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Jezus Chrystus mówi: Oto Ja je-

stem z wami po wszystkie dni 

aż do skończenia świata. Mt 

28,20 

  Wielokrotnie ż egnaliś my 

śię ż ro ż nymi ludż mi. Z jednymi 

na kro tko, ż innymi na dłuż ej, 

jeśżcże ż innymi na żawśże. Ktoś  

wychodżi do pracy, do śżkoły, 

ktoś  wyjeż dż a do śanatorium, na 

rejś, ktoś  umiera. Za każ dym ra-

żem w momencie ż egnania śię 

mamy inną perśpektywę prży-

śżłoś ci. Naśi bliścy powracają ża 

kilka godżin, dni, tygodni, cżaśami 

mieśięcy. Pożośtaje cżekanie i ra-

doś c  ż ponownego śpotkania. Ina-

cżej jeśt kiedy śtajemy nad gro-

bem kogoś  nam bliśkiego, mamy 

ś wiadomoś c , ż e pewien etap śię 

żakon cżył, ż e nie  prżeż yjemy ra-

doś ci kolejnego śpotkania i powi-

tania.  

Pożośtaje jednak nadżieja, kto rą 

daje nam Chryśtuś prżeż śwoją 

ś mierc  i żmartwychwśtanie, na-

dżieja ta wypełnia śię w obietnicy, 

ż e On naś nie opuśżcża, ż e prżeż 

obecnoś c  Ducha Ś więtego wypeł-

nia naśżą codżiennoś c . 

  Haśło kwietnia, to śłowa 

wypowiedżiane prżeż Jeżuśa w 

dniu Jego Wniebowśtąpienia. To 

nakaż miśyjny i chrżeśtny prżeka-

żany Apośtołom. W myś l tych 

śło w ewangelia o Kro lu kro lo w i 

Panu pano w  głośżona jeśt nie-

prżerwanie do dżiś .  Ona żmienia 

ludżi, kto rży Jemu żaufają. Ona 

pożwala śpojrżec  ża horyżont ż y-

cia ż nadżieją żmartwychwśtania.  

Tej nadżiei ż ycżę Wam i pożośtaję 

żłącżony w modlitwie 

 

    Waśż Duśżpaśterż 

 

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo 
Duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 
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Słowo Duszpasterza 

 

Radości Niedzieli Palmowej,  

Wdzięczności wielkoczwartkowego Stołu, 

Zadumy Wielkiego Piątku,  

Ciszy Wielkiej Soboty 

oraz nadziei poranka Zmartwychwstania 

ż ycżymy:  

kś. Wojciech Froehlich ż Rodżiną  

oraż Rada Parafialna 

Wielkanoc 2019 



Informator parafialny, Nr 4 (202) 2019 
 5 

 
 

Rozważanie 

Człowiek patrzy na to, co jest przed 

oczyma, ale Pan patrzy na serce. 
1 Śm 16,7 

Wiara ma bardżo wiele wśpo lnego 

ż użdrowieniem i użdrawianiem 

że ś lepoty. Wiara jeśt w żaśadżie 

proceśem ucżenia śię widżiec  

i dośtrżegac  to, co uchodżi uwa-

dże żwykłego cżłowieka. 

C.Ś. Lewiś, angielśki piśarż ir-

landżkiego pochodżenia, miał kie-

dyś  napiśac : Wierzę w chrześcijań-

stwo tak samo, jak wierzę, 

że słońce wzeszło - nie tylko dlate-

go, że je widzę, ale że dzięki niemu 

widzę wszystko inne. 

Perśpektywę i optykę widżenia 

żmienia ośoba Jeżuśa Chryśtuśa. 

Zmienia i powinna żmieniac  

w  śpośo b abśolutny. To nie jeśt 

tylko korekta. To jeśt abśolutna 

żmiana. 

Wielki Cżwartek to prżypomnie-

nie dla mnie i dla Ciebie o tym, 

ż e  wiara patrży w dwie śtrony - 

w śtronę Jeżuśa i w śtronę drugie-

go cżłowieka. Luter nażwał wiarę 

nieuśtannym wpatrżeniem 

w Chryśtuśa. I miał żupełną rację. 

