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równaniu z chwałą, która ma się nam objawić.  
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Sądzę, że utrapienia teraźniejszego 

czasu nic nie znaczą w porównaniu 

z chwałą, która ma się nam 

objawić.  

Rz 8,18 

Drodzy w Chrystusie! 

 

 Najkro tszy miesiąc w roku juz  

zaczął się na dobre. Dzieci 

rozpoczynają ferie, wielu ludzi 

wyrusza na rodzinne wyprawy. 

Jez dzimy w go ry na narty lub zaz ywac  

słon ca w cieplejszych krajach. Takim 

wspo lnym wyjazdom towarzyszy 

rados c  i zniecierpliwienie, ale takz e 

nieraz dos c  nerwowa atmosfera. Nie 

ulega wątpliwos ci, z e wypoczynek jest 

potrzebny kaz demu, kto pracuje aby 

zarobioc  na chleb, utrzymac  dom i 

rodzinę. Wyjazdy z miejsca pracy to 

forma odcięcia się od codziennos ci, od 

sterty problemo w i rzeczy, kto re 

nieraz są przyczyną emocji i 

prowadzą do konflikto w. W miarę 

moz liwos ci starajcie się korzystac  z 

wypoczynku. Nawet Bo g sio dmego 

dnia stworzenia odpoczywał! 

 Co prawda nasze troski i 

problemy nie znikną jak za 

dotknięiem czarodziejskiej ro z dz ki, 

ale moz e uda nam się na wiele rzeczy 

spojrzec  z innej perspektywy, 

dostrzec to czego byc  moz e nie 

dostrzegalis my w natłoku wielu 

spraw, obowiązko w i opinii innych 

oso b.  Moz e tez  us wiadomimy sobie, 

z e w pewnych sytuacjacjch nie warto 

walczyc  za wszelką cenę, bo wo wczas 

szkodzimy nie innym ale samym 

sobie. Moz e dostrzez emy, z e warto 

otworzyc  sie na rzeczy, ludzi na 

kto rych do tej pory bylis my 

zamknięci.  

 Ż yczę sobie i Wam rados ci i 

nadziei zawartej w słowach apostoła 

Pawła z listu do Rzymian mo wiących 

o chwale Boz ej, na kto rej objawienie 

czekamy. 

Ż modlitwą o Was 

Wasz Duszpasterz 

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo 
Duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 
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 Zaproszenie 
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Jako dziecko miałem spore proble-

my w opanowaniu systemu przy-

padko w i innych zawiłos ci grama-

tyki języka polskiego. Wiele razy 

pojawiało się pytanie - czy te zasa-

dy nie mogłyby byc  prostsze? Czy 

to ma jakiekolwiek znaczenie dla 

z ycia? 

Podobne pytanie zadają sobie stu-

denci teologii ewangelickiej, kiedy 

stają przed wyzwaniem opanowa-

nia podstaw trzech języko w staro-

z ytnych - greki koine, biblijnego 

hebrajskiego i łaciny kos cielnej. To 

wszystko powinno miec  miejsce na 

pierwszym roku studio w i stano-

wic  dobry fundament do intensyw-

nej lektury Pisma i roztrząsania 

trudnych spraw wiary i z ycia. 

W Nowym Testamencie jest jedno 

zdanie, kto re jest wspaniałym 

przykładem na to, jak gramatyka 

moz e potęz nie wyjas niac  prawdy 

duchowe. Ta zmiana strony biernej 

na czynną miała i ma znaczenie dla 

zbawienia s wiata. 

My, ludzie, niezalez nie od czasu i 

epoki wiemy jedno - im wyz ej jest 

się w drabince społecznej, tym wię-

cej mamy ludzi, kto rzy są nam pod-

legli, kto rzy są od nas zalez ni. W 

zalez nos ci od zasobnos ci portfela 

zlecamy innym wykonanie prac 

domowych, prowadzenie dokształ-

cania naszych dzieci i uczenia ich 

dodatkowych umiejętnos ci. Pie-

niądz sprawia, z e inni mogą nam 

usłuz yc  swoimi umiejętnos ciami, 

albo słuz yc  pomocą. 

