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Bó g mó wi: Łuk mój kładę na obło-

ku, aby był znakiem przymierza 

między mną a ziemią.  

1 Mż  9,13 

Dródży w Chrystusie, Panu cżasu! 

 Pełni nadżiei różpócżynamy 

Nówy Rók Pan ski 2019. W sylwe-

strówą nóc wielu ż nas  spóglądałó 

w niebó pódżiwiając różbłyskające 

na nim i mieniące się kólórami 

sżtucżne ógnie. Tó żawsże bardżó 

spektakularne wydarżenie, chóc  

córaż cżęs ciej ódchódżi się ód tych 

tradycyjnych fajerwerkó w na 

rżecż pókażó w laserówych. Obó-

jętnie cży takie, cży takie… żawsże 

kierują jednak nasż wżrók ku nie-

bu, któ re dla nas ma sżcżegó lne 

żnacżenie i wartós c , bó jest tró-

nem Najwyż sżegó. Niebó  w swójej 

nieżmierżónós ci i tajemnicy jest 

miejscem spótkania cżłówieka ż 

Bógiem. Tak jest ód cżasó w ża-

mierżchłych.  Nieżbicie wskażuje 

na tó hasłó stycżnia tegó róku. Tó 

na niebie pójawił się żnak prży-

mierża któ rym Bó g pótwierdża, ż e 

już  nigdy w pódóbny spósó b jak ża 

cżasó w Nóegó nie wytraci ludżkó-

s ci. Tym łukiem jest tęcża, któ ra 

pójawiając się na niebie ża  każ -

dym rażem prżypómina nam ó tym 

prżymierżu.   

 Ż ycżę Wam na ten Rók, aby ta 

Bóż a tęcża nie żnikała ż niebóskłó-

nu Wasżegó ż ycia, abys cie żawsże 

pamiętali ó tym, ż e nasż niebian ski 

Ojciec jest nieżmienny w swójej 

wiernós ci, miłós ci i łasce.  

Ż Błógósławien stwem 

Wasż Dusżpasterż 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo 
Duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 
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Po śmierci Mojżesza, sługi PANA, 

PAN przemówił do Jozuego, syna 

Nuna, pomocnika Mojżesza: (2) 

Mojżesz, Mój sługa, umarł. Wstań 

więc i przepraw się przez Jordan 

wraz z całym tym ludem do ziemi, 

którą daję Izraelitom. (3) Daję wam 

każde miejsce, po którym przejdzie 

wasza stopa, tak jak obiecałem 

Mojżeszowi. (4) Od pustyni i Libanu 

aż do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat, 

cała ziemia Chetytów aż do Wiel-

kiego Morza na zachodzie będzie 

waszym krajem. (5) Nie ostoi się 

nikt wobec ciebie, przez wszystkie 

dni twojego życia. Jak byłem z Moj-

żeszem, tak będę z tobą, nie porzu-

cę cię ani nie opuszczę. (6) Bądź 

mocny i dzielny, ponieważ Ty spra-

wisz, że ziemia, którą obiecałem ich 

przodkom stanie się własnością te-

go ludu. (7) Tylko bądź mocny i 

dzielny, aby strzec i wypełniać całe 

Prawo, które nakazał ci Mojżesz, 

Mój sługa. Nie odstępuj od niego 

ani na prawo, ani na lewo, by wio-

dło ci się we wszystkim, czego się 

podejmiesz. (8) Niech ta Księga 

Prawa nie schodzi z twoich ust. 

Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś 

przestrzegał wszystkiego, co w niej 

jest napisane. Wtedy bowiem bę-

dzie ci się wiodło na twej drodze i 

osiągniesz to, co zamierzałeś. (9) 

Rozkazałem ci przecież: Bądź moc-

ny i dzielny! Nie bój się i nie przera-

żaj, ponieważ z Tobą jest PAN, twój 

Bóg, dokądkolwiek się udasz. 

Joz  1,1-9 (Biblia Ekumeniczna) 

 

Dródży w Panu Jeżusie Chrystusie! 

  Prżełóm róku tó cżas ż ycżen  

prżesyłanych bliskim, żnajómym, 

prżyjaciółóm. Na Nówy Rók ż ycży-

my innym i sóbie żdrówia, sżcżę-

s cia, pómys lnós ci, pieniędży, ż ycż-

liwós ci i wielu innych rżecży. Ta-

kie jest nasże ż ycżenie, nasża 

„wiżja”, chóc  wiemy, ż e cżęs c  tych 

ż ycżen  się nie spełni, bó któs  pó-

waż nie żachóruje, któs  żóstanie w 

jakis  spósó b żranióny i utraci pó-

cżucie sżcżęs cia, któs  pópadnie w 

długi, któs  spótka się ż nież ycżli-

wós cią. Takie jest nasże ż ycie, ż e 

snujemy plany, żamierżenia, ma-

my marżenia i ż ycżenia, ale có-

ks. Wojciech Froehlich 

Takiego pokoju szukajmy 

Rozważanie 
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dżiennós c  tó wsżystkó weryfikuje 

i że sfery ż ycżen  prżenósżeni je-

stes my dó sfery rżecżywistós ci. 

