary na remont 

dachu. Jednak, kiedy wraca do niego koszyk na ofiarę okazuje się, z e jest 

pusty. Duchowny klęka przed ołtarzem i głos no się modli: Panie wobec 

tej Parafii dziękuję Ci, z e chociaz  koszyk oddali.  

Opracował ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Grillowanie  

z KAWONEM  

10 paz dziernika w ogrodzie 

przy Traugutta uczestnicy 

Klubu KAWON spotkali się na  

grillowo-kociołkowym  posie-

dzeniu. Gos c mi spotkania byli 

Beata Chrzanowska Przewod-

nicząca Rady Miasta, Wojciech 

Lewenstam Przewodniczący 

Komisji Zdrowia, Violetta Kar-

walska - Dyrektor Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej, 

Klaudiusz Dyjas - Dyrektor 

MOPR. O menu zadbała pani 

Agnieszka Zielin ska z ucznia-

mi szkoły gastronomicznej.   

Wizyta Stowarzyszenia 

Joannici Dzieło Pomocy 
Ro wniez  10.10 o godzinie 

18.00 odbyło się spotkanie 

zarządu Sto-

warzyszenia 

Joannici Dzie-

ło Pomocy z 

Johanniter 

Hilfsgemein-

schaft przy 

pomorskiej 

komandorii 

Zakonu Joan-

nito w. Spotka-

nie miało na 

celu wzajemne poznanie za-

kresu działalnos ci obu organi-

zacji na terenie Słupska. Sto-

warzyszenie JDP zamierza 

zrekonstruowac  grupę ratow-

niczą i zorganizowac  wraz z 

Parafią wypoz yczalnię  ło z ek 
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rehabilitacyjnych  i sprzętu or-

topedycznego.  Z ramienia JDP 

w spotkaniu udział wzięli ks. dr 

Grzegorz Giemza  Prezes, dia-

kon Paweł Gumpert członek 

Zarządu, ze strony JHG Detleff 

Schmitz - przewodniczący oraz  

Ott-Heinrich v. Knobelsdorff  za-

stępca przewodniczącego. Rolę 

gospodarza pełnił ks. Wojciech 

Froehlich - Czło-

nek zarządu re-

gionu pomor-

skiego JDP. 

 

Wizyta 

Przedstawi-

cieli Pom-

merscher 

Diakonieve-

rein  W związ-

ku z rozmowami 

z  niemieckimi partnerami w 

sprawie domu parafialnego 

przy ul. Traugutta 16 - zakupu 

mieszkania oraz stworzenia 

Centrum Diakonii i Dialogu, w 

dniach 11-12 paz dziernika 

miała miejsce wizyta członko w 

zarządu Diakonii Pomorskiej w 

osobach ks. dra Michaela Bar-

telsa - Prezesa oraz Dirka 

Ehmcke -  członka Zarządu od-

powiedzialnego za dział pielę-

gnacji. Nasi gos cie mieli okazję 

spotkac  się w ratuszu z dyr. 

Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej reprezentującą pre-

zydenta Słupska, byc  gos c mi w 

KAWONIE, uczestniczyc   w po-

siedzeniu Rady Parafialnej, od-

byc  spotkanie z Biskupem Die-
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 O tym, co za nami 

cezji prof. Marcinem Hintzem 

oraz przeprowadzic  rozmowy 

w oddziale Banku Gospodar-

stwa Krajowego w Gdan sku. 

Wszystkie  spotkania miały na 

celu rozmowy dotyczące pro-

jektu związanego z naszym do-

mem parafialnym przy ul. 

Traugutta.  

Zmiana w Lęborku  

W związku z rezygnacją Pan stwa  

Graz yny i Waldemara Ciupak z 

opieki nad kaplicą w Lęborku, kto -

rą sprawowali od lutego 2012 ro-

ku obowiązki przejęli pan stwo 

Katarzyna Szurman i Piotr Polok. 

Wyraz amy swoją wdzięcznos c  za 

6 lat pracy i dbania o  godnos c  

miejsca  naszych naboz en stw i 

z yczymy zdrowia oraz Boz ego 

Błogosławien stwa a przejmują-

cym opiekę nad kaplicą z yczymy 

satysfakcji z zaangaz owania w 

z ycie naszej lęborskiej wspo lnoty. 