Tymczasem jest pewien werset z 

Ewangelii Marka, kto ry wywraca to 

przekonanie do go ry nogami (tłum. 

własne): 

Przecież Syn Człowieka nie po to 

przyszedł, żeby [ludzie mu] służyli, 

lecz żeby służyć [ludziom] i oddać 

swoje życie jako okup za wielu. 

Mk 10,45 

Świat Nowego Testamentu 

Potężna zmiana strony... 

Ks. dr Grzegorz Olek 
Wikariusz parafii w Gliwicach 
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Powyz szy werset trzeba koniecz-

nie zestawic  z Mk 1,13, w kto rym 

czytamy o tym, z e aniołowie w 

czasie kuszenia słuz yli Jezusowi 

na pustyni. W s wiecie ludzkich 

relacji jest tak, z e to raczej mniejsi 

słuz ą większym, biedniejsi bogat-

szym, słabsi silniejszym itd. 

Tymczasem Jezus radykalnie 

zmienia swoim przyjs ciem ten 

porządek. Że strony biernej robi 

czynną, jako potęz ny wchodzi w 

rolę sługi. Mało tego, oddaje swoje 

z ycie za z ycie tych, kto rzy go nie-

nawidzą, zdradzą i kto rzy są wro-

go nastawieni do Boga. To jest naj-

pełniejsze i doskonałe przejs cie ze 

strony biernej na czynną. Ono po-

ciągnęło za sobą zmianę s wiata, 

zmianę duchowej sytuacji czło-

wieka, zmianę z kto rej owoco w 

z yje Kos cio ł chrzes cijan ski. 

Tej gramatyki ma się nauczyc  tak-

z e kaz dy z nas. Fragment, kto ry 

poprzedza przytoczony werset, 

traktuje o tym, jakie relacje mają 

byc  pomiędzy ludz mi wierzącymi. 

Do dnia dzisiejszego instytucje 

Świat Nowego Testamentu 
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 Świat Nowego Testamentu 

kos cielne, niezalez nie od wyzna-

nia, są oporne względem tej rewo-

lucji gramatycznej Chrystusa. Do 

dnia dzisiejszego ja i ty mamy pro-

blem z przełoz eniem tego, co zro-

bił Jezus, na swoje z ycie i nasta-

wienie względem innych ludzi. 

Wzorce ze s wiata, kto ry znamy, są 

bardzo kuszące. Siłę, władzę, 

wpływy i bogactwo mierzy się 

tym, ile oso b nam podlega i ile 

ubiega się o nasze względy. Mie-

rzy się je tym, co i kogo moz emy 

sobie kupic . Mierzy się je tym, kto 

jest nam posłuszny i kto nam słu-

z y, kto się nas boi. To wydaje się 

zupełnie naturalne i dlatego na-

wet ws ro d wierzących bardzo 

chętnie powielamy te wzorce. I nie 

tylko to - jestem prawie pewien, 

z e kontakty utrzymujesz gło wnie 

z tymi ludz mi, kto rych lubisz albo 

z kto rymi, z jakichs  względo w, 

musisz. A zmiana gramatyki ozna-

cza kierowanie się wzorem Jezusa, 

a nie moimi sympatiami i antypa-

tiami, moimi osądami i ocenami 

innych, moimi interesami. To 

uczenie się patrzenia na wierzą-

cych jako na syno w i co rki Boz e, 

chociaz  teraz widzę tak wiele z 

tego, co niekoniecznie mi się po-

doba i mnie pociąga. 

Jest jeszcze jedna tajemnica tej 

rewolucji. Ż eby przejs c  ze strony 

biernej na czynną, trzeba znac  

swoją wartos c , bo inaczej moz na 

w słuz eniu innym szukac  nagrody, 

miec  ukryte motywacje i oczeki-

wac  od innych zaspokojenia swo-

ich brako w. Droga Jezusa jest 

wskazo wką - najpierw pustynia i 

kuszenie, a dopiero potem rozpo-

częcie działania, dopiero potem 

potęz na zmiana strony biernej na 

czynną. 