Mys lę, ż e w kręgach chrżes cijan -

skich najważ niejsżym jest jednak, 

aby ż ycżyc  sóbie i innym Bóż egó 

błógósławien stwa. Onó bówiem 

gwarantuje, ż e nawet wtedy, gdy 

nasże ż ycżenia nie spełnią się, tó 

móż emy miec  s wiadómós c  tegó, 

ż e nawet w tych najtrudniejsżych 

chwilach, kiedy wsżystkó wydaje 

się walic , lub prżestawac  miec  

sens, ON póżóstaje nieżmienny w 

swóim słówie i prżyrżecżeniu. Dżi-

siaj tó prżyrżecżenie bardżó wy-

raż nie wybrżmiewa jakó słówó 

skierówane dó Jóżuegó, cżłówieka, 

któ ry prżejmuje pó Mójż esżu 

prżewódnictwó nad naródem iżra-

elskim i ma ża żadanie wprówa-

dżic  ten lud dó Żiemi Obiecanej. 

Pódcżas 40 letniej wędró wki, któ -

ra póprżedżała tó waż ne dla Iżrae-

litó w wydarżenie, byłó wiele ta-

kich mómentó w, kiedy dóchódżiłó 

dó żwątpienia, dó wyrżutó w. Głó d, 

pragnienie, chóróby, jadówite wę-

ż e, niesprżyjające warunki pógó-

dówe, tó elementy, któ re na pew-

nó nie ułatwiały wędró wki, wręcż 

negatywnie wpływały na póstawę 

ludu i jegó stósunek dó prżewód-

nicżącegó wyprawie Mójż esża. Te 

trudne chwile nie spówódówały 

jednak ódwró cenia się Bóga ód 

swójegó ludu.  Nie, Iżraelici mógą 

ódcżuwac  Bóż ą bliskós c . Bó g prże-

prówadża ich prżeż Mórże Cżer-

wóne, daje mannę, prżepió rki, wó-

dę że skały na pustyni, ratuje 

prżed jadówitymi węż ami, wska-

Rozważanie 
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 Rozważanie 

żuje drógę w dżien  w óbłóku a w 

nócy w słupie ógnia. W kón cu daje 

prżykażania, aby Iżraelici wiedżie-

li, jak mają póstępówac , jakie ża-

sady ż ycia są najważ niejsże dó te-

gó, aby tó ż ycie prówadżili w żgó-

dżie ż Bógiem i bliż nimi.   Prżyj-

rżyjmy się nasżemu ż yciu. Wiem, 

ż e tym có nas najbardżiej żajmuje 

i có cżęstó nas usidla i nie póżwala 

óptymistycżnie spóglądac  na ż y-

cie, są nasże póraż ki, niepówódże-

nia, nieżróżumiałe i trudne dó 

prżyjęcia sytuacje w jakich się 

żnajdujemy. Cży jednak, jes li pó-

patrżymy óbiektywnie na swóje 

ż ycie, chóciaż by na ten minióny 

rók, nie żóbacżymy w tych 365 

dniach rżecży póżytywnych, któ re 

wywółały nasżą radós c  i są pówó-

dem dó ókażywania wdżięcżnó-

s ci? Cży nie dóstrżeż emy rżecży, 

któ re nie wiadómó dlacżegó pótó-

cżyły się tak, ż e były dla nas pó-

wódem dó żadówólenia, móż e du-

my? Bywa, ż e na ódpówiedż  Bóga 

na nasżą módlitwę musimy żacże-

kac  i chóc  nie żawsże jest óna ta-

ka, jakiej bys my ócżekiwali, tó ON 

nas nie żóstawia beż ódpówiedżi.  

Byc  móż e musimy tę ódpówiedż  

gdżies  ódnależ c , byc  móż e óna już  

padła, ale jej nie dóstrżeglis my. 

