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Nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Bo-

ga oprócz ciebie.            
                               2 Sm 7,22 

 

Drodzy Parafianie! 

 Maj w Koś ciele ewangelickim 

upływa pod znakiem konfirmacji. 

Nie inaczej jeśt  w tym roku i u naś.  

Razem z młodziez ą przez ywac  bę-

dziemy dwie uroczyśtoś ci konfir-

macyjne - w Lęborku i w Słupśku 

(12 i 19 maja).  

Konfirmacja to okazja do wśpo-

mnien  naśzych właśnych konfir-

macyjnych ś lubowan , przypomnie-

nia śobie werśeto w, kto re w tym 

dniu naśi duśzpaśterze dedykowa-

li nam na drogę z ycia. Konfirmacja 

to takz e okazja do reflekśji nad 

tym, w jakim śtopniu udało nam 

śię wypełnic  śłowa  ś lubowania 

wiernoś ci Bogu i Koś ciołowi, ale 

przede wśzyśtkim jak wygląda na-

śza wiara i czy udało nam śię w tej 

wierze wychowac  naśze dzieci, na-

uczyc  je miłoś ci do Boga i do Ko-

ś cioła.  

 Do nieuśtannego śkładania 

ś wiadectwa wiary zachęca naś ha-

śło maja, w kto rym Samuel jedno-

znacznie wyznaje, z e Bo g jeśt je-

den i jeśt wyjątkowy. Nie ma niko-

go innego, kto mo głby Mu doro w-

nac . Do takiej pewnoś ci dąz ymy na 

drodze naśzego z ycia. Rozpoczy-

nając od dnia Chrztu ś w., w kto -

rym zośtaliś my powierzeni Bogu 

na podśtawie złoz onego przez na-

śzych  rodzico w wyznania wiary, 

abyś my wraz z poznawaniem 

ś wiata mogli poznawac  Boga kto ry 

ten ś wiat powołał do iśtnienia i 

byś my w dniu konfirmacji mogli 

wyznac , jak uczynił to Samuel. Nie 

ma innego Boga oprócz Ciebie!  

 Z modlitwą o Waś. 

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo 
Duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 
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Zaproszenie 

 



Informator parafialny, Nr 5 (203) 2019  5 

 

 

Albowiem jak wierzymy, że Jezus 

umarł i zmartwychwstał, tak też 

wierzymy, że Bóg przez Jezusa 

przywiedzie z nim tych, którzy za-

snęli.                                          1 Tes 4,14 

 

 Niedawno znowu zabrzmiały 

w  naśzych uśzach dz więki wielka-

nocnej nowiny „Chryśtuś zmar-

twychwśtał!”. Moz e z pewnym nie-

pokojem śpoglądaliś my w śtronę 

otwartego grobu Jezuśa i zaśtana-

wialiś my śię, kto odwalił ten ka-

mien ? Moz e zapytamy co wydarzy-

ło śię w tę noc z ośtatniego 

na pierwśzy dzien  tygodnia? 

Tak  pośtawione pytania brzmią 

jakby pochodziły z jakiejś  powieś ci 

kryminalnej i miały na celu roz-

wiązanie zagadki. Z pewnoś cią po-

dobne pytania śtawiało śobie wie-

lu ludzi, kto rzy wo wczaś w Jerozo-

limie zośtali śkonfrontowani z rze-

czywiśtoś cią zmartwychwśtania 

Jezuśa. Byc  moz e ro wniez  ucznio-

wie, w obawie przed tym, 

co śię  śtanie, gdy nie znaleziono  

ciała Jezuśa w grobie, zaśtanawiali 

śię nad wydarzeniami jakie miały 

miejśce w ośtatnich dniach. Zmar-

twychwśtanie bowiem to coś  nad-

przyrodzonego, coś , co lez y ponad 

naśzą zmyśłowoś cią, czego czło-

wiek nie jeśt w śtanie zrozumiec . 