W dzisiejszym s wiecie jestes my 

indoktrynowani filozofią rynku i 

gospodarki, wcis nięci w rolę 

kliento w, kto rzy mają byc  obsłu-

z eni i z kto rych nalez y wyciągnąc  

pieniądze. Wielu ludzi tak postrze-

ga Kos cio ł - jako kolejnego do-

stawcę usług, od kto rego nalez y 

tylko wymagac  i kto ry ma zaspo-

kajac  potrzeby, moje potrzeby, 

byc  moim sługą.  Niekto rzy wska-

zują, z e podobnie jest z całym sek-

torem edukacyjnym, kto ry, we-

dług obecnym wyobraz en , ma słu-

z yc  dziecku i to zgodnie z oczeki-

waniami rodzico w, przez co moz e 

byc  bezlitos nie rozliczanym z ich 

realizacji. 

Żmiana gramatyki oznacza, z e 

przychodzę po to, z eby dac   siebie, 



 8 Informator parafialny, Nr 2 (200) 2019  

 

 

swo j czas i swoje umiejętnos ci in-

nym. Nie idzie tu w pierwszym 

rzędzie o pieniądze albo o wolon-

tariat. Idzie o dzielenie się darami, 

jakie mamy, z eby nie trzymac  ich 

dla siebie. Do tego trzeba miec  od-

wagę opus cic  strefę komfortu, 

wyjs c  z roli klienta i widza, wyjs c  z 

roli pasoz yta, kto ry tylko bierze, 

z ąda, wymaga, krytykuje, ale sam 

nic nie wnosi, niczym się nie dzieli, 

nic nie daje. Ż adna wspo lnota nie 

będzie wspo lnotą bez dzielenia 

się. Pasoz ytnictwo wysysa soki z 

tych, kto rzy się dzielą, dają i zabija 

ich powoli. W wielu parafiach i 

zborach są ludzie wyczerpani da-

waniem, osamotnieni w nas lado-

waniu postawy Chrystusa. Niesa-

mowitym cudem jest natomiast 

zmiana naszego nastawienia z z e-

rowania na sobie nawzajem, na 

obdarowywanie i dzielenie się. 

Żmiana gramatyki to przeciez  zro-

zumienie, co to znaczy kochac  i 

jaką miłos cią jest Bo g. Oczywis cie, 

nie tylko zrozumienie, ale z ycie 

potęz ną zmianą strony biernej na 

czynną. 

Przecież Syn Człowieka nie po to 

przyszedł, żeby [ludzie mu] służyli, 

lecz żeby służyć [ludziom] i oddać 

swoje życie jako okup za wielu. 

Mk 10,45 

Świat Nowego Testamentu 
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Ogłoszenia 
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 Subiektywny felieton elektryka - wędrownika 

 

 

W tym okresie zwróciłem też uwagę, jak w Judei obchodzi się szabat. Otóż 

w tym dniu tłoczono wino, zwożono snopy, objuczano osły, transportowa-

no na nich do Jerozolimy wino, winogrona, figi i wszelkie inne ciężary. 

Ostrzegłem ich więc, aby w dniu szabatu żywności nie sprzedawali! Po-

nadto zauważyłem, że mieszkający w Jerozolimie Tyryjczycy sprowadzają 

do miasta ryby, a także inne towary i tam, w Jerozolimie, sprzedają je w 

szabat robiącym sobie zakupy mieszkańcom Judei! Wystąpiłem zatem 

przeciwko przedstawicielom ważniejszych rodów Judei: Dopuszczacie się 

niegodziwości – zarzuciłem im. Lekceważycie dzień szabatu. 

Księga Nehemiasza 13,15-17 (EIB, Poznan  2016). 

Czy sklepy naprawdę muszą byc  otwarte w niedzielę?  Poro wnanie sy-

tuacji w Polsce i w Niemczech.  

Kolejne przeds wiąteczne szalen stwo zakupo w przeszło juz  do historii. 

Okres ten został nazwany  przez handlowco w trzynastym miesiącem 

roku, gdyz  grudniowe obroty w handlu detalicznym są s rednio 2 razy 

większe niz  w przeciętnym miesiącu. W historii naszego kraju, miniony 

2018 rok, zapisał się wprowadzeniem ograniczen  w handlu w niedziele. 