Bó g nie żawsże pódaje nam ódpó-

wiedż  na tacy. Cżęstó wręcż żmu-

sża nas dó wytęż enia swóich sił i 

wyrusżenia na pósżukiwanie, ale 

takż e dó kónkretnych dżiałan , któ -

re mógą prżybliż yc  nas dó póżna-

nia Bóż ej wóli. Takim weżwaniem 

jest hasłó róku 2019 żacżerpnięte 

ż Ps 31,15, któ re brżmi: Sżukaj pó-

kóju i dąż  dó niegó. Żawarte w 

nim są żaró wnó tęsknóta ża pókó-

jem, cżyli stanem beż wójny, beż 

was ni, beż nienawis ci, beż wywyż -

sżania się jednych nad drugimi, 

beż rywaliżacji. Takie jest nasże 

ócżekiwanie, ale spełnióne ónó 

móż e byc  jedynie wtedy, gdy sami 

dółóż ymy się dó sżerżenia tegó 

pókóju międży ludż mi. Móż e nie 

jestes my beżpós rednią prżycżyną 

kónfliktó w militarnych, ale nasże 

póstępówanie nie żawsże skutku-

je prżycżynianiem się dó própagó-

wania pókóju. Bywamy uparci, 

nieustępliwi, dąż ący ża wsżelką 

cenę dó swegó. Kónsekwencją te-

gó są niepóróżumienia, kłó tnie, 

żranienia, a tó pócżątek kónflik-

tó w. Cżasami bardżiej dla nas ósó-

bis cie bólesnych niż  kónflikty 

żbrójne ó jakich słysżymy w s ród-

kach masówegó prżekażu. Nie ża-

mierżam wartós ciówac , ale chcę 
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 Rozważanie 

bys my pamiętali, ż e nasżym óbó-

wiążkiem jest prżyjmówanie pó-

stawy cżłówieka starającegó się ó 

pókó j i pójednanie, a nie tylkó ó 

pókóju i pójednaniu mó wiącegó. 

Pódóbnie jak dó dżiałania na rżecż 

pókóju wżywa nas hasłó róku, dó 

dżiałania na rżecż stwórżenia, dó 

dbania ó stwórżenie wżywa nas 

tematyka róku prżyjęta prżeż Sy-

nód Kós cióła. W cżasie różpócży-

nających się włas nie 365 dni w 

sżcżegó lny spósó b mamy żwracac  

uwagę na Stwórżenie, dbac  ó óta-

cżającą nas prżyródę. Nie ótrży-

malis my jej pó tó, aby wykórży-

stywac  ją dó granic móż liwós ci, 

nie mys ląc ó tym, có będżie w 

prżysżłós ci, ale mamy dókładac  

wsżelkich staran  by żachówywac  

tó, có Bó g nam dał i mądrże gó-

spódarówac  i żarżądżac .  

Jak có róku stawiane są prżed na-

mi wyżwania, jak widac  bardżó 

póważ ne, któ re mają takż e nieba-

gatelne żnacżenie spółecżne. Ża-

ró wnó tróska ó pókó j jak i żachó-

wanie stwórżenia, tó żagadnienia, 

któ re są długófalówe i wymagają 

żaangaż ówania i są wyżwaniem 

dla nas wsżystkich. Pódóbnie wy-

żwaniem byłó dla Jóżuegó wpró-

wadżenie Iżraelitó w dó Kanaanu. 

On też  miał na pewnó swóje prże-

mys lenia, móż e wątpliwós ci, ale 

słysżąc ód Bóga żapewnienie, ż e 

jes li będżie póstępówał żgódnie ż 

Jegó żasadami prawa żawartegó w 

Dekalógu, tó Bó g będżie nieprże-

rwanie prży nim i pówiódą się je-

gó żamiary. Bądż  mócny i dżielny! 

Mó wi Pan dó Jóżuegó Nie bó j się i 

nie prżeraż aj, pónieważ  ż Tóbą 

jest PAN, twó j Bó g, dókądkólwiek 

się udasż.  

Dródży, Bó g te swóje słówa kieru-

je dżisiaj takż e dó nas wyrusżają-

cych w drógę w kólejne dni nasże-

gó ż ycia. Nie wiemy có nas na tej 

dródże spótka, ale wiemy, ż e tak 

jak Bó g był ż Mójż esżem i Jóżuem, 

tak óbiecuje byc  ró wnież  ż nami. 

Tej óbecnós ci ż ycżę nam wsżyst-

kim na cały 2019 rók i wsżystkie 

kólejne lata nasżegó ż ycia.  Amen.  



 8 Informator parafialny, Nr 1 (199) 2019  

 

 

Za arcykapłana Annasza i Kajfa-

sza... 

Łk 3,2 (tłumacżenie własne) 

Cżytelnika Biblii pówinnó żdżiwic  

tó stwierdżenie Ewangelisty, bó 

prżecież  wiadómó, ż e arcykapła-

nem w danym mómencie był tylkó 

jeden cżłówiek. Nie mógłó byc  

dwó ch arcykapłanó w jednócżes nie. 

Cży autór Ewangelii Łukasża pó-

mylił się i wydawałó mu się, ż e jed-

nócżes nie władżę mógłó sprawó-

wac  dwó ch arcykapłanó w? 