Zmartwychwśtanie to zupełnie coś  

innego niz  przez ycie ś mierci kli-

nicznej. Nie śą zatem na miejścu 

pytania, mające na celu w racjonal-

ny śpośo b odpowiedziec  na przed-

śtawione na początku wątpliwoś ci. 

Zmartwychwśtanie jeśt przedmio-

tem wiary Koś cioła, wiary człowie-

ka. Tylko i wyłącznie wiarą, 

a nie doś wiadczeniem, moz emy je 

przyjąc  i z yc  w ś wiadomoś ci, 

z e jeśt ono rzeczywiśtoś cią, kto -

ra dotyka najgłębśzych pokłado w 

naśzej religijnoś ci.  

Zmartwychwśtanie Jezuśa było po-

Rozważanie 

 

 

 

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz parafii w Słupsku 

Zmartwychwstanie 
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przedzone jego ś miercią. To oczy-

wiśte, z e bez Wielkiego Piątku nie 

moglibyś my mo wic  o Wielkanocy. 

Jednak, tak jak ś mierc  Jezuśa, choc  

jeśt dla naś boleśnym przez yciem, 

pozośtaje faktem, z kto rym czło-

wiek jeśt w śtanie śię w jakiś  śpo-

śo b ośwoic , bo przeciez  ś mierc  śta-

nowi częś c  naśzego z ycia, to prze-

ciez  zmartwychwśtanie nalez y do 

innej – Boz ej rzeczywiśtoś ci. 

S mierc  dotyka naś, moz na powie-

dziec , na co dzien , doś wiadczamy 

jej w naśzych rodzinach, w na-

śzych śpołecznoś ciach, w Koś ciele. 

Nieraz zadaje nieśpodziewany 

cioś, odchodzą ludzie nam bliścy, 

częśto w tragicznych okoliczno-

ś ciach. Po ich odejś ciu pozośtaje 

bo l i pytanie… Co dalej? Co dalej 

z nami, ale takz e: jaka jeśt droga 

człowieka po ś mierci?  Z pomocą 

w odpowiedzi na to pytanie przy-

chodzi nam Słowo Boz e, w kto rym 

w wielu miejścach moz emy prze-

czytac  o zmartwychwśtaniu. 

Zmartwychwśtanie Jezuśa śtało śię 

faktem i jeśt prześzłoś cią, ale kon-

śekwencje Jego zmartwychwśtania 

śą dla naś teraz niejśzoś cią i przy-

śzłoś cią zarazem. Dzięki zmar-

twychwśtaniu Jezuśa powśtanie 

do z ycia po ś mierci śtało śię rze-

czywiśtoś cią darowaną kaz demu, 

kto wierzy i kto nie poddaje 

w wątpliwoś c  tego, z e Jezuś praw-

dziwie zmartwychwśtał, kaz demu, 

kto nie śtawia pytan  o to, kto od-

walił kamien  i co wydarzyło 

śię w nocy z ośtatniego na pierw-

śzy dzien  tygodnia. Moz emy zatem 

miec  pewnoś c  tego, z e w zmar-

twychwśtaniu Chryśtuśa mieś ci 

śię takz e naśze zmartwychwśtanie 

i z e, jak piśze apośtoł Paweł, wśzy-

ścy, kto rzy zaśnęli zośtaną 

„przyprowadzeni” razem z Nim 

do Boga. To dla naś wśpaniała wia-

domoś c , bo śprawia, z e przed czło-

wiekiem wierzącym otwiera 

śię nowa perśpektywa – po obu-

dzeniu śię ze śnu ś mierci, naśzym 

oczom ukaz e śię Nowe Jeruzalem, 

Boz e Kro leśtwo, w kto rym dzięki 

Zmartwychwśtaniu Chryśtuśa i my 

będziemy mogli zamieśzkac . 

Amen. 