Jedni uwaz ają, z e jest to zamach na wolnos c  gospodarczą i obywatelską, 

natomiast inni podzielają podejs cie związko w zawodowych w tym te-

macie. Mnie natomiast zainspirowało Słowo Boz e, będące mottem ni-

niejszego artykułu.  

Na początek trochę historii. Urodziłem się w 1975 roku, więc dobrze 

pamiętam PRL-owską szaros c  lat 80' XX-go wieku, czyli puste pułki i 

kolejki „po wszystko” w sklepach oraz wydawane co miesiąc kartki, tj. 

bony towarowe, będące prawem do zakupu w miesiącu: 2,5 kg mięsa i 

wyrobo w mięsnych, 36 litro w benzyny oraz innych towaro w objętych 

reglamentacją. Warto podkres lic , z e prawo do zakupu nie dawało pew-

Subiektywny felieton... 
Damian Rzeszutko 
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nos ci towaru w sklepie ani  pieniędzy na jego zakup. Wytłumaczę to na 

wspo łczesnym przykładzie. Przy bloku (88 mieszkan ), w kto rym miesz-

kam w centrum Gliwic, jest ok. 35 miejsc parkingowych i mam prawo 

zaparkowania tam samochodu, jednakz e nie mam gwarancji wolnego 

miejsca w godzinach wieczornych. Pamiętam tez  sklepy Pewex, do kto -

rych zaglądałem tylko po to, by popatrzec  na towary zza z elaznej kurty-

ny... Wspominam, jak niewyobraz alna była dla mnie powszechna do-

stępnos c  telefonu stacjonarnego w kaz dym domu (telefonii komo rko-

wej i Internetu jeszcze nie było), kawy, czekolady, owoco w tropikal-

nych, sprzętu stereo i AGD w szerokim asortymencie i w ilos ci pozwala-

jącej na zaspokojenie popytu… Sklepo w w tamtym czasie było niewiele, 

samoobsługowe markety były tylko w miastach, a powierzchnia nawet 

tych największych nie musiała byc  duz a, bo i tak wybo r towaro w prak-

tycznie nie istniał... Sklepy były czynne w dni robocze do 18:00, a w so-

boty do 14:00. Otwieranie ich w niedzielę nie miało sensu, gdyz  nie by-

łoby czym w nich handlowac ... Gło wnym powodem, moim zdaniem, by-

ła niska siła nabywcza przeciętnej wypłaty wynoszącą ok. 30$ USA.  

Subiektywny felieton elektryka - wędrownika 
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 Subiektywny felieton elektryka - wędrownika 

Lata 90' przyniosły przełom gospodarczy. Uwolniono rynek, otwarto 

granice, zaczęła wzrastac  siła nabywcza przeciętnej miesięcznej pensji, 

po łki sklepowe zapełniły się towarami w atrakcyjnych opakowaniach, 

pojawiły się reklamy w mediach i na ulicach. Po z niej pojawiły się 

pierwsze dyskonty i hipermarkety. O ile dobrze pamiętam, to na przeło-

mie wieko w XX- i XXI-go zaczęto otwierac  sklepy w niedzielę.  

Moje samodzielne wyjazdy do pracy w Niemczech rozpocząłem w 1997 

roku. Korzystałem z moz liwos ci legalnego zatrudnienia w czasie waka-

cji studenckich. Pamiętam, z e musiałem się bardzo spieszyc , by po pra-

cy zrobic  zakupy, gdyz  dyskonty i markety były czynne w dni robocze 

do 18:45, a w soboty do 16:00. Oczywis cie, w niedziele były zamknięte. 

Podobnie jest dzis , chociaz  wydłuz ono godziny ich otwarcia – od ponie-

działku do soboty od 7:00/8:00 do 20:00/21:00, a nawet dłuz ej. Jedynie 

na dworcach gło wnych w Hanowerze i Norymberdze napotkałem na 

otwarte w niedziele sieciowe dyskonty i drogerie.   