Ewangelista prżekażuje nam pew-

ną uniwersalną mądrós c  - władża, 

a już  najbardżiej ta żwiążana ż reli-

gią, jest  sprawą żagmatwaną. Cżę-

stó pód póżórami sprawnós ci i 

prżejrżystós ci, mamy ukryte me-

chaniżmy sprawówania władży 

nad rżędami dusż. 

Annasż (hebr. Hananja żnacży: Jah-

we jest łaskawy) sprawówał urżąd 

arcykapłana ód 6 r. p.n.e. dó 15 r. 

n.e., cżyli najprawdópódóbniej był 

arcykapłanem w cżasie naródżin 

Jeżusa. Arcykapłanó w mianówali 

namiestnicy Syrii, pó ż niej prókura-

tórży Judei. Annasż nie był w takim 

rażie arcykapłanem w mómencie 

różpócżęcia publicżnej dżiałalnós ci 

prżeż Jana Chrżciciela. W tamtym 

cżasie arcykapłanem był Kajfasż 

(w żasadżie Jó żef, nażywany Kajfa-

sżem), któ ry sprawówał urżąd ód 

18 r. n.e. dó 36 r. n.e.  Byłó tylkó 

jednó ale - najprawdópódóbniej 

Annasż był ródżajem sżarej emi-

nencji i sprawówał realną władżę. 

Kajfasż był jegó żięciem, a arcyka-

płani prżed i pó Kajfasżu, byli syna-

mi Annasża. Kró tkó mó wiąc - był 

główą najpótęż niejsżegó ródu ar-

cykapłan skiegó w pierwsżej półó-

wie I w. n.e. 

S ródówiskó arcykapłanó w i kapła-

nó w byłó elitą intelektualną judai-

Świat Nowego Testamentu 

Annasz i Kajfasz... 

Ks. dr Grzegorz Olek 
Wikariusz parafii w Gliwicach 
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żmu biblijnegó, któ ra pró bówała 

żnależ c  drógę międży tradycją a 

nówócżesnós cią i dlategó w ich 

decyżjach widac  żręcżną Realpoli-

tik. Arcykapłani byli w tamtym 

cżasie mianówani prżeż rżym-

skich namiestnikó w i prókurató-

ró w, byli więc ód nich w żnacżnej 

mierże żależ ni i starali się utrży-

mywac  póprawne stósunki. Dlate-

gó włas nie w Ewangelii Jana 11,49

-50 cżytamy: 

A jeden z nich, Kaifasz, który tego 

roku był arcykapłanem, rzekł do 

nich: Wy nic nie wiecie, i nie myśli-

cie, że lepiej jest dla nas, by jeden 

człowiek umarł za lud, niż żeby 

wszystek ten lud zginął. 

Te słówa Kajfasża użnaje Ewange-

lista ża próróctwó, chóciaż  były 

wyrażem pólitycżnej kalkulacji. 

Lepiej byłó wydac  wyrók s mierci 

na samóżwan cżegó mesjasża, Je-

sżua ha-Nócri, niż  ryżykówac  

żbrójną interwencję Rżymian. By-

łó wiadómó, ż e Piłat nie prżebie-

rał w s ródkach i słynął ż ókrucien -

stwa. Póża tym któ by się spódżie-

wał pótómka Dawida, któ ry ródżi 

się póża pałacem kró lewskim, nie 

wychówuje w s wiątyni u bóku naj-

lepsżych żnawcó w Tóry 

(Pięcióksięgu) i jest rżemies lni-

kiem, tj. żarabia pracą rąk na 

chleb? Dla struktur religijnych by-

łó jasne - Jeżus ż Nażaretu nie mó-

Świat Nowego Testamentu 
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 Świat Nowego Testamentu 

ż e byc  mesjasżem, nawet jes li jest 

tak póbóż ny, ż e udaje mu się żró-

bic  taki cży inny cud, albó ż e jegó 

naucżanie jest w stanie pórwac  

niewyksżtałcóne w Prawie Mójż e-

sżówym tłumy. A już  na pewnó 

prżesadżił ż tym, có mu wólnó, 

kiedy panósżył się na terenie 

S wiątyni Jeróżólimskiej - prżepę-

dżał handlarży i pracównikó w ó w-

cżesnych kantóró w, któ rży mieli 

póżwólenie ód arcykapłana na 

służ enie w ten spósó b pielgrży-

móm. Luter uważ ał tó takż e ża 

cud, bó prżecież  dó dnia dżisiej-

sżegó jes li uderży się kógós  pó 

kiesżeni, tó staje się agresywny, a 

w Ewangeliach cżytamy ó tym, jak 

gniew Jeżusa nie napótkał na beż-

pós rednią reakcję. 

