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Zwróćcie Wasze serca do Pana 

i służcie wyłącznie Jemu.  

1 Sm 7,3 

       Przyroda budzi się do z ycia po 

zimowym letargu. Zakwitły juz  

przebis niegi (choc  nie musiały się 

w tym roku przez s nieg przebijac  ), 

słon ce jest coraz wyz ej i z dnia na 

dzien  cieszy nas większą ilos cią 

swoich promieni.  Przedwios nie 

wypełnia mnie zawsze optymi-

zmem, bo widzę w perspektywie 

coraz bardziej „przyjazne” dni. 

 Przed nami czas pasyjny, przy-

bliz ający nas do wydarzen  Wiel-

kiego Tygodnia oraz S wiąt Zmar-

twychwstania Jezusa Chrystusa. 

Ten szczego lny okres roku kos ciel-

nego przypomina nam o tym, jak 

wielką miłos cią obdarzył nas Oj-

ciec, z e pos więcił dla nas swojego 

Syna, abys my mogli w Nim otrzy-

mac  łaskę zbawienia. Czas Wiel-

kiego Postu to przede wszystkim 

okres refleksji nad z yciem i s mier-

cią, albo raczej nad s miercią i z y-

ciem. Dla kogos  moz e to byc  czas 

wyrzeczen , dla kogos  czas  we-

wnętrznych rekolekcji, waz ne jest 

aby nasze serca były skierowane 

na Niego i słuz yły wyłącznie Jemu.  

 W tym roku po raz pierwszy w 

czasie niedzielnych naboz en stw  

pasyjnych towarzyszył nam będzie 

krzyz  pasyjny (zdj. str.16), w kto -

rym w kolejne niedziele będziemy 

zapalac  po jednej s wiecy. Krzyz  

ten jest symbolem cierpienia i 

s mierci ale przede wszystkim peł-

nego s wiatła Zmartwychwstania.  

Z modlitwą o Ciebie 

Two j Duszpasterz 

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo 
Duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 
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 Ogłoszenia 
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 Rozważanie 

Na słowo twoje zarzucę sieci.  
                                                            Łk 5,5 

 
  Tekst z Ewangelii Łukasza 

przenosi nas nad brzeg jeziora 

Galilejskiego, gdzie po całonoc-

nym, nieudanym połowie Szymon 

i Andrzej wyciągają ło dz  i płuczą 

sieci. Jezus mo wi, z eby jeszcze raz 

je zarzucili. Szymon opowiada o 

całonocnym połowie, ale zgadza 

się: Na słowo twoje zarzucę sieci. 

  Dziwne. Nie udało się, ni-

czego nie złowilis my. Zdarza się. 

Jednak słowa Jezusa są zachętą do 

podjęcia jeszcze raz wysiłku w, 

zdaje się, przegranej sprawie. 

Spro buj jeszcze raz. Nie szkodzi, 

z e się nie udało. To nic, z e nie wy-

szło. Podejmij jeszcze raz wysiłek. 

Tylko  dlaczego? Co się zmieni? 

Przeciez  dołoz yłem wszelkich sta-

ran , profesjonalnie, niczego nie 

zaniedbałem. Co jeszcze moz na 

zrobic , skoro minął juz  czas, skon -

czyła się najlepsza pora. Racja, 

tylko z e robiłes  to sam. 

  Często mamy w sobie prze-

konanie, z e damy radę sami. 

Trwamy w przekonaniu, z e nie 

potrzebujemy z adnej pomocy. Ni-

kogo, niczyjej rady, wsparcia. 

Przygotowalis my wszystko jak 

trzeba i co było trzeba. Wtedy 

wracamy zmęczeni z pustymi sie-

ciami. Jednak, kiedy Bo g mo wi do 

człowieka, zmienia się wszystko. 

Jes li Bo g posyła do tego samego 

zadania, nad kto rym się natrudzi-

lis my, to wyposaz a i sam uczestni-

czy w tym, do czego nas posłał. 