Żwiązki zawodowe w Polsce podają sytuację w krajach zachodnich za 

wzo r do nas ladowania. Mo j kolega, mieszkający w Niemczech na stałe 

od 1989 roku, powiedział mi, z e Niemcy zakazując handlu w niedzielę, 

bronią się przed agresywnym kapitalizmem. Obserwując system nie-

miecki dostrzegłem, z e wypracowano tam bardzo praktyczny kompro-

mis. Ż jednej strony jest duz a wolnos c  gospodarcza, dzięki kto rej firmy 

się rozwijają, z drugiej strony jest paleta s wiadczen  opieki socjalnej. 

Jednakz e same zasiłki socjalne zapewniają co najwyz ej wegetację. Ż ycie 

w dostatku zapewnia jedynie dobra praca z godziwym wynagrodze-

niem. 

W niedziele w Niemczech zapominalskim, kto rzy nie zrobili zakupo w 

sobotę, s mierc  głodowa nie grozi, jednakz e zapłacą wyz szą cenę za po-

siłek. W niedziele czynne są: piekarnie, restauracje, mała gastronomia, 

cukiernie itp. Na większych dworcach kolejowych czynne są tez  sklepiki 

z prasą, ksiąz kami i innymi drobiazgami oraz bufety z kanapkami, na-

pojami itp. W niedzielę moz na ro wniez  skorzystac  z pralni samoobsłu-

gowych czynnych od 7:00 do 23:00. Natomiast stacje benzynowe w nie-
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 Subiektywny felieton elektryka - wędrownika 

 duz ych miejscowos ciach nie są czynne non-stop. 

Poro wnując sytuację w Polsce i w Niemczech, moz na wywnioskowac , 

z e otwarcie sklepo w w niedzielę nie jest niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania gospodarki. W wielu małych wioskach nie ma w ogo le 

sklepo w i trzeba jechac  kilka kilometro w do większej miejscowos ci, w 

kto rej są obok siebie sklepy kilku ro z nych sieci. Nie słyszałem z adnych 

narzekan  z tego powodu, po prostu ludzie przyzwyczaili się do panują-

cej sytuacji.  

Prawie dwa lata temu, w niedzielę, zabrałem ze sobą 8-letnią wo wczas 

co rkę na zakupy do marketu budowlanego. Przyjechałem do domu z 

pracy w Niemczech, tylko na weekend i w sobotę nie miałem juz  na to 

czasu. Bardzo mi zalez ało na tych zakupach, a lista rzeczy do kupienia 

była dos c  długa… Żakupy  tak bardzo się przedłuz yły, z e musielis my je 

przerwac  i is c  na obiad… Od tego czasu co rka nie chce juz  jez dzic  ze 

mną na jakiekolwiek zakupy do takiego sklepu… Ż tego dos wiadczenia 

wyciągnąłem wniosek, z e mogłem tę niedzielę spędzic  w inny sposo b. 

Obecnie zamknięcie sklepo w w niedzielę w niczym mi nie przeszkadza, 

a nawet jest zachętą do rozkoszowania się wolnym czasem, gdyz  te 

chwile najdłuz ej pozostają w pamięci. I nic się nie stanie, jez eli przeło-

z ę pewne sprawy na po z niej i wypoczęty fizycznie i psychicznie roz-

pocznę nowy tydzien . 
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 Humor z befką 

Biskup prowadzi naboz en stwo dla dzieci i pyta jego uczestniko w: Kto to 

jest Dobry Pasterz?   Dzieci: To jest Jezus. 

Biskup: A kim są owce? Dzieci: To są dorośli. 

Biskup: A kim są jagnięta? Dzieci: To my, dzieci. 

Biskup: A wiecie kim ja jestem? Dzieci: Psem pasterskim. 

*** 

Na kilka minut przed kazaniem ksiądz otrzymuje do ręki lis cik, na kto -

rym napisane było jedno słowo: „Głupek”. W trakcie kazania opowiada 

zebranym o tym zdarzeniu tak je komentując: Znam wiele przykładów, 

że ktoś napisał list i zapomniał się podpisać, ale z tym, żeby ktoś się podpi-

sał i zapomniał napisać list spotykam się po raz pierwszy. 

*** 

Nasza aktywna parafia. 

Nasza Parafia liczy 2566 członko w. 