  

 

Prezent 

pod Choin-

kę  

Po raz czwar-

ty ogo lnopol-

ska akcja 

Prezent pod 

Choinkę za-

gos ciła w ko-

bylnickiej 

podstawo wce. Spotkania pro-

mujące akcję odbyły się 18 paz -

dziernika. Kaz dego roku dzieci 

i nauczyciele Szkoły przygoto-

wują ok. 100 paczek. Do tego-

rocznej akcji włączyły się takz e 

szkoły w Sko rowie,  Redziko-

wie,  we Włynko wku, Zago rzy-

cy, SP 9 w Słupsku i Niepublicz-

na SP nr 7 w Słupsku.  
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50. inauguracja  w  Aka-

demii Pomorskiej 

Akademia Pomorska po raz 50. 

zainaugurowała Rok Akademic-

ki.  Uroczystos c  z udziałem wielu 

gos ci z wiceministrem Nauki i 

Szkolnictwa Wyz szego  Piotrem 

Mu llerem na czele odbyła się 18 

paz dziernika.  Jak co roku na za-

proszenie Rektora w 

uroczystos ciach udział 

bierze proboszcz naszej 

Parafii.   

XV Lęborski Ty-

dzień Kultury 

Chrześcijańskiej 
Ws ro d zaplanowanych 

przez organizatoro w 

Tygodnia wydarzen , znalazło 

się takz e, jak co roku, naboz en -

stwo w naszej kaplicy.  Uczest-

niczyli w    tym wydarzeniu 

przedstawiciele władz miej-

skich z burmistrzem Witoldem 

Namys lakiem,  oraz wicestaro-

stą powiatu lęborskiego Elz -
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bietą Godderis. Naboz en stwo 

miało miejsce 18 paz dziernika 

o godz. 18.00, a po wspo lnej mo-

dlitwie odbyła się premiera sztuki 

Opowies ci o Niepodległej w wyko-

naniu uczestniczek KAWONU.  

 

Wizyta Diakonii Polskiej 
19.10 odbyła się, podsumowująca 

wspo łpracę, wizyta  Diakonii Pol-

skiej dyr. Wandy Falk i doradcy 

Diakonii ks. Klausa-Dietera 

Kottnika. Wizyta miała na celu 

ewaluację i podsumowanie wspo ł-

pracy  Diakonii Polskiej z Parafią 

oraz z władzami Słupska, kto rej 

efektem była konferencja zorgani-

zowana w 2016 roku.  W rozmo-

wach podkres lano otwartos c  mia-

sta na wspo łpracę z parafią oraz 

zaangaz owanie Parafii w działania 

diakonijne na rzecz mieszkanek i 

mieszkan co w Słupska. Słowa po-

dziękowania do Diakonii Polskiej 

wystosował prezydent Miasta Ro-

bert Biedron , kto re na ręce ks. 

Kottnika przekazała dyr. Violetta 

Karwalska.  

 

Synod Diecezjalny  

27 paz dziernika w Koninie odbył 

się Synod Diecezjalny naszej Die-

cezji. Z uwagi na duz ą odległos c  

delegaci z naszej Parafii wyjechali 

w piątek  i przenocowali w gos cin-

nych progach torun skiej Parafii. 

Obrady  w Koninie rozpoczęły się 

od naboz en stwa spowiednio-

komunijnego w kos ciele s w. Du-

cha, a obrady miały miejsce w ra-

tuszu miejskim. Uczestnicy Syno-

du wysłuchali dwo ch referato w 

mo wiących o s wiadectwie jakie 

składamy w kos ciele w liturgii 

oraz na zewnątrz kos cioła w misji. 

Odpowiednio tematy przedstawili  

ks. radca Janusz Staszczak oraz 

diak. Paweł Gumpert dyrektor 

Centrum Misji i Ewangelizacji. Te-
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maty wystą-

pien  związane 

były z tema-

tem roku 2018 

w kos ciele 

ewangelickim 

kto ry jest Ro-

kiem S wiadec-

twa.   