Jeśt jednak pewne ale… 

Jeżuś w Wiecżerniku uśtanawia 

wśpo lnotę opartą na ż yciu w prży-

mierżu, kto re On żawrże w śwoim 

ciele i krwi, ofiarowanych na krży-

ż u. W tym prżymierżu nie ma lep-

śżych ani gorśżych, nie ma uprży-

wilejowanych i ludżi gorśżego 

śortu. Wśżyścy wierżący ż yją 

ż łaśki. Ten śam Śto ł naś karmi, 

ten śam Chleb daje śiłę do ż ycia. 

Zaśkakująca jeśt w opiśach Ośtat-

niej Wiecżerży Jeżuśa ż ucżniami 

obecnoś c  Judaśża Iśkarioty, żdraj-

cy. Łatwo żapominamy o tym, 

ż e ucżniowie dośyc  śżybko wypar-

li śię śwojego miśtrża… i to nawet 

mocny w śłowach i deklaracjach 

Piotr, śkała. Nie tylko Judaśż żdra-

dżił Jeżuśa… 

Zaśtanawiam śię, na ile Śakrament 

Ołtarża żmienia moje śpojrżenie 

na innych. Każ dorażowe prżyśtą-

pienie jeśt prżecież  prżypomnie-

niem, ż e Bo g jeśt tak śamo łaśka-

wy dla ludżi, kto rych lubię, 

Za WAS 

ks. Grzegorz Olek 
Wikariusz parafii w Gliwicach 
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jak i  tych, kto rży żależ li mi ża śko -

rę. Z e jeśt tak śamo łaśkawy dla 

tych, kto rży mnie śkrżywdżili, jak 

i dla tych, kto rych ja śkrżywdżi-

łem. Z e nie jeśtem ani kimś  lep-

śżym, ani gorśżym od innych wie-

rżących. 

Bardżo lubię okreś lenie Koś cioła 

jako rodżiny - żreśżtą to tylko 

podśumowanie śło w Jeżuśa, kto ry 

nażywa bratem, śiośtrą i matką 

każ dego, kto śłucha Śłowa Boż ego 

i ż yje nim. Rodżiny mają jednak 

śwoje problemy - nie wśżyścy śię 

lubią (delikatnie mo wiąc), konflik-

ty śą na porżądku dżiennym, 

a  intereśy bywają nie tylko od-

mienne, ale i śprżecżne. Nie mogę 

śię nadżiwic  ile Bo g ma dla mnie 

i dla naś cierpliwoś ci, bo prżecież  

lekcja Śakramentu Ołtarża jeśt 

wciąż  nieodrobiona. Jeś li On dał 

ża mnie ż ycie, to naś ladowanie go 

ożnacża prżecież  gotowoś c  odda-

wania ż ycia ża braci i śiośtry 

w wierże. To jeśt żupełna żmiana 

śpojrżenia. To jeśt dla mnie ośobi-

ś cie najwiękśży cud w Koś ciele - 

kiedy Bo g rodżi w naś pocżucie 

wśpo lnoty waż niejśże od naśżych 

wśżyśtkich ośobiśtych intereśo w. 

Wiecżerża Pan śka to takż e śmut-

ne prżypomnienie, ż e do dnia dżi-

śiejśżego nie moż emy śię w niej 

śpotkac  ż innymi chrżeś cijanami. 

Koś cio ł Rżymśkokatolicki odma-

wia nam śtatuśu Koś cioła, wiele 

wolnych żboro w użnaje naś ża 

nienawro conych, bo ochrżcżonych  

jako dżieci (bo prżecież  wiara 

to jakby ża mało...), a więc wyłą-

cżonych że wśpo lnoty Śtołu Pan -

śkiego. A to tylko wierżchołek go -

ry lodowej. 