Rozważanie 
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Świat Nowego Testamentu 

W Nowym Teśtamencie trzykrot-

nie napotykamy na tajemnicze 

śłowo: „Abba”. Znajdujemy 

je w Ewangelii Marka 14,36, 

w  liś cie do Rzymian 8,15 i w liś cie 

do Galacjan 4,6.  Wiele ośo b moz e 

je mylnie kojarzyc  z nazwą pew-

nego śzwedzkiego ześpołu mu-

zycznego z lat 70-tych XX-wieku, 

ale ta zbiez noś c  jeśt zupełnie 

przypadkowa. Nazwa ześpołu 

wzięła śię od pierwśzych liter 

imion jego członko w. 

Słowo „Abba” jeśt zgrecyzowaną 

formą aramejśkiego okreś lenia 

ojca. Wielu bibliśto w zakłada, 

z e Jezuś mo wił nie po hebrajśku - 

ten język miał byc  językiem ś wię-

tym, ale po aramejśku, kto rego 

wpływ od powrotu z wygnania 

babilon śkiego na język codzienny 

Z ydo w w Paleśtynie był ogromny. 

Do dnia dziśiejśzego zreśztą uz y-

wamy liter aramejśkich do zapiśy-

wania języka hebrajśkiego - 

oba języki śą ze śobą śpokrewnio-

ne. Nie to jeśt jednak 

w tym wśzyśtkim najciekawśze… 

W latach 50-tych XX-wieku Joa-

chim Jeremiaś, ewangelicki bibli-

śta, kto ry znaczną częś c  dziecin -

śtwa śpędził w Jerozolimie i znał 

ś wietnie hebrajśki i aramejśki, 

śtwierdził, z e „Abba” to śzczego l-

ne okreś lenie jakim dzieci zwraca-

ły śię do śwojego ojca i nalez y 

je tłumaczyc  przez pieśzczotliwe 

„tatuś ”. W Nowym Teśtamencie 

zreśztą Ewangelia Marka wśkazu-

je, z e Jezuś tak nazywał Boga, od-

śłaniając tym śwoją niezwykłą 

relację z Bogiem Izraela, pośtrze-

ganym w tamtym czaśie raczej 

jako odległy, S więty i tranścen-

dentny (poza zaśięgiem, niemate-

rialny). Tym śamym Jezuś obja-

wiałby Boga Izraela jako ojca, 

a nawet więcej - kochającego tatu-

śia! To miało byc  okreś lenie, ja-

ABBA! 

ks. dr Grzegorz Olek 
Wikariusz parafii w Gliwicach 
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kim dzieci mo wiące po aramejśku, 

gaworząc, nazywały śwojego tatę. 

Odkrycie Jeremiaśa zrobiło furorę 

i zośtało bardzo śzybko zaadapto-

wane w codziennych praktykach 

modlitwy, było propagowane na 

konferencjach i śpotkaniach. Do 

dnia dziśiejśzego zreśztą jeśt śpo-

ro chrześ cijan, kto rzy śtośują 

to okreś lenie. 

Trzydzieś ci lat po Jeremiaśie, 

głoś w dyśkuśji zabrał Jameś Barr, 

śzkocki bibliśta, i w dośyc  przeko-

nujący śpośo b wykazał, z e „Abba” 

nalez y rozumiec  jako pełne zaufa-

nia i powagi okreś lenie „ojciec, 

tata”, a nie „tatuś ”. Sam Jeremiaś 

zreśztą takz e zmodyfikował śwoje 

śtanowiśko, ale pozośtało to nie-

zauwaz one przez wielu chrześ ci-

jan, zachwyconych dziecięcym, 

pieśzczotliwym okreś leniem 

„tatuś ”. 

„Abba” w Ewangelii Marka i w li-

śtach Apośtoła Pawła wśkazuje 

na niezwykłą więz  z Bogiem Izrae-

la. Najpierw w przypadku Jezuśa - 

uz ywa On tego okreś lenia w trak-

cie modlitwy w Getśemane wg Mk, 

w śzczego lnym momencie śłuz by. 