 

Pamiątka Reformacji        

i wstąpienie do Ko-

ścioła  

W 501. rocznicę Reforma-

cji odbyło się naboz en -

stwo, po kto rym chętni 

udali się na herbatę do 

Herbaciarni w Spichlerzu 

Richtera . W trakcie nabo-

z en stwa miała miejsce uro-

czystos c  wstąpienia do na-

szego Kos cioła 

Wojciecha Sopo-

lin skiego, kto rego 

witamy serdecz-

nie w naszym gro-

nie i z yczymy   

mocy Ducha i bło-

gosławien stwa na 

co dzien .  
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     Nie wiem, jak Wy, ale ja 

lubię spędzac  mo j wolny czas na ka-

napie albo w fotelu, objadac  się słod-

kos ciami i oglądac  TV – Ojciec Ma-

teusz, Ranczo, Malanowski i Partnerzy 

itp. I tak tez  było 15 marca tego roku – 

siedziałam, objadałam się i 

przeglądałam FB, gdzie 

pojawiło się hasło 

„Zostan  biegaczem w 

30 dni”. „A to ciekawe” 

– pomys lałam i 

zaczęłam czytac , w jaki 

sposo b z takiego zaa-

wansowanego kana-

powca chcą zrobic  

biegacza. Okazało się, 

z e plan treningo w 

został ułoz ony z mys lą 

o takich trudnych 

przypadkach, jak ja. I poczułam, z e to 

jest to, z e nie przez przypadek tra-

fiłam na ten artykuł. Chwyciłam za 

portfel, kluczyki i zanim się o-           

bejrzałam juz  przymierzałam buty do 

biegania i wybierałam odpowiedni 

stro j. Wyznaczyłam tez  sobie cel – 

udział w tegorocznym Słupskim Biegu 

Niepodległos ci (setna rocznica zobo-

wiązuje). Całe 10 km. Podobno kaz dy 

ma swoje K2. W tym roku moim K2 

był ten Bieg.  

Na treningach bywało ro z nie – raz 

biegłam jakbym nic innego w z yciu 

nie robiła, innym razem po przebieg-

nięciu kilometra miałam dosyc . Mijały 

dni, tygodnie i miesiące. W wakacje 

zrobiłam sobie przerwę i do biegania 

wro ciłam w połowie wrzes nia…  

    VI Słupski Bieg Niepodległos ci 

rozpoczął się o godzinie 11.00. Start 

został poprzedzony wspo lnym 

ods piewaniem Mazurka 

Dąbrowskiego. Kiedy odliczalis my 

sekundy do startu przez egałam się i 

poprosiłam o jedno „Z ebym się tylko 

nie poddała”. I nie poddałam się. 

Zbliz ając się do mety usłyszałam: „Z 

numerem 116 – Dagmara Grajczak, 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w 

Słupsku”. Moja rados c  była ogromna. 

Na  kanapie siedzi leń… 
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Kiedy emocje juz  opadły a odezwały 

się zakwasy us wiadomiłam sobie, z e 

dałam s wiadectwo (Przyznaję, z e nie 

rozumiałam tegorocznego hasła). I 

wcale nie musiałam byc  zwycięzcą, 

aby to uczynic .  

Oczywis cie, to nie jest koniec mojej 

przygody z bieganiem. Wyznaczyłam 

sobie kolejny cel – po łmaraton we 

wrzes niu 2019 r. Hasła przewod-

niego moich przygotowan  jeszcze nie 

mam, ale na 100% będę reprezento-

wac  naszą Parafię. Trzymajcie kciuki! 

P.S. Z pewnos cią wszyscy zauwaz y-

lis cie, z e numer startowy (116) mam 

przypięty do takiej „kamizelki”  

S pieszę poinformowac , z e ta 

„kamizelka”, to plastron. W tym 

plastronie nasz brat Piotr Z yła repre-

zentował Polskę w konkursie 

skoko w narciarskich w norweskim 

mies cie Trondheim. A do mnie trafił 

dzięki aukcji charytatywnej. Jako 

największa fanka skoko w nar-        

ciarskich w naszej parafii mam do 

was małą pros bę – Trzymajcie kciuki 

za naszego Piotrka. Za pozostałych 

tez …                                                             J. 