Jeżus swóim żachówaniem w 

s wiątyni sięgnął pó prerógatywy 

arcykapłana i Sanhedrynu, kiedy 

óstró krytykuje sprżedaż  żwierżąt 

ófiarnych óraż ófertę wymiany 

mónet na tyryjskie sżekle, w któ -

rych składałó się w s wiątyni ófia-

rę. Jeżus krytykówał, pódóbnie jak 

wielu prórókó w Staregó Testa-

mentu, nieżróżumienie ó có tak 

naprawdę chódżi w ż yciu ż Bó-

giem. Skupienie się na ułatwianiu 

sprawówania kultu pielgrżymóm 

prżybywającym ż daleka, cżym był 

handel i ródżaj s wiątynnych kan-

tóró w, nie sżedł w parże ż ż yciem 

miłós cią dó Bóga i bliż nich, dó ż y-

cia Tórą i dó bycia póchłóniętym 

Bógiem całym sercem, całą duszą i 

całą swoją siłą  

(Pwt 6,5) 

Kró tkó mó wiąc, w ósóbach Anna-

sża i Kajfasża móż na żauważ yc  jak 

ludżka religijnós c  jest w stanie 

wytwórżyc  taki system, dó któ re-

gó sam Bó g nie ma dóstępu i któ ra 

samegó Bóga pótrafi ódrżucic . Bó 

ón nic sóbie nie róbi ż nasżych 

wyóbraż en , nasżych prżekónan , 

nasżegó spósóbu cżytania Biblii, 

jes li te są sprżecżne ż tym, kim On 

jest. História Kós cióła pówsżech-

negó jest dóskónałą ilustracją dó 

tegó tematu - wielókrótnie chrże-

s cijanie bywali tak żajęci walką ó 

władżę, prestiż  i dóbróbyt, ż e Bó g 

pósyłał ludżi, któ rży mieli dósad-

nie i wyraż nie prżypómniec  ó tym, 

ż e nie pó tó Kós ció ł pówstał, ż e 

nie pó tó umarł Jeżus, ż eby jakiejs  

grupce ludżi ż yłó się wygódnie i 

dóstatnió. 

Żastanawiam się nad tym, có żaj-

muje nas dżisiaj, luteran, któ rży 

pówinni umiec  różpóżnac  Bóż e 

dżiałanie w s wiecie i ż yc  Jeżusem. 
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 Z pamiętnika elektryka... 

Z pamiętnika elektry-

ka wędrownika, czy-

li Powrót do zawodo-

wej tożsamości... 

(cz.3) 

Bó g stwórżył cżłówieka jakó męż -

cżyżnę i kóbietę, ó cżym cżytamy 

już  na pócżątku I Księgi Mójż esżó-

wej, cżyli Księgi Ródżaju. Bó g na-

dał cżłówiekówi tóż samós c . Tóż -

samós c  cżłówieka ma wiele skład-

nikó w: płec  biólógicżna, naródó-

wós c , ródżina, miejsce żamiesżka-

nia, sżkóła, miejsce pracy itd. Pó 

pónad dwó ch latach pracy żróżu-

miałem, ż e system w któ rym pra-

cówałem póżbawił mnie jednegó ż 

waż niejsżych składnikó w mójej 

tóż samós ci, bó i ż cżym miałem 

się utóż samic ? Ż Leihfirmą, w biu-

rże któ rej nigdy nie byłem? Ż dys-

pónentem, któ ry raż prżyjechał na 

budówę i tyle gó widżiałem? A 

móż e ż budówą, na któ rej byłem 

wynajęty prżeż kró tki cżas? Sżef 

na budówie, niby był móim sże-

fem, ale… Ma tó ócżywis cie swóje 

żalety też , bó gdy żdarży się miej-

sce pracy w hałasie i wysókiej 

temperaturże, tó pó có ma Leihar-

beiter pracówac  w tak cięż kich 

warunkach, jeż eli dókładnie takie 

same pieniądże żaróbi w bardżiej 

żnós nych? Cżłówiek identyfikują-

cy się  że swóją pracą żacis nie żę-

by i będżie pracówał, a wynajęty 

Leiharbeiter, ódarty ż tóż samós ci 

żawódówej prżeż ten kurióżalny 

system, żadżwóni dó biura i pó-

wie, ż eby gó prżenies c  w inne 

miejsce. Jak nie, tó nieżwłócżnie 

wypisże wypówiedżenie i prżej-

dżie dó kónkurencji.  

Mó j dóbry kólega ódnió sł wraż e-

nie, ż e Leihfirma sama żabiera 

pracównikó w że żlecen , nawet 

jeż eli są jesżcże pótrżebni, bó żna-

lażła innegó kóntrachenta, któ ry 

jest w stanie żapłacic  wyż sżą ce-

nę… Ocżywis cie Leiharbeiter nic 

nie wie i nagle żdżiwienie, ż e w 

piątek pó półudniu prżysżłó nówe 

skierówanie cżęstó kilkaset km 

dalej… Taki wspó łcżesny targ nie-

wólnikó w.    