  Przypomnijmy sobie Mojz e-

sza. Pewnego dnia poszedł do 

swoich rodako w jako ksiąz ę Egip-

tu i przypatrywał się ich cięz kiej 

pracy. W jakis  rozpaczliwy sposo b 

chce pomo c swoim, ulz yc  

Miejmy odwagę... 

ks. Bogusław Cichy 
Proboszcz parafii w Chorzowie 
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im w cierpieniu. Dlatego zabija 

Egipcjanina, kto ry bije Izraelitę. 

Mojz esz sam chciał cos  wykombi-

nowac , z eby poprawic  los swoich 

pobratymco w. Musiał uciekac  

z  kraju i kiedy juz  ułoz ył sobie 

z ycie, Bo g nakazuje mu powro t 

do  Egiptu i wyzwolenie narodu. 

On sam kilkadziesiąt lat wcze-

s niej chciał tego samego, ale chciał 

tego dokonac  sam. Stało się to do-

piero na wyraz ne polecenie 

i rozkaz Boga. I chociaz   nie chce 

wracac  do kraju swojej młodos ci, 

Bo g daje mu wszystko, aby wyj-

s cie narodu izraelskiego z niewoli 

mogło się dokonac  – daje mu do 

pomocy brata Aarona, a za po-

s rednictwem samego Mojz esza 

Bo g objawia swoją moc nad Egip-

tem.   

Kiedy Bo g posyła do tej samej 

sprawy, nad kto rą się natrudzili-

s my, miejmy odwagę powiedziec : 

Na słowo twoje zarzucę sieci. 

Nie mo wmy Bogu: Daj spoko j, je-

stem zmęczony. Naharowałem się 

i nie mam zamiaru kolejny raz tra-

cic  sił i czasu. To nie ma sensu. 

Miejmy odwagę powiedziec : Na 

słowo twoje zarzucę sieci. Tylko 

kiedy porzucimy swo j profesjona-

lizm i zaufamy Bogu, będziemy 

mogli z Szymona stac  się Piotrem, 

a więc skałą, opoką. 

 

Rozważanie 
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Ogłoszenia 
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Moz emy czytac  Biblię po polsku. 

To jest zaskakujące. A moz e to wy-

daje się zbyt oczywiste? 

Wielu chrzes cijan jest zafascyno-

wanych językiem hebrajskim, kto -

ry jest tak bardzo ro z ny od języka 

polskiego - zapisuje się wyłącznie 

spo łgłoski, czyta od prawej do le-

wej i kres li znaki, kto re nijak się 

mają do liter łacin skiego alfabetu. 

Do tego brzmienie spo łgłosek gar-

dłowych, krtaniowych i cała otocz-

ka, kto rą się wytwarza woko ł wie-

loznacznos ci hebrajskich sło w, wy-

daje się dodawac  uroku temu języ-

kowi. 

Tymczasem greka pojawia się 

w  trakcie edukacji kaz dego Polaka 

i Polki, czy tego chcą, czy nie. Alfa, 

beta, gamma, delta, pi i jeszcze kil-

ka innych liter zamieszkało na sta-

łe w s wiecie matematyki. A moz e 

nalez ałoby ując  to odwrotnie - 

do dnia dzisiejszego mieszkamy 

w s wiecie greckiej mys li o s wiecie, 

kto ry daje się ując  w liczby i za ich 

pomocą wyrazic , jak uwaz ał Pita-

goras. Przez to wszystko greka mo-

z e się wydawac  nudna i pozbawio-

na wdzięku. 

Pozostaje jeszcze jeden, koronny 

argument na rzecz wyz szos ci języ-

ka hebrajskiego nad greckim - Je-

zus posługiwał się na co dzien  naj-

prawdopodobniej językiem ara-

mejskim (zbliz ony do hebrajskie-

go), a hebrajskiego uczył się jako 

mały chłopiec. Jes li znał grekę, 

to w ograniczonym stopniu. Z tego 

powodu wielu teologo w i biblisto w 

uwaz ało, z e przetłumaczenie nau-

czania Jezusa na język grecki po-

zbawiło je głębi, tres ci, a ponadto 

spłaszczyło i zniekształciło jego 

znaczenie. 