W tym 400 to ludzie starzy i chorzy. Pozostaje 2166 aktywnych. 

W tym jest 200 studento w, kto rzy mieszkają poza parafią. Pozostaje 

1966 aktywnych. 

W tym jest 350 zapracowanych ludzi interesu. Pozostaje 1616 aktyw-

nych. 

W tym 506 to gospodynie domowe z małymi dziec mi. Pozostaje 1100 

aktywnych. 

W tym 810 jest zaangaz owanych w działalnos c  ro z nych stowarzyszen  i 

fundacji. Pozostaje 300 aktywnych. 

W tym 100 jest w trakcie budowy swoich domo w i zakładania rodzin.  

Pozostaje 200 aktywnych.  

W tym 93 wyjez dz a na kaz dy weekend nad morze. Pozostaje 107 ak-

tywnych. 

Ż tego 105 zrobiło juz  swoje w parafii … 

Pozostajemy juz  tylko ja i ty… ale ja juz  nie daję rady…  

Opracował ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Diecezjalny etap  

konkursu Sola Scriptura  

W sobotę, 12.01. w Bydgoszczy 

odbył się diecezjalny etap Ogo l-

nopolskiego Konkursu Biblijnego 

Sola Scriptura. Ż naszej Parafii do 

tego etapu dostały się 3 osoby. Ż 

grupy najmłodszej Lena Rach (kl. 

V SP) oraz Żuzanna Kasprzycka i 

Milena Sieklicka (kl. VIII SP). W 

związku z duz ą odległos cią do 

Bydgoszczy uczestniczki konkur-

su ze swoim opiekunem ks. Woj-

ciechem Froehlichem udały się do 

Bydgoszczy juz  w piątek po połu-

dniu. Po wspo lnym przygotowa-

niu s niadania i kilku setach ping-

ponga, Lena, Żuzia i Milena zasia-

dły do pisania testu. Tegoroczny 

konkurs oparty był o pierwszą 

Księgę Mojz eszową, kto ra zawie-

ra najbardziej znane historie Sta-

rego Testamentu. Niestety, etap 

ogo lnopolski będzie się musiał 

obyc  bez naszych parafianek.  

Bogactwo różnorodności  

„Ro z norodnos c , kto ra ubogaca”, 

pod tym hasłem 15 stycznia 2019 

r., w przeddzień Tygodnia Modlitw 

o Jedność Chrześcijan, odbyło się w 
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 O tym, co za nami 

Słupsku spotkanie ekumeniczne z 

udziałem przedstawicieli czterech 

wyznań. 

Celem spotkania nie było przepro-

wadzenie akademickiej dysputy, w 

której chodziłoby o przekonanie 

słuchaczy do swoich racji lub o wy-

kazanie oponentom 

błędu. Zaprosiliśmy 

duchownych, przedsta-

wicieli różnych wy-

znań obecnych w Słup-

sku, aby, w oparciu o 

fundamentalne dla 

wiary chrześcijańskiej 

tematy (nauczanie 

Jezusa, chrzest, autory-

tet soborów, Pismo Św. 

i Tradycja, postać Ma-

rii w przepowiadaniu, znaczenie 

posługi papieża, ect.), nasi goście 

dali świadectwo, jak w danym Ko-

ściele te prawdy są przeżywane, 

rozumiane i wy-

znawane. Chcie-

liśmy poprzez 

wspólną reflek-

sję nad dyskuto-

wanymi zagad-

nieniami naj-

pierw dostrzec 

bogactwo i róż-

norodność, któ-

ra ubogaca, za-

nim uświadomi-

my sobie różnice, które dzielą i 

okradają nas z jedności. 

W spotkaniu uczestniczyli: ks. Woj-
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ciech Froehlich z Kościoła Ewange-

licko-Augsburskiego, proboszcz 

parafii św. Krzyża w Słupsku, ks. 