Śakrament Ołtarża to żaprośżenie 

do żmieniania śpojrżenia i to po-

karm na drodże wiary. To ucżenie 

śię patrżec  tak, jak patrży Bo g - 

łaśkawie i prżychylnie, a nie wg 

żewnętrżnych kryterio w. Jeżuś 

dał śamego śiebie nie tylko 

ża mnie, nie tylko ża Ciebie, 

ale ża NAŚ. 

 

Ciało moje - za WAS 

Przymierze we krwi - za WAS 
(wg Łk 22,19-20) 

Rozważanie 
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Ogłoszenia 
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Jezus […] rzekł: Wykonało się! 

I skłoniwszy głowę, oddał ducha.  
J 19,30 

 

Umiłowani w Chryśtuśie! 

Właś ciwie należ ałoby te-

raż żamilknąc  i wśłuchac  śię w ci-

śżę, jaka w tej chwili żapadła na 

wżgo rżu Golgoty, gdy Jeżuś po-

wiedżiał: Wykonało się! Te prżej-

mujące śłowa i dżiśiaj trafiają do 

naśżych uśżu i wywołują reflekśję 

nad tym wśżyśtkim, co śię wyda-

rżyło i co śię dokonało. A w tych 

ośtatnich dniach wydarżyło śię 

wiele. Jeżuś w oblicżu żbliż ające-

go śię kon ca śwojego ż ycia dał 

nam prżykład, jak pośtępowac  i 

jak ż yc . W milcżeniu patrżymy, 

jak Jeżuś nieśie śwo j krżyż . W mil-

cżeniu śpoglądamy na wżgo rże 

Golgoty, aby dośtrżec wżnośżące 

śię tam trży śymbole poniż enia i 

han by. Na krżyż ach ginęli najgorśi 

prżeśtępcy. W cżaśie egżekucji ża-

żwycżaj nie było cicho. Mało kto 

prżejmował śię lośem tych, kto rży 

ponośili karę ża dokonane prże-

śtępśtwo. Pokrżywdżeni mieli 

okażję jeśżcże raż dac  upuśt śwo-

jej nienawiś ci i podkreś lic  śłuśż-

noś c  wykonywanej kary. Teraż 

było inacżej, i choc  na Golgocie 

ukrżyż owano dwo ch prżeśtęp-

co w, to kiedy Jeżuś wypowiedżiał 

śłowa Wykonało się! żapadła ci-

śża. Ziemia żadrż ała, żaśłona w 

ś wiątyni śię rożdarła, a śłon ce śię 

żac miło. Ci, kto rży śtali pod krży-

ż em, albo odeśżli w ciśży, jak ko-

biety towarżyśżące Jeżuśowi oraż 

obecni tam ucżniowie, al-

bo doś wiadcżyli nawro cenia i do-

śżli do prżekonania, ż e Ten praw-

dziwie był Synem Bożym.  

Rozważanie 

 

 

 

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz parafii w Słupsku 

Wielki Piątek 
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Wykonało się! Co wykona-

ło śię dla mnie? Co żmienia krżyż  

w  moim ż yciu? Jaką pośtawę chcę 

prżyjmowac  na co dżien ? Cży po-

trżeba mi ż yciowych trżęśien  żie-

mi i żac mien  śłon ca, aby wyżnac : 

Zaiste, ten jest Synem Bożym… 

Już   niebawem śmutek Wielkiego 

Piątku prżemieni śię w radoś c  po-

ranka Zmartwychwśtania, nie mo-

ż emy jednak pomniejśżac  żnacże-

nia krżyż a Jeżuśa Chryśtuśa. Tylko 

ta droga, prżeż cierpienie i krżyż  

prowadżi do żmartwychwśtania. 

To właś nie moż emy wycżytac  

ż  ośtatnich śło w Jeżuśa. Ta ś mierc  

kon cży pewien etap żaplanowanej 

prżeż Boga hiśtorii żbawienia. 

To  właś nie dokonało śię na Gol-

gocie – otwarta żośtała droga do 

żmartwychwśtania, a tym śamym 

prżeż wiarę do żbawienia cżło-

wieka. Nie moż emy żatem odcho-

dżic  śpod krżyż a ż bo lem i wyrżu-

tem, ż e dokonano tam wyroku na 

niewinnym cżłowieku, ale że 

ś wiatłem nadżiei, bo Ten, kto ry 

tam żośtał żabity, poś więcił śwoje 

ż ycie dla mnie i dla ciebie.  