Zalecam ostroz nos c  z takimi są-

dami, bo nie doceniają bardzo waz -

nej kwestii - gdyby nie greka, 

Świat Nowego Testamentu 

Niedoceniany  

język... 

ks. dr Grzegorz Olek 
Wikariusz parafii w Gliwicach 
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i to greka hellenistyczna, tzw. ko-

ine (wspo lna), kto ra po podbojach 

Aleksandra Macedon skiego stała 

się językiem s wiata staroz ytnego, 

to Dobra Nowina o Jezusie miała-

by ogromny problem dotrzec  

do tak szerokiego grona odbior-

co w, o jakim czytamy w Dziejach 

Apostolskich. Niewielu mieszkan -

co w staroz ytnego s wiata zrozu-

miałoby apostoło w, mo wiących 

po hebrajsku czy aramejsku. Wiel-

kim błogosławien stwem w pra-

zborze w Jerozolimie byli Z ydzi, 

kto rzy s wietnie znali język grecki 

(tzw. hellenis ci, patrz Dz 6) 

i po pierwszych przes ladowa-

niach, jako pierwsi wierzący od-

waz yli się głosic  Ewangelię nieob-

rzezanym. To przez nich Bo g za-

czął pokazywac  swojemu Kos cio-

łowi, z e zbawienie w Jezusie 

jest skierowane nie tylko do Z y-

do w, ale do wszystkich ludzi. 

Mało tego - tylko dzięki temu, 

z e Paweł z Tarsu znał język grecki, 

mo gł głosic  Ewangelię w Azji 

Mniejszej, Grecji, Macedonii i Rzy-

mie. Język grecki był w Cesarstwie 

Rzymskim językiem handlu i kul-

tury. Dobrze wykształcony Rzy-

mianin uczył się greki. Zresztą na-

wet Z ydzi z yjący w rozproszeniu 

(diasporze) niekoniecznie znali 

język hebrajski,  znali natomiast 

greckie tłumaczenie Starego Te-

stamentu - tzw. Septuagintę. Dzię-

ki temu Paweł, kto ry znał język 

grecki i hebrajski, mo gł docierac  

z przesłaniem Ewangelii do ludzi 

mo wiących wyłącznie po grecku 

i cytowac  Biblię hebrajską w grec-

kim tłumaczeniu. 

To tłumaczenie, pochodzące 

z okresu III-I w p.n.e. z Aleksan-

drii, stało się w pierwszych wie-

kach n.e. tą Biblią chrzes cijan. Ma-

ło kto z nich znał język hebrajski. 

Czytano, mys lano, głoszono 

po grecku. Cały Nowy Testament 

jest spisany po grecku, choc  z ro z -

nym znawstwem i kunsztem lite-

rackim. 

Język grecki koine stał się nos ni-

kiem najpotęz niejszej idei w histo-

rii s wiata - przesłania o Bogu, kto -

ry stał się człowiekiem, umarł 

i zmartwychwstał, z eby zmienic  

raz na zawsze sytuację człowieka 

i stworzyc  wspo lnotę Kos cioła. 

Zresztą język grecki wspaniale 

nadaje się do wyraz ania tego, 

co przekracza ludzkie mys lenie, 

co trudno ując  w słowa i co, dopo -

ki z yjemy na tym s wiecie, 

da się tylko w przybliz eniu opisac . 

Świat Nowego Testamentu 
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 Świat Nowego Testamentu 

Nie mam wystarczająco duz o 

miejsca na to, z eby opisac  jak ro z -

norodnie, fascynująco i zadziwia-

jąco korzystają z języka greckiego 

poszczego lni autorzy pism Nowe-

go Testamentu. Mamy ws ro d nich 

erudyto w i purysto w językowych, 

jak autorzy Ewangelii Łukasza, 

Dziejo w Apostolskich i Listu 

do Hebrajczyko w. Mamy takz e 

język prosty, ale niezwykle głębo-

ki na poziomie znaczenia - na czo-

ło wysuwa się tzw. literatura ja-

nowa (Ewangelia Jana, 3 listy Ja-

na, Objawienie Jana). Apostoł Pa-

weł w swoich listach wykorzystu-

je całą paletę technik stylistycz-

nych, retorycznych i z włas ciwą 

sobie pasją korzysta z moz liwos ci 

języka greckiego, aby pomo c ad-

resatom z yc  w zgodzie z Ewange-

lią o Jezusie Chrystusie. 