Piotr Samulak z Kościoła Adwenty-

stów Dnia Siódmego, pastor Zboru 

Adwentystów w Słupsku, ks. Ma-

riusz Synak, z Polskiego Autokefa-

licznego Kościoła Prawosławnego, 

proboszcz parafii pw. Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła w Słup-

sku, oraz ks. Mariusz Rędzian, z 

Kościoła Rzymskokatolickiego, wi-

kariusz parafii św. Jacka w Słup-

sku. Po słowie wprowadzającym i 

powitaniu gości przez Dorotę Kłos, 

w tematykę ekumenizmu 

„Tryptykiem ekumenicznym” wpro-

wadził Michał Rychert, który mo-

derował dyskusję z gośćmi. 

 (z ro dło: klubtygodnika.pl)  

 

Dom przy Traugutta już cały 

nasz 

Od stycznia 2018 roku, po s mierci 

s p. Teresy Ulrych, jako wspo łwła-

s ciciele budynku parafialnego 

przy ul Traugutta 16, stanęlis my 

przed pytaniem czy skorzystamy z 

przysługującego nam prawa pier-

wokupu. Cena mieszkania została 

okres lona na 250.000,00 zł, a za-

kup miał byc  sfinalizowany do 

kon ca 2018 roku. Sprawa była o 

tyle trudna, moz e nawet bezna-

dziejna, z e czas naglił a my nie 

mielis my ani grosza na zakup tej 

nieruchomos ci. Pozostała wiara w 

cud i … mys lę, z e takiego cudu do-

s wiadczylis my. 6 czerwca otrzy-

małem maila od przedstawiciela 

Diakonii Pomorskiej z siedzibą w 

Greifswaldzie Dirka Ehmke, kto ry 

brał udział w organizowanej w 

Słupsku w paz dzierniku 2016 ro-

ku konferencji diakonijnej, z zapy-

taniem o nasze plany w kwestii 

diakonii i wspo łpracy z miastem 

w tym zakresie. Żgodnie z prawdą 

odpisałem, z e z adnych duz ych 

inwestycji nie udało się zainicjo-

wac , ale mamy moz liwos c  pozy-

skania mieszkania w domu przy 

ul. Traugutta i urządzenia tam 

Słupskiego Centrum Diakonii i 

Dialogu  zintegrowanego z cen-

trum parafialnym.  W konsekwen-

cji tej odpowiedzi zostałem zapro-

szony do Greifswaldu w celu 

przedstawienia naszego projektu. 

Wizyta ta odbyła się w ostatnich 

dniach sierpnia 2018 roku. Przy-

O tym , co za nami 



 18 Informator parafialny, Nr 2 (200) 2019  

 

 

gotowany przez Radę Parafialną i 

przedstawiony Prezesowi Żarzą-

du Diakonii Pomorskiej ks. dr. Mi-

chaelowi Bartelsowi i Panu Dirko-

wi Ehmke dyrektorowi ds. działu 

opieki Diakonii   projekt spodobał 

się, czego konsekwencją była re-

wizyta w naszej Parafii obu Pa-

no w w paz dzierniku 2018 roku. 

Wizyta ta miała na celu rozmowy 

z ro z nymi gremiami decyzyjnymi, 

jak i zainteresowanymi osobami 

w celu oceny moz liwos ci finanso-

wania a tym samym powodzenia 

projektu.  Wyniki rozmo w nie by-

ły zbyt optymistyczne. Ogo lnie 

mo wiąc problemem był zwrot za-

inwestowanych s rodko w na re-

mont i przystosowanie  budynku 

dla celo w projektowych. Nasi 

partnerzy powiedzieli, z e nie mo-

gą zainwestowac  duz ych s rodko w 

nie wiedząc, czy inwestycja się 

zwro ci (tak to niestety w bizne-

sach jest…) wyjechali jednak  z 

przes wiadczeniem, z e obojętnie 

czy będą inwe-

stowac , czy nie 

chcą pomo c 

nam w zakupie 

mieszkania, co 

spowoduje, z e 

Parafia stanie 

się włas cicie-

lem całego bu-

dynku. W dniu 

30 paz dzierni-

ka otrzymali-

s my pismo z 

Diakonii Po-

morskiej opisujące całą sytuację i  

stanowisko Diakonii, takie jak 

wczes niej zostało naszkicowane, 

jednoczes nie otrzymalis my za-

pewnienie, z e na zakup mieszka-

nia Diakonia przeznacza 

20.000,00 EURO. Waz ną była ro w-

niez  informacja, z e w  naszej spra-

O tym, co za nami 
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wie zwracają się do ro z nych gre-