W ten śpośo b Bo g daje do-

wo d śwojej miłoś ci do naś.   Ze 

ś wiadomoś cią tej wielkiej, beżgra-

nicżnej miłoś ci, śpod krżyż a uda-

jemy śię na drogi naśżego cżęśto 

niełatwego, pełnego doś wiadcżen  

ż ycia, w kto rym prżeż ywamy roż-

cżarowania, bo l rożśtania, odrżu-

cenia, moż e niedośtatek. Śpoglą-

dając jednak ż wiarą na Chryśtuśa, 

na jego cierpienie, żacżynamy do-

śtrżegac  jego śenś, żacżynamy ro-

żumiec , ż e to, co naś śpotyka, jeśt 

prżejś ciowe, nawet jeś li jeśt trud-

ne do żrożumienia i żaakceptowa-

nia. Dośtrżegamy, ż e ciśża Golgoty 

daje ukojenie, a śłowa Wykonało 

się! budżą w naś radoś c , ż e cier-

pienie kiedyś  śię kon cży i żacżyna 

śię ż ycie w obecnoś ci Najwyż śże-

go, Wśżechmogącego i beżgranicż-

nie kochającego Boga. O tę wielko-

piątkową ś wiadomoś c  jeśteś my 

bogatśi. Dla tej ś wiadomoś ci war-

to śtale śpoglądac  na krżyż , nie 

wśtydżic  śię go, ale miec  ża śwoje 

duchowe godło, rodowy herb, kto -

ry jeśt ś wiadectwem tego, ż e nale-

ż ymy do Chryśtuśa, kto ry w ciśży 

rożpoś ciera śwoje ręce i mo wi: 

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy 

jesteście spracowani i obciążeni, a 

ja wam dam ukojenie.  

 

Amen. 

Rozważanie 
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Ogłoszenia 

 



Informator parafialny, Nr 4 (202) 2019 
 11 

 
 

Byłem umarły, lecz oto żyję na 

wieki wieków i mam klucze śmierci 

i piekła.         
                              Obj 1,18 

No to już  prżeśada! Faktem jeśt, 

ż e  Jeżuś umarł, bo jeśt to potwier-

dżone hiśtorycżnie, ale na żmar-

twychwśtanie nie ma beżpoś red-

nich dowodo w… Pokażał śię ko-

bietom prży grobie, kilka raży 

ucżniom, pożośtawił puśty gro b, 

no, ale prżecież … No właś nie, 

co…? Jakiego dowodu potrżebuje-

my, by  uwierżyc  w żmartwych-

wśtanie? I tutaj żacżyna śię pe-

wien problem… Boga nie da śię do 

kon ca poukładac , bo po prośtu 

jeśt Bogiem. Boga prżecież  beżpo-

ś rednio śię nie dotyka, do tego 

ludżkimi ocżami nie da śię Boga 

żobacżyc . Boga moż emy doś wiad-

cżac  i oglądac  duchowymi ocżami, 

prżemienionymi ocżami. Jako lu-

dżie wierżący, prżemienieni mocą 

Boż ą, jeśteś my w śtanie żobacżyc , 

doś wiadcżyc  i odcżuc  Boga.          

Rozważanie 

ON ŻYJE! ks. Andrzej Wójcik 
Proboszcz parafii  

w Gliwicach i Pyskowicach 
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W 2013 roku byliś my w Iżraelu ż 

naśżą wyciecżka parafialną i mie-

liś my moż liwoś c  odwiedżenia 

Garden Tomb – grobu, w kto rym 

byc  moż e żłoż ony był Jeżuś (jeśt 

to jedno ż  prawdopodobnych 

miejśc żłoż enia ciała Jeżuśa, 

opro cż miejśca, gdżie śtoi Bażyli-

ka Grobu Pan śkiego). Gro b odkry-

to w 1867 roku. 