W 2007 róku byłem Kierówni-

kiem Kóntróli Jakós ci, miałem sta-

nówiskó, któ re napawałó mnie 

dumą i byłem wysyłany na cieka-

we sżkólenia. Prywatnie miałem 

własne małe miesżkanie, miałem 

móją pasję: wędró wki gó rskie i 

wyciecżki rówerówe, móim wiel-

kim spełniónym marżeniem byłó 
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pójechac  w gó ry na Ukrainę i dó 

Rumunii. Nie miałem samóchódu i 

jegó brak w nicżym mnie nie ógra-

nicżał… Nie miałem też  kredytu. Ż 

móją ukóchaną Ulą planówalis my 

wspó lną prżysżłós c . Wtedy nie 

wyjechałbym by byc  Leiharbeite-

rem… Dódam, ż e dżis , pó tych mó-

ich dós wiadcżeniach, nie wyóbra-

ż am sóbie brania ódpówiedżialnó-

s ci ża system żarżądżania jakós cią 

i jakós c  wyróbó w, mając dó dys-

póżycji ódartych ż tóż samós ci ża-

wódówej Leiharbeiteró w, chyba, 

ż e mają nadżieję na stałe żatrud-

nienie, bó tó żmienia stósunek 

pracównika dó pówierżónych 

żdan . Dżis  wiem też , ż e należ y 

walcżyc  ó swóją póżycję, a nie się 

na wsżystkó żgadżac .      

Dżiękuję Bógu ża móją ż ónę, któ ra 

wielókrótnie pódtrżymywała 

mnie na duchu i mó wiła mi: Prże-

cież  Leihfirma na Tóbie żarabia, 

więc nie martw się, prżecież  Cię 

nie żwólnią…”. Dó tegó dżielnie 

sóbie radżi ż dżiec mi pódcżas mó-

jej nieóbecnós ci. 

Dżiękuję Bógu ża wsżystkie umie-

jętnós ci jakie nabyłem w cżasie 

tych dwó ch i pó ł róku. Dżiękuję ża 

żdrówie. Dżiękuję też  ża tó ż e 

mnie strżegł w cżasie pódró ż y, w 

pracy. Chóc  skradżiónó mi rówer i 

narżędżia, nie byłem nigdy w sy-

tuacji żagróż enia ż ycia lub żdró-

wia.               

Autór:  Damian  Rżesżutkó 

Z pamiętnika elektryka... 
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 Poezja 

Panie, ocal mnie od zapomnienia! 

 

Stawiaj przed moimi oczami obrazy dawnych dni 

Z czasów przed tym, zanim Cię poznałam 

Daj mi pamiętać, bym nigdy nie zapomniała 

Jak wygląda życie bez Ciebie. 

Jak wygląda życie, gdy myślisz 

Że wszystko zmierza do bliżej nieokreślonego Nikąd 

I trzeba biec, by tak nie bolało... 

A każdy dzień trzeba przeżyć jak najszybciej 

By w nocnej samotności znaleźć ukojenie 

Każdą chwilę poganiać następną 

By już nie myśleć, nie analizować, co jest czyją winą 

By już nie płakać bez łez, by już się nie obwiniać, by już zasnąć 

I choć przez chwilę zatopić się w innym świecie... 

 

Przypominaj mi, Panie obrazy, które tworzyłam 

Wizje, które, tak bardzo pragnęłam, by były realne 
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 Poezja 

 Marzenia o śmierci, o tym, by już nastało NIC 

By po prostu wszystko to już skończyć 

 

Daj, Panie, bym nigdy nie zapomniała 

Moich rozpaczliwych prób decydowania o sobie 

Które w moim zaburzonym świecie 

Zmierzały tylko do jednego: Nie chcę już żyć! 

 

Panie, pozwól pamiętać 

Pozwól, by nawet wspomnienie bolało 

Bo przez łzy po raz pierwszy zobaczyłam Ciebie 

I stałeś się Ocaleniem... 

 

I wcale nie dałeś mi nowego świata, nowej rzeczywistości 

Nowego życia w nowej rodzinie 

Nie zmieniłeś wszystkiego wokół, wszystkich wokół mnie 

Chociaż tak tego pragnęłam... 

Nie! 

Zrobiłeś coś o wiele ważniejszego 

Ukochałeś mnie, uspokoiłeś 

I delikatnie zmieniałeś moje uczucia 

Leczyłeś moje myślenie 

 

                                          Uczyłeś mnie przytulenia, nie odrzucenia 

Uczyłeś mnie kochania, nie destrukcji 

Pokazywałeś, że to nie świat wokół mnie musi się zmienić 

Bym ja mogła odnaleźć szczęście 

Lecz, że Ty możesz zmienić mnie i to od podstaw 

Bym miała wpływ na świat wokół mnie 

 

Dziękuję, że miałeś plan większy niż moje ograniczone pojmowanie 

Dziękuję, że nie uczyniłeś mojego życia nagle 

 Łatwym, prostym i przyjemnym 

Że nie stałeś się maszyną realizującą zamówienia i spełniającą marzenia 
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 Poezja... 