Język grecki ma w sobie ogrom-

ną głębię wyrazu - moz na łączyc  

słowa w większe całos ci, podob-

nie jak w języku niemieckim. Cza-

so w jest az  szes c , a odmiana cza-

sownika jest bardzo skompliko-

wana. Do tego mamy luz ny szyk 

zdania oraz mno stwo małych 

sło w, kto re lubią łączyc  i koordy-

nowac  długie szeregi zdan  nad-

rzędnych i podrzędnych. I do tego 

jeszcze jedna sprawa - greka 

to taki język, kto rego człowiek 

uczy się całe z ycie. Zawsze jest 

jeszcze jakies  sło wko (w NT ma-

my słownik liczący 5425 sło w!), 

jeszcze jakas  zasada gramatyczna 

albo moz liwos c  interpretacji. Po-

dobnie zresztą całe z ycie uczymy 

się tego, co to znaczy z yc  Ewange-

lią o Jezusie Chrystusie, jak prze-

kładac  ją na język codziennos ci 

i jak przekazywac  ją innym dalej, 

w zrozumiały dla nich sposo b. 
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 Humor z befką 

Podczas wizyty duszpasterskiej ksiądz pyta parafianina o to, dlaczego 

nie pojawia się w kos ciele. Na to zapytany parafianin odpowiada: 

Nie przychodzę, bo uważam, że w kościele jest za dużo obłudników. Du-

chowny na to: No tak, ale jeden więcej nie uczyni wielkiej różnicy. 

*** 

Ksiądz obserwuje ucznia, kto ry przed plebanią głaszcze małego psa 

i pyta zaciekawiony: To twój piesek? Nie, nie mój. Odpowiada dziecko. 

Moja mama nie wpuszcza do domu ani psa, ani kota. A jak to wygląda 

z twoim tatą? - pyta dalej duchowny. Tatę to jeszcze wpuszcza. –

odpowiada uczen . 

*** 

Dlaczego Izraelici są z li na Mojz esza? Poniewaz  wprowadził Naro d 

Izraelski po czterdziestoletniej wędro wce przez pustynię do jedynego 

na Bliskim Wschodzie kraju, gdzie nie ma zło z  ropy naftowej. 

*** 

Na lekcji religii katecheta cytuje słowa Biblii: W pocie oblicza swego 

będziesz jadł chleb… i pyta dzieci jak nalez y je rozumiec . Je-

den z ucznio w wie i mo wi: Trzeba jeść tak dużo aż się spocisz!  

*** 

Uczennica ma stres cic  fragment Ewangelii (Mt 12,45) o duchach nie-
czystych: Wtedy duch nieczysty powraca i przyprowadza ze sobą siedmiu 
innych duchownych, jeszcze gorszych od niego. 

Opracował ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Bal w klubie KAWON 

29. stycznia, w Klubie KAWON, 

odbył się bal . Od kilku lat trady-

cją Klubu jest, z e  jest to bal ko-

stiumowy. W tym roku tematem 

przewodnim były lata 30-te.  

Trochę dystansu do siebie i oto-

czenia pomaga w niełatwym zma-

ganiu się z codziennos cią, kto ra 

często ma jedynie odcienie szaro-

s ci.  

Klub  KAWON wspo łdziała z na-

szą Parafią w ramach projektu. 

Zapraszamy  osoby chętne z Para-

fii do uczestniczenia w spotka-

niach Klubu.    

 

Komisja rewizyjna 

Zgodnie z Zasadniczym Prawem 

Wewnętrznym Kos cioła, finanse 

Parafii oraz dokumenty parafial-

ne muszą byc  kontrolowane 

przez wybraną przez Zgromadze-

nie Parafialne komisję rewizyjną. 