Jeśt to na tyle wyjątkowe, 

z e Ewangeliśta zachował oryginal-

ne, aramejśkie brzmienie, dodając 

przekład na grecki: „Abba! Oj-

Świat Nowego Testamentu 
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cze!” (Abba ho pater). Naśtępnie 

w  śwoich liśtach Apośtoł Paweł 

takz e zawarł oryginalne brzmie-

nie zawołania aramejśkiego z wy-

jaś nieniem, tym razem jednak 

chodzi o przywilej, jaki mają 

wśzyścy z yjący chrztem, wiarą 

i Ewangelią o Jezuśie Chryśtuśie - 

przywilej nazywania Boga Izraela 

Ojcem. Sam Duch S więty wg Paw-

ła przekonuje wierzących o tym, 

z e zośtali uśynowieni, adoptowani 

w Boz ej rodzinie dzięki ucześtnic-

twu w ś mierci i zmartwychwśta-

niu Jezuśa przez wiarę i wiernoś c  

Słowu Boz emu. 

Tym śamym okreś lenie „Abba” 

nalez y do wyjątkowego śłownika 

człowieka wierzącego, bo zośtało 

przekazane przez śamego Jezuśa 

i wśkazuje na nowoś c  więzi, ja-

ka pojawia śię od momentu przyj-

ś cia Jezuśa Chryśtuśa na ten ś wiat. 

Mało tego, jeśt ono wśpo lnym 

okreś leniem dla chrześ cijan po-

chodzenia z ydowśkiego i niez y-

dowśkiego, obrzezanych i nieob-

rzezanych, bo w Chryśtuśie zyśku-

jemy godnoś c  dzieci Boga, śyno w 

i co rek! Nie moz na miec  więcej! 

Chociaz  podziały nie znikają, 

to tracą śwoje priorytetowe zna-

czenie, a ro z norodnoś c  prześtaje 

byc  zagroz eniem i śtaje śię bogac-

twem. 

Wgląd w to, co to znaczy nazywac  

Boga Ojcem, dobrym Tatą, da-

je nam Modlitwa Pan śka. Powinno 

naś nieco zdziwic , z e śkłada 

śię z śamych pro ś b - nie ma w niej 

podziękowan  i innych elemento w, 

kto rych moglibyś my oczekiwac . 

Dlaczego tak jeśt? 

Dobry Ojciec w Niebie z radoś cią 

śłucha pro ś b śwoich dzieci, kto -

re w Nim widzą nadzieję na za-

śpokojenie zaro wno śwoich naj-

bardziej podśtawowych potrzeb 

(chleb), jak i najgłębśzych tęśknot 

(Kro leśtwo = doś wiadczanie real-

nej mocy Boga). Ta dobrze znana 

modlitwa zawiera w śobie nieśa-

mowitą głębię, do kto rej wielu 

wierzących, nieśtety, nigdy 

nie dociera. Sam Jezuś modlił 

śię przy jej uz yciu w Getśemane, 

poddając śię Woli Boga, i to wła-

ś nie w Mk 14,36, czyli tam, 

gdzie w Ewangeliach znajdujemy 

śłowo „Abba”. 

Jezuś odśłania Boga-Tatę, kto -

ry zapraśza do z ycia w faścynują-

cej więzi z Nim, dzięki, w i przez 

Jezuśa Chryśtuśa. 

Świat Nowego Testamentu  



 10 Informator parafialny, Nr 5 (203) 2019  

 

 

List Synodu Diecezji Katowickiej 

ROK TROSKI O STWORZENIE 

Liśt Synodu Diecezji Katowickiej Koś cioła Ewangelicko-Augśburśkiego 

w RP przyjęty na V śeśji VI Synodu dnia 9 marca 2019 r. 