KIERMASZ  

ADWENTOWY 

Zachęcamy do wykonania rękodzieła, kartek s wiątecz-

nych lub przekazania przedmioto w, kto re mogą rozpo-

cząc  „nowe z ycie” w innej rodzinie. Kiermasz odbywac  

się będzie w 2,3 i 4 niedzielę adwentu.  
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 
ZŁOŻONE W OBU PARAFIACH!   

ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  
SKŁADKI KOŚCIELNEJ  

 
Składkę można opłacać w kancelarii parafialnej lub przelewać na konto parafialne 
z dopiskiem darowizna - składka kościelna (pozwoli to na odliczenie wpłaconej 
kwoty od podatku):  

 
 
 
Dla innych darowizn obowiązują te same konta. Poniżej przedstawiamy wyciąg z regu-
laminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przy-
pominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkol-
wiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się na 
liście parafialnej, czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się 

również opłacenie składki kościelnej.  
 
Zachęcamy państwa do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez stałe, 
miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych 
kwot. (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 2400 netto, to 
roczna składka kościelna wynosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12, co daje nam mie-
sięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty 
w wysokości 24 zł na konto bankowe parafii).  

Ogłoszenia 

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ZASADY OGO LNE 

§ 7 
1. Kaz dy członek Parafii, kto ry został konfirmowany i ukon czył 18 lat, 
zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny 
wynosic  co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna moz e zwolnic  od tego 
obowiązku pojedynczych parafian bądz  tez  okres lone grupy społeczne np. 
ucznio w, studento w, bezrobotnych, czy tez  rodziny przez ywające okreso-
we trudnos ci finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien byc  
okres lony czas trwania tego zwolnienia. 
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 Ogłoszenia 

Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej  

w zależności od dochodu danej osoby 

Dochód miesięczny Składka miesięczna Składka roczna 

500,00 zł 5,00 zł 60,00 zł 

800,00 zł 8,00 zł 96,00 zł 

1 000,00 zł 10,00 zł 120,00 zł 

1 300,00 zł 13,00 zł 156,00 zł 

1 600,00 zł 16,00 zł 192,00 zł 

2 000,00 zł 20,00 zł 240,00 zł 

2 500,00 zł 25,00 zł 300,00 zł 

3 000,00 zł 30,00 zł 360,00 zł 

3 500,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 

4 000,00 zł 40,00 zł 480,00 zł 

4 500,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 

5 000,00 zł 50,00 zł 600,00 zł 

5 500,00 zł 55,00 zł 660,00 zł 

6 000,00 zł 60,00 zł 720,00 zł 

6 500,00 zł 65,00 zł 780,00 zł 

7 000,00 zł 70,00 zł 840,00 zł 

10 000,00 zł 100,00 zł 1 200,00 zł 

Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu  

INFORMUJE, Z E   

DYSPONUJE SPRZĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOZ YCZENIA.  

(ŁO Z KA ELEKTRYCZNE,  

CHODZIKI, WO ZKI INWALIDZKIE)                                      

TEL. 605556749 
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WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

11.11 11.30 Spektakl Opowies ci o Niepodległej - 
KAWON po naboz en stwie kos cio ł 

15.11 14.00 Spektakl Opowies ci o Niepodległej Ratusz  sala 211 

20.11 18.00 Agapa z gos c mi z Niemiec Traugutta 16 

25.11 14.00 Wyjazd do Teatru Muzycznego  TM Gdynia 

2.12 
11.00 

14.00 

Adwento wka Słupsk 

Adwento wka Gardna 

Rybacka 

Kaplica Gardna 

30.11-2.12  Diecezjalny Zjazd Młodziez y  Bydgoszcz 

8.12 14.00 Quempas Misatko 

Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

04.11 

23. po Tro jcy S w. 9.30  10.30  12.30 

11.11 

24. po Tro jcy S w.  10.30 8.30  

18.11 

3 przed kon cem  
 10.30   

25.11 

Przedostatnia Roku 
Kos cielnego 

 10.30 8.30  

02.12 

1. Adwent 
 

14.00 

Adwento wka 

             9.30  

Adwento wka  

09.12 

2. Adwent 
 10.30 

11.30 

Adwento wka 
 