 Dziękuję, bo nie tego potrzebowałam. 

 

Dziękuję za wyciągniętą ku mnie dłoń 

Dziękuję za perspektywę nie – samotności 

Której nigdy wcześniej nie miałam 

Dziękuję, że ucząc mnie Twej niepojętej miłości 

Pozwoliłeś mi mieć wpływ nie tylko na moje życie 

Ale z Twoją wszechwielką pomocą 

Mieć wpływ na świat wokół 

 

I dziękuję, że nie obcinałeś zbyt wcześnie nie owocującego drzewa... 

 

Dziękuję, za daną szansę 

I za to, że nikt nie rodzi się z nalepką na czole: Potępiony. 

 

Dziękuję za wiarę, za nadzieję, pokój, miłość 

 

Za to, że dla Ciebie nie ma przypadków nie rokujących nadziei 

 

Za to, że zmieniłeś mój świat delikatnie przetwarzając mnie 

 

Dziękuję, że mnie zbawiłeś. 

 

Dziękuję, że pozwoliłeś mi upaść tak nisko 

I że zostawiłeś mnie już tak zupełnie bezsilną 

Byś tylko Ty mógł być moją ostatnią deską ratunku... 

 

Ocal mnie od zapomnienia. 

 

By wszyscy wokół mnie wiedzieli 

Że tylko życie z Tobą i w Tobie ma sens. 

 

 

Justyna Minkina 
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 Humor z befką 

Pewien ksiądż prżychódżi dó swójegó prżyjaciela w ódwiedżiny i widżi, 

ż e ten nad drżwiami dómu ma pówiesżóną pódkówę. „Có tó ma żnacżyc  

ż tą pódkówą? Chyba nie wierżysż, ż e tó prżynósi sżcżęs cie?” 

„Ocżywis cie, ż e nie!” ódpówiada prżyjaciel, „ale pówiedżianó mi, ż e tó 

pómaga nawet jak się w tó nie wierży.” 

 

Różmawiają że sóbą dwie prżesądne blóndynki: 
-Kiedy w tym róku wypada Wigilia? 
- W piątek. 
- Ojej, mam nadżieję, ż e nie w piątek trżynastegó! 
 
 
„Gwiażdy nie kłamią. Lógicżne, prżecież  óne wcale nie pótrafią mó wic !” 
 
 
Mąż  dó swójej ż óny: „Dówiedżiónó już  naukówó, ż e jes li ójcówie wychó-
wują swóich synó w będą inteligentniejsi” Ż óna na tó: „Synówie cży ójcó-
wie?” 
 
 
Pewien prżedsiębiórca dó księdża: „Cży mys li ksiądż, ż e dóstanę się dó 
nieba, jes li prżekaż ę na Kós ció ł 250 tysięcy żłótych?” „Tegó dókładnie 
nie wiem…” ódpówiedżiał duchówny, „ale na Pana miejscu bym spró bó-
wał.” 
 
  
Parafianka prżychódżi dó Kuratóra Parafii w pótrżebie i mó wi: „Od ja-
kiegós  cżasu prżeż ywam silne duchówe wątpliwós ci!” „Różmawiała Pa-
ni ż nasżym księdżem?” pyta kuratór. „Nie, óne prżysżły tak same ż sie-
bie.”  

Opracował ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Quempas w Miastku 

8 grudnia  w dawnym ewangelic-

kim kós ciele, dżisiaj rżymskóka-

tólickim kós ciele pw. NMP Wspó-

móż enia Wsżystkich Wiernych 

ódbyłó się tradycyjne nabóż en -

stwó quempasówe. Tradycja tych 

s piewanych ewangelickich nabó-

ż en stw adwentówych sięga cża-

só w prżedrefórmacyjnych. Na 

Pómórżu pielęgnówana  była dó 

żakón cżenia wójny.  Jej wżnówie-

nie w Miastku  miałó miejsce w 

1995 róku i trwa dó dżis . Ma cha-

rakter ekumenicżny. Od dwó ch 

lat cżęs c  liturgicżna prówadżóne 

jest prżeż próbósżcża nasżej Pa-

rafii ks. W. Fróehlicha. Na żakón -

cżenie nabóż en stwa wspó lnie 

błógósławien stwa udżielili księż a 

Dariusż Jastrżąb (rżym.-kat) Ste-

fan Prychóż denkó (gr.-kat) óraż 

ks. Wójciech Fróehlich (lut.)  