Takie kontrolne spotkanie miało 

miejsce 1. lutego br. Po przepro-

wadzonej  kontroli ksiąg rachun-
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 O tym, co za nami 

kowych Parafialna Komisja Rewi-

zyjna wystąpiła z wnioskiem do 

Zgromadzenia Parafialnego o 

udzielenie absolutorium Radzie 

Parafialnej za rok 2018. 

 

Zgromadzenie  

Parafialne 

W niedzielę 3. lutego, po nabo-

z en stwie odbyło się Zgromadze-

nie Parafialne,  kto re w formie 

odpowiednich 

uchwał przyjęło 

sprawozdanie fi-

nansowe Parafii za 

rok 2018 oraz za-

twierdziło prelimi-

narz budz etowy na 

rok 2019.  

 

Wizyta 

w filharmonii  

Zgodnie z zapowie-

dziami w niedzielę 

24. lutego, bezpo-

s rednio po nabo-

z en stwie,  dwuna-

stoosobowa grupa 

parafian wybrała 

się na koncert pt.: Małe jest pięk-

ne  do słupskiej filharmonii.  Kon-

cert przeznaczony był dla rodzin, 

więc utwory grane przez Orkie-

strę Sinfonia Baltica oraz mło-

dych solisto w, były kro tkie, czę-

sto bardzo znane i zabawne. Pro-

wadząca koncert Teresa Prze-

radzka wprowadzała w tematykę 

poszczego lnych utworo w i zachę-

cała do uwaz nego słuchania, ale 

takz e do wspo lnej zabawy.  
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 O tym co przed nami 

O tym, co przed nami 

Remont organów 

Juz  prawie 12 lat minęło od mo-

mentu gdy w naszym kos ciele po 

raz pierwszy zabrzmiały praw-

dziwe organy. W 2007 roku in-

stalacji, pochodzącego z PEA w 

Golasowicach, instrumentu do-

konał Szymon Januszkiewicz, 

organmistrz z Niedalina. Tym 

samym nasza Parafia stała się 

włas cicielką jedynych oryginal-

nych, a nie zrekonstruowanych 

organo w w mies cie. Ten 10 gło-

sowy instrument zachwyca swo-

im brzmieniem zaro wno uczest-

niko w niedzielnych naboz en stw, 

jak ro wniez  koncertujących u 

nas organisto w  i słuchaczy tych-

z e koncerto w. 

Od samego  początku wiado-

mym było, z e  z czasem instru-

ment będzie wymagał gruntow-

nego remontu i konserwacji. 

Koszt takiej inwestycji przekra-

cza zdecydowanie jakiekolwiek 

moz liwos ci naszej parafii. Nie-

stety remont jest coraz bardziej 

konieczny. W związku z tym Ra-

da Parafialna wystąpiła z wnio-

skiem do Urzędu Miasta w Słup-

sku oraz do Wojewo dzkiego 

Konserwatora Zabytko w w 

Gdan sku o dofinansowanie tej 

inwestycji. Informacja  z ostat-

nich dni jest dla naszej Parafii 

pozytywna, bowiem Rada Miasta 

przyznała nam wnioskowaną 

kwotę 40.000 zł. W związku z 

tym, z e remont będzie odbywał 

się w dwo ch etapach  musimy 

nastawic  się na dłuz szą 

„nieobecnos c ” organo w na nabo-

z en stwach.  Cały remont, rozło-

z ony na 2 etapy,  będzie koszto-

wał 132.840,00 zł (etap I 

54.120,00, etap II 78.720,00 zł). 
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  Tym, co przed nami 