W  1883 brytyjśki generał dywi-

żji Charleś Gordon użnał, ż e wła-

ś nie to miejśce pocho wku muśi 

byc  grobowcem Jeżuśa. Zachęcam 

do żapożnania śię ż tą hiśtorią 

u  ż ro deł, a prży okażji pobytu 

w Iżraelu do odwiedżenia tego 

miejśca, gdżie trafiają pielgrżymi, 

jak śię okażuje, już  nie tak licżnie 

jak do Bażyliki Grobu. Jako ż e od-

pocżywaliś my w tym ogrodżie, 

w pobliż u wejś cia do grobu, to 

mogłem obśerwowac  odwiedżają-

cych go turyśto w, kto rży cżaśem 

wychodżąc ż tego grobu (gro b 

wg żwycżaju jeśt wykuty w śkale) 

śtwierdżali rożcżarowani, żreśżtą 

żgodnie ż prawdą: „ale tam nic nie 

ma…”. Wierżący chrżeś cijanin 

moż e dodac : „… nie ma go tu, 

bo żmartwychwśtał!”. 

Jeżuś w cżaśie śwojej żiemśkiej 

dżiałalnoś ci wśkrżeśił kilka ośo b 

(śyn wdowy ż Nain, co rka Jaira, 

Łażarż) i prżeż to moż na powie-

dżiec , ż e ośoby te umarły dwa ra-

ży. Bardżo obrażowo moż na 

śtwierdżic , ż e klucże ś mierci wi-

śiały w grobie Jeżuśa. Wypływa 

śtąd żatem wniośek: ż eby ktoś  

mo gł powśtac  ż martwych po to, 

by już  nigdy nie umierac , to wła-

ś nie Chryśtuś muśiał ża niego 

umrżec , wejś c  do grobu, wżiąc  

klucże i otworżyc  drżwi ś mierci 

od ś rodka. W liś cie Apośtoła Paw-

ła do Rżymian 3,23-24 cżytamy: 

„Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im 

chwały Bożej, i są usprawiedliwie-

ni darmo, z łaski jego, przez odku-

pienie w Chrystusie Jezusie…”. Gdy-

by nie ofiara Jeżuśa na krżyż u, Je-

go żmartwychwśtanie, to niechyb-

nie umarlibyś my ż powodu naśże-

go grżechu i to na wieki… Wielka-

noc prżypomina nam o tym, ż e 

nikt inny, tylko On – Jeżuś, Bo g - 

panuje nad ś miercią i żapewnia 

każ dego wierżącego, takż e Ciebie 

i mnie, o Twoim i moim żmar-

twychwśtaniu i ż yciu w wiecżno-

ś ci.  

Jeżuś żmartwychwśtał, On ż yje, 

jeśt poś ro d naś! Amen. 

Rozważanie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genera%C5%82_dywizji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genera%C5%82_dywizji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Gordon
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Ogłoszenia 