*** 

STWORZENIE - TROSKA I ODPOWIEDZIALNOS C  

Szukaj pokoju i dąż do niego. Pś 34,15 

Zmiany klimatyczne, zanieczyśzczenie ś rodowiśka, anomalie atmośfe-

ryczne - to widoczne śkutki pośtępującej ingerencji człowieka w Stworze-

nie. Podczaś Konferencji Klimatycznej Narodo w Zjednoczonych w Limie 

w 2014 roku (COP 20), pośtulowano podjęcie natychmiaśtowych działan  

w celu zatrzymania zmian klimatycznych oraz odbudowania zdrowego 

śpołeczen śtwa. W odpowiedzi, Koś cioły na całym ś wiecie podejmują 

działania mające na celu zachowanie Boz ego Stworzenia, kto remu czło-

wiek coraz bardziej zagraz a. S wiatowa Federacja Luteran śka daje temu 

wyraz od czterech dekad. Podczaś Zgromadzenia Ogo lnego w Namibii 

(Windhoek 2017) śformułowano orędzie: „Stworzenie- nie na śprzedaz ”. 

Naraśtająca konśumpcja i rozwo j technologii doprowadziły do degradacji 

daru z ycia w wielu miejścach na ś wiecie. Nieśtety w dobie naraśtającej 

induśtrializacji, człowiek śkutecznie doprowadził do degradacji i zniśz-

czenia darowanego mu z ycia i Boz ego dobrodziejśtwa. Koś cio ł jeśt powo-

łany do odpowiedzialnoś ci w kaz dym z obśzaro w (teologia, edukacja, go-

śpodarka) w celu przywro cenia pierwotnej harmonii wśpo łiśtnienia ga-

tunko w w powierzonym im ś rodowiśku. Zadaniem wśpo łcześnego czło-

wieka jeśt odpowiedzialnoś c  za całe Stworzenie. 

1. CZŁOWIEK CZĘS CIĄ STWORZENIA 

„Wierzę, z e Bo g śtworzył mnie wraz z wśzyśtkimi innymi śtworzenia-

mi…” (Marcin Luter, Mały Katechizm) 

1.1. Stworzenie ś wiata 

Stworzenie ś wiata jeśt pierwśzym dziełem Boga (por. 1 Mz  2 i 3 - tradycja 
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List Synodu Diecezji Katowickiej  

jahwiśtyczna; por. 1 Mz  1 - tradycja kapłan śka). Ludzie zośtali powołani 

do z ycia jako jego częś c , z zadaniem zaśiedlenia ziemi i trośki o nią. 

Otrzymali to zadanie, gdyz  Bo g powołał ich do z ycia na śwo j obraz i podo-

bien śtwo. Pierwotna harmonia Stworzenia uległa zakło ceniu, gdy śtwo-

rzenie (człowiek) zapragnął zając  miejśce Stwo rcy (Boga) (por. 1 Mz  3,5). 

Wypełnienie wcześ niejśzego przykazania, aby czynic  śobie ziemię podle-

głą (1 Mz  1,28), zośtało naznaczone pychą. Mimo grzechu, Bo g nie odwro -

cił śię od ludzkoś ci, pozwalając jej z yc , popełniac  błędy oraz ponośic  ich 

konśekwencje (por. 1 Mz . 6,5-7). W Pśalmie 8 wyraz ona zośtała konfron-

tacja godnoś ci i małoś ci ludzkoś ci. Człowiek jeśt wywyz śzony, poniewaz , 

Bo g o nim pamięta - zarazem w całym Stworzeniu jeśt jedynym, kto ry ma 

przywilej odpowiadac  w pieś niach i modlitwach oraz podejmowac  i wy-

pełniac  śwoje powołanie. Bo g jak powiada pśalmiśta: wśzyśtko kładzie 

u śto p człowieka, kto ry śtaje śię zarządcą- śzafarzem Boz ego Stworzenia. 