Centrum Diakonii  

i Dialogu 
W poprzednim numerze Infor-

matora opisywalis my cały proces 

i finał zakupu mieszkania w bu-

dynku przy ul. Traugutta 16.  Od 

24. stycznia br. nasza parafia, 

dzięki wsparciu partnero w za-

granicznych, stała się włas ciciel-

ką całego budynku, co otwiera 

nam drogę do rozpoczęcia staran  

o remont tej nieruchomos ci. To 

długa i z mudna droga, ale jako 

Rada Parafialna mamy ogromną 

nadzieję, z e tak jak do tej pory 

czulis my wsparcie i Boz e błogo-

sławien stwo dla naszych staran , 

tak będzie nadal.  Zgodnie z decy-

zją Rady Parafialnej w willi przy 

ul. Traugutta 16 ma byc  zlokali-

zowane Centrum Diakonii i Dialo-

gu, kto rego integralną częs cią 

będzie centrum parafialne z biu-

rem duszpasterza, salą parafialną 

i pokojem gos cinnym. W gło wnej 

(s rodkowej) 

częs ci budynku 

planowane jest 

zlokalizowanie 

Klubu KAWON, 

kto ry prowadzony jest przez na-

szą Parafię. Centrum Diakonii i 

Dialogu ma byc  takz e platformą i 

miejscem międzypokoleniowego 

dialogu, dlatego  planowane są 

ro z nego rodzaju spotkania z 

uczniami szko ł, studentami a tak-

z e dziec mi z przedszkoli. W celu 

pozyskiwania dalszych s rodko w 

na remont budynku i organizację 

CDiD wspo łpracujemy z Pom-

merscher Diakonieverein w 

Greifswaldzie. W dniach 26 i 27 

lutego proboszcz Parafii odbył 

wizytę w Berlinie, w siedzibie 

organizacji Brot fu r die Welt, w 

celu zapoznania sie z moz li-

wos ciami pozyskania s rodko w na 

projekt. Tak jak było to w 

przypadku zakupu mieszkania 

tak ro wniez  teraz liczymy na 

z yczliwos c  i wsparcie naszych 

poczynan . Niech Pan Bo g Bło-

gosławi dobrej sprawie, abys my 

w ten sposo b, jako niewielka pa-

rafia mogli skłądac  nasze         

chrzes cijan skie 

s wiadectwo mi-

łos ci Boga i 

bliz niego.  
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ProChrist 2019 

28-30 marca 

Zapraszamy  na wieczory ewan-

gelizacyjne ProChrist, w dniach 

28-30 marca, kaz dorazowo od 

godz. 18.30. Planujemy  zorgani-

zowac  trzy wieczory w  Sali para-

fialnej przy ul. Traugutta 16. For-

muła ProChrist w tym roku bę-

dzie wyjątkowa - jest to polska 

edycja, a temat wyznania wiary 

przedstawiac  będzie szes ciu 

mo wco w z ro z nych kos cioło w 

chrzes cijan skich.  Transmisje 

moz na będzie s ledzic  takz e w wa-

runkach domowych na kanale 

YouTube więcej informacji znaj-

dziecie na www.cme.org.pl/

prochrist/ 

Ogłoszenia 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIEZŁOŻONE  
DAROWIZNY  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 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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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". 

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 
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Plan nabożeństw na marzec/kwiecień 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

03.03 

Przedpostna 

9.30 

Ofiara na Diakonię 
10.30  

12.30 

Ofiara na Diakonię 

10.03 

Invocavit 
 

10.30 

Ofiara na Diakonię 
8.30   

17.03 

Reminiscere 
 10.30   

24.03 

Oculi 
 10.30 8.30  

31.03 

Laetare 
  

09.30 

Zmiana czasu na letni 
  

07.04 

Judica 
9.30 10.30  12.30 

14.04 

Niedz. Palmowa 
 10.30 8.30  

WYDARZENIA  

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

09.03 18.00 Rada Parafialna Traugutta 16 

15-16.03 17.30 Synod Diecezjalny DPW PEA Bydgoszcz 

23.03 18.00 Pasyjny Wieczo r Filmowy Traugutta 16 

28-30.03 18.30 ProChrist 2019  Internet 

06.04 10.30 
Diecezjalne spotkanie konfirmanto w  

i rodzico w 
PEA Bydgoszcz 

12-14.04 10.00 Diecezjalne Rekolekcje Pasyjne  PEA Poznan  