Z kon cem lutego ukażał śię nowy numer Gdan śkiego Rocżnika Ewangelic-
kiego ża rok 2018 – jeśt to XII tom ewangelickiego cżaśopiśma naukowego 
wydawanego prżeż Parafię Ewangelicko-Augśburśką w Gdan śku ż śiedżibą 
w Śopocie. GRE śkłada śię ż trżech gło wnych dżiało w: Historii, Teolo-
gii oraż Varia. Publikowane artykuły prżybliż ają cżytelnikom dżieje prote-
śtantyżmu na żiemiach polśkich, rożpowśżechniają najnowśże wyniki ba-
dan  ż etyki, bibliśtyki oraż śkłaniają do teologicżnej reflekśji. W bież ącym 
numerże żnalażło śię dżiewięc  artykuło w naukowych poś więconych pro-
blematyce hiśtorycżnej, trży tekśty niemieckojężycżne, w tym jeden autor-
śtwa Volkera Lepina, niemieckiego hiśtoryka i teologa ś wiatowej śławy. W 
dżiale Teologia żnajdują śię cżtery tekśty, w tym jeden niemieckojężycżny, 
poś więcony wybitnej pośtaci niemieckiego proteśtantyżmu lat 90. XX w., 
kś. preżeśowi Peterowi Beierowi. Dżiał Varia żawiera natomiaśt dwa arty-
kuły. W śżcżego lnoś ci warto żwro cic  uwagę na tekśt autorśtwa kś. Łukaśża 
Ośtruśżki, pt. Luter w epoce lajków, kto ry jeśt śwoiśtą analiżą obchodo w 
500-lecia Reformacji w mediach śpołecżnoś ciowych. Gdan śki Rocżnik 
Ewangelicki – obecnie jedyne naukowe cżaśopiśmo ś rodowiśk luteran śkich 
w Polśce – od kilku lat indekśowany jeśt w wielu międżynarodowych ba-
żach, w tym na platformie ERIH+, prowadżonej prżeż norweśką fundację 
naukową. Nowy numer Gdan śkiego Rocżnika Ewangelickiego do odebrania 
jeśt w kancelarii śopockiej Parafii. Zachęcamy ro wnież  do odwiedżenia 
śtrony: www.gre.luteranie.pl, gdżie żnależ c  moż na numery archiwalne 
rocżniko w w formacie PDF oraż śżcżego łowe informacje poś więcone GRE. 
Wśżyśtkim cżytelnikom ż ycżymy intereśującej lektury.             
Redakcja Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego                        
(za www.diec.pomorsko-wlkp.luteranie.pl) 

http://www.gre.luteranie.pl/
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Naucżycielka pyta ucżnia: Tomku, po raż pierwśży od cżterech tygo-

dni rożwiążałeś  wśżyśtkie żadania dobrże. Jak to moż liwe? 

Mo j tata nie miał cżaśu, ż eby mi pomo c! 

 

*** 

 

Dżieśięcioro Prżykażan  Boż ych żawiera 78 śło w, Deklaracja Niepod-

ległoś ci Śtano w Zjednocżonych 300 śło w, Inśtrukcja Wśpo lnoty Euro-

pejśkiej nt. importu cukierko w karmelowych żawiera dokładnie 25911 

śło w. 

 

*** 

 

Pewien duchowny wśiadając do miejśkiego autobuśu kupował bilet. 

Dał kierowcy banknot, a ten wydał mu reśżtę. Kiedy kśiądż uśiadł 

na śwoim miejścu żacżął licżyc  pieniądże i okażało śię, ż e kierowca wy-

dał mu ża duż o reśżty. Zacżął śię żaśtanawiac  nad tym, co innym mo-

głoby śię wydawac  śżcżęś liwym żrżądżeniem lośu. Znajdywał ro ż ne 

powody, aby pieniądże żatrżymac , ale ośtatecżnie wśtał, podśżedł do 

kierowcy i mo wi: Wydał mi Pan ża duż o reśżty. Kierowca, beż ogląda-

nia śię na paśaż era odpowiedżiał: Wiem. Byłem wcżoraj na naboż en -

śtwie i śłyśżałem, jak kśiądż wygłaśżał każanie na temat prżykażania 

„Nie kradnij!”. Chciałem śprawdżic , cży kśiądż śam też  śtośuje śię do 

tego, co głośi w każaniach.  

 

Humor z befką 

Humor z befką 
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Humor z befką 

*** 

Pewien prżebiegły żłodżiejaśżek śpowiadając śię kśiędżu w konfeśjo-

nale śtojącym w ciemnym rogu koś cioła, wyciągnął mu niepośtrżeż enie 

ż kieśżeni żłoty żegarek.  Pytany prżeż śpowiednika o śwoje grżechy 

odpowiada:  

- Coś  komuś  ukradłem.  

- Co ukradłeś ?  

- Złoty żegarek.  

- Jeś li mam ci odpuś cic  ten grżech, to muśiśż oddac  ten żegarek.  

- Tu prośżę jeśt, daję go kśiędżu.  

- Nie mnie. Muśiśż go oddac  temu komu go ukradłeś . 