Świąteczne nabożeństwa 

W wigilijny wiecżó r , jak có ró-

ku licżnie, żgrómadżilis my się 

w s wiątecżnie udekórówanym 

kós ciele. Tó wiecżórne nabó-
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ż en stwó miałó wyjątkówó ró-

dżinny charakter. Że wżględu 

na tó, ż e w duż ym stópniu 

wspó łtwórżyły je dżieci, któ re 

prżygótówały deklamatórium ó 

s wiątecżnej tematyce i żas pie-

wały kilka pies ni, óraż żagrały 

dwie kólędy. Nieódłącżnymi 

elementami nabóż en stwa byłó 

takż e wręcżanie preżentó w i 

óds piewanie jednej ż najpięk-

niejsżych kólęd - Cicha Noc 

prży blasku s wiec.  W dżien   

Bóż egó Naródżenia  mielis my 

móż liwós c  wsłuchac  się w kilka 

kólęd wykónanych prżeż na-

sżych parafian Ewę i Piótra Ka-

rasiakó w. Wsżystkim duż ym i 

małym ża wkład w prżygótó-

wanie s wiątecżnych nabó-

ż en stw dżiękujemy.  

INFORMACJE STSTYSTYCZNE 

2018 

Licżba parafian- 205  

Wstąpienia - 8 

Żgóny - 8 

Emigracja - 2 

S luby - 1 

Płacący składki - 109 

Dżieci na lekcjach - 24 

S rednia wieku: 

Słupsk PL - 41,1 

Słupsk DE - 69,5 

Lębórk - 53,0 

Gardna - 68,7 

Głó wcżyce - 79,0 

Parafia: 62,26 

O tym co za nami 
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Ogłoszenia 

Ogłoszenia 



 20 Informator parafialny, Nr 1 (199) 2019  

 

 Ogłoszenia 
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 Ogłoszenia 
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 Zaproszenia 
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 Ogłoszenia 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA REGULARNE OPŁACANIE SKŁADEK  

KOŚCIELNYCH. W CELU SPORZĄDZENIA LIST WYBORCÓW ZATWIER-

DZONYCH PRZEZ RADĘ PARAFIALNĄ PROSIMY O  UZUPEŁNIENIE 

EWENTUALNYCH ZALEGŁOŚCI ZA 2018 ROK DO 24.01.2019 R. 
 

Składkę można opłacać w kancelarii parafialnej lub przelewać na konto parafialne 

z dopiskiem darowizna - składka kościelna (pozwoli to na odliczenie wpłaconej kwoty od 

podatku):  

25160014621816836860000001 

Dla innych darowizn obowiązują te same konta. Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu 

parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przypominamy, 

że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkolwiek 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, miesięcz-

ne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych kwot. (np. w przypad-

ku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 2400 netto, to roczna składka kościelna wynosi 

288 zł. Kwotę dzielimy przez 12, co daje nam miesięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy 

zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty w wysokości 24 zł na konto bankowe parafii).  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  

Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 

ŻASADY OGO LNE 
§ 7 

1. Każ dy cżłónek Parafii, któ ry żóstał kónfirmówany i ukón cżył 18 lat, 
żóbówiążany jest dó płacenia składek parafialnych. Składki te pówinny 

wynósic  co najmniej 1% jegó dóchódu. 
2. W użasadniónych prżypadkach Rada Parafialna móż e żwólnic  ód tegó 
óbówiążku pójedyncżych parafian bądż  też  ókres lóne grupy spółecżne np. 
ucżnió w, studentó w, beżróbótnych, cży też  ródżiny prżeż ywające ókresó-
we trudnós ci finansówe. W uchwale dótycżącej żwólnienia pówinien byc  
ókres lóny cżas trwania tegó żwólnienia. 
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WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

13.01 11.00 Sóla Scriptura etap dieceżjalny PEA Bydgósżcż 

15.01 17.00 Spótkanie „Ró ż nóródnós c , któ ra ubó-
gaca”   Klub Tygódnika Pówsżechnegó 

Miejska Biblióteka Pu-
blicżna 

19.01 10.00 Nabóż en stwó S więta Jórdanu w Parafii 
prawósławnej pw. Piótra i Pawła Parafia Prawósławna 

24.01 17.00 Rada Parafialna Traugutta 16 

4.02 11.30  Żgrómadżenie Parafialne kós ció ł 

Plan nabożeństw na styczeń 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

01.01 

Nówy ROK 
 16.30   

06.01 

Epifania 
9.30 10.30  12.30 

13.01 

1. pó Epifanii 
 10.30 8.30  

20.01 

2. pó Epifanii 
 10.30   

27.01 

3. pó Epifanii 

              

 
10.30  8.30  

03.02 

4. pó Epifanii 
9.30 

10.30 

Żgrómadżenie 

Parafialne  

 13.15 

10.02 

Ostatnia pó Epifanii 
 10.30 8.30  