To czyni człowieka wśpo łpracownikiem Boga w dziele zachowania Stwo-

rzenia, a takz e zobowiązuje go do pośtawy dziękczynienia za otrzymany 

dar z ycia. Nieśtety człowiek zapomniał o śwoim powołaniu do trośki, 

dziękczynienia i odpowiedzialnoś ci względem powierzonego mu daru. 

Nieodpowiedzialne dyśponowanie Stworzeniem doprowadziło 

je oraz człowieka na krawędz  kataśtrofy. Zmiany klimatu zaczęły zagra-

z ac  zdrowiu i z yciu człowieka. Chrześ cijanie nie mogą pozośtawac  obojęt-

ni wobec zagroz en  pośtępującej induśtrializacji. 

Ochrona klimatu jeśt jednym z praktycznych zadan  wynikających z po-

czucia odpowiedzialnoś ci przed Bogiem i bliz nim. 

1.2. Bo g w Jezuśie 

Bo g w Jezuśie śtał śię częś cią Stworzenia, a tym śamym ludzkoś ci i jej hi-

śtorii. Zbawiciel zapraśza aby człowiek powro cił do Boga i zwro cił 

śię w śtronę Stwo rcy (por. Łuk. 9,25). W Jezuśie uwidacznia śię podobien -

śtwo człowieka do Boga w pośtaci niezniekśztałconej grzechem. 

Az  do ośtatniej godziny, męki i ś mierci na krzyz u, wytrwał w pojednanej 

ludzkiej i bośkiej naturze. Kogo zmieni miłoś c  Boz a, kto ra objawiła 
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śię w ośobie Jezuśa Chryśtuśa, ten śtaje śię „nowym śtworzeniem” (por. 

2 Kor. 5,17). Przez chrześt i wiarę w zbawcze dzieło Boga objawione 

w Chryśtuśie (kerygmat) rodzi śię nowy człowiek (por. Rz 6). Ta nowa 

ośoba doś wiadcza od początku z ycia we wśpo lnocie wiary – Koś ciele 

(por. Ef 2,11 in.). Egzyśtencja nowego śtworzenia wypływa z wiary, 

jeśt doś wiadczeniem miłoś ci wypełnionym nadzieją odnowienia całego 

Stworzenia i kaz dego z ośobna w Chryśtuśie (Rz 8,19 in.) 

1.3. Luteran śka wraz liwoś c  

Luteran śka wraz liwoś c  okreś la człowieka w jednoś ci ciała i duśzy 

(ducha). Poprzez ciało jeśteś my w relacji z otaczającym naś ś wiatem. Du-

chowo jeśteś my ludz mi wiary w Boga i w Chryśtuśa, kto ra jeśt darem 

Ducha S więtego. Chrześ cijanin w ciele jeśt częś cią Stworzenia, kto remu 

Bo g dał początek i codziennie śię o nie trośzczy i je wśpiera. Marcin Luter 

w „Małym katechizmie” w I artykule wiary napiśał, z e wiara w Boga 

Stwo rcę prowadzi naś do dziękczynienia za zaśpokajanie naśzych co-

dziennych potrzeb. Reformacyjna reflekśja umieśzcza człowieka w dziele 

śtwo rczym Boga jako wśpo łpracownika. Przez niego Bo g realizuje śwoje 

śtwo rcze działania. Bycie śtworzonym jeśt Boz ym zadaniem i powoła-

niem do dobrego śzafarśtwa. Stworzenie zośtało powierzone odpowie-

dzialnoś ci człowieka. Wierzący jako uśprawiedliwiony grześznik 

jeśt „nowym człowiekiem”, kto ry rodzi śię z wiary i Chrztu S więtego 

do „nowego śtworzenia” kto re jeśt dziełem właśnym Boga w Jezuśie. 

Chrześ cijanin jako powołany łaśką do wiecznoś ci, winien z trośką odno-

śic  śię do całego Stworzenia. Jeśt ono darem Boga dla wśzyśtkich poko-

len , miejścem objawienia Boga w Jezuśie. Społecznoś c  z Chryśtuśem za-

czyna śię tu i teraz w ziemśko-cieleśnym bycie człowieka, jako proceś 

dojrzewania w wierze, miłoś ci i uś więceniu. 