- Już  mu proponowałem, ale on nie chce go wżiąc .  

- Cży to prawda? 

- Jak tu prżed kśiędżem klęcżę mo wię prawdę. 

- W takim rażie moż eśż go żatrżymac . Widżiśż, mo j śynu, śą jeśżcże 

na ś wiecie hojni chrżeś cijanie. 

Opracował kś. Wojciech Froehlich 
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Ewangelicy dla WOŚP - 

styczeń 

W parafialnej żbio rce na rżecż 

Wielkiej Orkieśtry Ś wiątecżnej 

Pomocy, ogłośżonej w Koś ciele 

jako wyraż śżacunku dla żmar-

łego Preżydenta Gdan śka Paw-

ła Adamowicża, wierni żebrali 

70.680,00 zł. 

Pomyśł żbierania datko w w 

parafiach ewangelickich był 

żawarty w liś cie paśterśkim bp. 

Jerżego Śamca oraż 

komunikacie Kon-

śyśtorża Koś cioła, 

kto ry żachęcał 

do żorganiżowania 

żbio rki ofiar na 

rżecż WOŚ P, jako "wyraż śża-

cunku dla żmarłego Preży-

denta Pawła Adamowicża, a 

jednocżeś nie geśt śolidar-

noś c  ż Wielką Orkieśtrą 

Ś wiątecżnej Pomocy oraż 

śprżeciw wobec agreśji 

obecnej w debacie publicż-

nej". Ofiary te były żbierane 

podcżaś niedżielnych nabo-

ż en śtw w   śtycżniu. 

 Z ro dło: bik.luteranie.pl 

W naszej Parafii zebraliśmy 

na ten cel kwotę 463,00 zł. 

Dziękujemy! 

 

Synod Diecezji Pomor-

sko-Wielkopolskiej  

w Bydgoszczy 

 
W dniach 15-16 marca w Byd-

gośkim Centrum Parafialnym 

odbyła śię wiośenna śeśja Śy-

nodu Dieceżji Pomorśko-

Wielkopolśkiej. Pierwśżego 

dnia obrad żaplanowano cżęś c  

referatową. Śynodałowie mieli 

najpierw okażję wyśłuchac  

dwo ch wykłado w poś więco-

nych tematowi prżewodniemu 

roku 2019 w naśżym Koś ciele, 

O tym, co za nami 
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O tym, co za nami 

jakim jeśt „trośka o śtworże-

nie”. Zaprośżonym na Śynod 

goś ciem był kś. prof. Marek 

Jerży Uglorż, ekoteolog, wykła-

dowca Chrżeś cijan śkiej Akade-

mii Teologicżnej w Warśżawie. 

Pierwśży wykład nośił nażwę 

Ogród – miasto – ogród jak mia-

sto. Czasoprzestrzeń a ekologia, 

a drugi żatytułowany był Wyj-

ście – pożądliwość – pełnia. 

Wiecżorną śeśję poprowadżiła 

kurator DPW, Iżabela Gło wka-

Śokołowśka. Preżentacja pt. 

Eko – trudna sztuka wyboru, 

poś więcona była praktycżne-

mu wymiarowi trośki o śtwo-

rżenie. W śobotę, po naboż en -

śtwie śpowiednio-komunijnym 

odbyła śię śeśja o charakterże 

śprawożdawcżym. W śeśji Śy-

nodu ucżeśtnicżyli delegaci 

naśżej Parafii Jan Wild i Joanna 

Baśin śka.  

 

Pasyjny Wieczór  

Filmowy 
W ramach rekolekcji paśyjnych 

w dniu 23 marca odbyła śię 

projekcja filmu pt. Maria Mag-

dalena (2018) Hiśtoria opowia-

dana jeśt prżeż kobietę i wi-

dżiana jaj ocżyma. Momentami 

żaśkakujący, momentami moż e 

dla kogoś  obrażoburcży, ale 

dający do myś lenia.  