mio w Kos cioła Po łnocnych Nie-

miec z pros bą o wsparcie.  13 li-

stopada otrzymałem telefon od 

Matthiasa  Tuve z  grupy roboczej 

działającej w ramach naszego 

partnerstwa z Nordkirche o z zło-

z enie jeszcze tego samego dnia 

wniosko w o dofinansowanie pro-

jektu. Tak tez  się stało. Jednocze-

s nie zostały uruchomione kontak-

ty kos cielne z Gustaw Adolf Werk 

i Martin Luther Bund w Niem-

czech, kto re zaoferowały dotację, 

jednak po akceptacji projektu 

przez władze naszego Kos cioła w 

Warszawie. W tym momencie sy-

tuacja stawała się  dramatyczna, 

ale na szczęs cie takie poparcie 

udało się otrzymac  na przedostat-

nim w roku posiedzeniu Konsy-

storza. Ostatecznie, finansowanie 

naszego projektu przedstawiało 

się następująco (w EURO): 

20.000,00 - Pommerscher Diako-

nieverein, 5.000,00 Gustav Adolf 

Werk, 5.000,00 - Martin Luther 

Bund, 5.000,00 - Pommerscher 

Evangelischer Kirchenkreis, 

5.000,00 - O kumene Pommern, 

11.236,39 - Diakonie Mecklem-

burg Vorpommern, 7.763,61 - 

Żentrum fu r Mission und O kume-

ne.  Razem 59.000,00 Euro!

S rodki zaczęły wpływac  na konto 

juz  26 listopada 2018 roku. Ostat-

nim etapem przed zakon czeniem 

transakcji kupna była zgoda Kon-

systorza na zakup nieruchomos ci, 

kto ra ostatecznie została podjęta 

4 grudnia 2018 roku. Wszystko to 

pozwoliło Parafii podjąc  negocja-

cje finansowe i podpisanie umo-

wy przedwstępnej, co miało miej-

sce 20 grudnia 2018 roku. Cena 

została uzgodniona na 240.000,00 

zł. Ostatecznie akt notarialny zo-

stał podpisany 24 stycznia 2019 

roku. Dzięki Bogu i wielu z yczli-

wym ludziom, to co wydawało się 

niemoz liwe stało się rzeczywisto-

s cią. Teraz pozostaje juz  tylko re-

mont na przynajmniej 2 miliony 

złotych. O planach jakie mamy w 

związku z tym budynkiem napi-

szemy w kolejnym numerze Infor-

matora.  
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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 

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych 

1. noworoczna na Fundusz Socjalny: styczen ; 

2. na Fundusz Stypendialny: luty; 

3. na Diakonię Polską: niedziela Invocavit 

4. na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa: maj / czerwiec; 

5. na Domy Opieki (ofiara z niwna): wrzesien  lub paz dziernik; 

6. na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny: paz dziernik 

7. ofiara w I niedzielę po Pamiątce Reformacji - "Fundusz na Dekadę 

Lutra" została przekształcona na: ofiarę na "Fundusz na Diasporę". 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 
ZŁOŻONE NA RZECZ NASZEJ  PARAFII!   

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):  

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. 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. 

Ogłoszenia 
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WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

24.02 12.00 
Rodzinne wyjs cie do filharmonii 

Małe jest piękne 

Sinfonia  

Baltica 

07.03 17.00 Rada Parafialna Traugutta 16 

Plan nabożeństw na styczeń 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

03.02 

5. przed postem 
9.30 

10.30 

Żgromadzenie Par. 
 12.30 

10.02 

4. przed postem 
 10.30 8.30  

17.02 

Septuagesimae 
 10.30   

24.02 

Sexagesimae 
 

10.30 

Ofiara na Fund. Socj.  
8.30  

03.03 

Estomihi 
 9.30 10.30   12.30 

10.03 

Invocavit 
 

10.30 

Ofiara na Diakonię 
8.30  

17.03 

Reminiscere 
 10.30   