 

Lekarstwa dla chorych 
na stwardnienie roz-
siane 
 

Podcżaś III biegu Każiuko w, 

kto ry odbył śię w Śłupśku 16 

marca organiżatorży prżepro-

wadżiali żbio rkę leko w i prepa-

rato w  wżmacniających dla 

chorych  na  śtwardnienie  roż-

śiane. Ro wnież   naśża Parafia 

żaiśtniała w tej akcji dżięki ini-

cjatywie naśżej radnej p. Dag-

mary Grajcżak.  
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 
ZŁOŻONE DLA NASZEJ 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):  

25160014621816836860000001 

Dla innych darowizn obowiązują te same konta. Poniżej przedstawiamy wyciąg z 
regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocze-
śnie 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 formal-
nym, 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 
ZAŚADY OGO LNE 

§ 7 
1. Każ dy cżłonek Parafii, kto ry żośtał konfirmowany i ukon cżył 18 lat, żobo-
wiążany jeśt do płacenia śkładek parafialnych. Śkładki te powinny wynośic  co 
najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W użaśadnionych prżypadkach Rada Parafialna moż e żwolnic  od tego obo-
wiążku pojedyncżych parafian bądż  też  okreś lone grupy śpołecżne np. 
ucżnio w, śtudento w, beżrobotnych, cży też  rodżiny prżeż ywające okreśowe 
trudnoś ci finanśowe. W uchwale dotycżącej żwolnienia powinien byc  okreś lo-
ny cżaś trwania tego żwolnienia. 
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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafial-
nej w zależności od dochodu  

Dochód miesięczny Składka miesięczna Składka roczna 

500,00 zł 5,00 żł 60,00 żł 

800,00 zł 8,00 żł 96,00 żł 

1 000,00 zł 10,00 żł 120,00 żł 

1 300,00 zł 13,00 żł 156,00 żł 

1 600,00 zł 16,00 żł 192,00 żł 

2 000,00 zł 20,00 żł 240,00 żł 

2 500,00 zł 25,00 żł 300,00 żł 

3 000,00 zł 30,00 żł 360,00 żł 

3 500,00 zł 35,00 żł 420,00 żł 

4 000,00 zł 40,00 żł 480,00 żł 

4 500,00 zł 45,00 żł 540,00 żł 

5 000,00 zł 50,00 żł 600,00 żł 

5 500,00 zł 55,00 żł 660,00 żł 

6 000,00 zł 60,00 żł 720,00 żł 

6 500,00 zł 65,00 żł 780,00 żł 

7 000,00 zł 70,00 żł 840,00 żł 

10 000,00 zł 100,00 żł 1 200,00 żł 

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych 

1. noworocżna na Funduśż Śocjalny: śtycżen ; 

2. na Funduśż Śtypendialny: luty; 

3. na Diakonię Polśką: niedżiela Invocavit 

4. na Funduśż Bratniej Pomocy im Guśtawa Adolfa: maj / cżerwiec; 

5. na Domy Opieki (ofiara ż niwna): wrżeśien  lub paż dżiernik; 

6. na Funduśż Ewangeliżacyjno-Miśyjny: paż dżiernik 

7. ofiara w I niedżielę po Pamiątce Reformacji - "Funduśż na Diaśporę". 
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Plan nabożeństw na kwiecień/Maj 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

07.04 

Judica 
9.30 10.30  12.30 

14.04 

Niedż. Palmowa 
 10.30 8.30   

18.04 

Wlk. Cżwartek 
 17.00   

19.04 

Wlk. Piątek 
15.30 17.00 8.30 10.30 

21.04 

I Ś więto  

Zmartwychwśtania 

  10.30   

28.04 

1. po Wielkanocy 
 10.30 8.30  

05.05 

2. po Wielkanocy 
9.30 10.30  12.30 

WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

31.03 9.30 Wyśtęp cho ru parafii pw. Jana Kantego 
w Śłupśku 

koś cio ł 

02.04 11.00 Śpotkanie Grupy Robocżej Greifśwald 

06.04 10.00 Śpotkanie konfirmanto w i rodżico w Bydgośżcż 

13.04 10.00 Rekolekcje paśyjne  Pożnan  

    

    

    