2. STWORZENIE CZĘS CIĄ CZŁOWIEKA 

2.1. Boz y nakaz 

Boz y nakaz dla człowieka „napełniajcie ziemię, i czyn cie ją śobie podda-

ną, panujcie ..." (por. 1 Mz  1,28), śtał śię uśprawiedliwieniem dla niepo-



Informator parafialny, Nr 5 (203) 2019  13 

 

 

List Synodu Diecezji Katowickiej 

hamowanego naduz ywania zaśobo w naturalnych i ludzkiej śiły roboczej. 

Człowiek śtworzony na obraz i podobien śtwo Boga (1 Mz  1,27), 

ma nie tylko korzyśtac  z danej mu mocy two rczego korzyśtania ze Stwo-

rzenia, ale takz e na wzo r śwego Stwo rcy jeśt zobowiązany do odnośzenia 

śię do niego z miłoś cią i atencją. Ludzka pycha (grzech) pozbawia 

naś zdolnoś ci do miłującego zarządzania Stworzeniem, w śkutek czego 

pada ono ofiarom ludzkiej przemocy i ś miercionoś nych inicjatyw. Nale-

z y pamiętac  o drugiej hiśtorii śtworzenia "I wziął Pan Bo g człowieka 

i ośadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i śtrzegł" (1 Mz  2,15). 

Zgodnie z tymi śłowami Bo g zleca męz czyz nie i kobiecie, by kśztałtowali 

ziemię i jej śtrzegli - tylko w tym śenśie mogą nad nią panowac , jeś li czy-

nią to odpowiedzialnie. Boz y nakaz realizowany jeśt przez pośtęp tech-

nologiczny śłuz ący poprawie ludzkiego z ycia. Człowiek otrzymał ś wiat 

nie na właśnoś c  lecz w dzierz awę, co oznacza, z e jeśt on wśpo łśtworze-

niem. 
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2.2. Ograniczenie konśumpcji 

Ograniczenie konśumpcji oraz wprowadzania na śzeroką śkalę technolo-

gii przyjaznych ś rodowiśku jeśt zgodne ze wśkazaniem Jezuśa 

„przypatrzcie śię ptakom niebieśkim i liliom polnym" (Mt 6,26-28). 

Kto uwierzy w to biblijne prześłanie, ten śtaje śię zdolny z yc  "bez tro-

śki" (Mt 6,25 nn), śtaje śię częś cią Stworzenia z pokolenia w pokolenie. 

Takz e apośtolśkie wśkazanie Pawła mo wi o poboz noś ci, kto ra jeśt zy-

śkiem jeś li łączy śię z poprześtaniem na tym co konieczne (1 Tm 6,6, zob. 

1 T 6,6-8). 

2.3. Pośtulaty 

Pierwśzym zadaniem Koś cioła jeśt uś wiadomienie i nazwanie problemu. 

Dalśze działania mające wpływ na zmianę klimatu powinny byc  ograni-

czone, tak by mo c śpowolnic  niekorzyśtne proceśy a tam gdzie to moz li-

we przywro cic  pierwotny śtan. Potrzebna jeśt kategoryczna zmiana 

w obśzarze gośpodarki, relacji śpołecznych, polityki, codziennych przy-

zwyczajen  i nawyko w kaz dej i kaz dego z członko w ludzkiej wśpo lnoty. 

2.3.1. Zachowanie ro wnowagi ekologicznej: to, co człowiek śwemu eko-

śyśtemowi zabiera lub czym go obciąz a nie moz e przekraczac  tego, co 

jeśt on w śtanie odbudowac  lub uśunąc  we właśnym zakreśie. 

2.3.2. Odwracalnoś c  i wolnoś c  wyboru: wśzelka ingerencja w naturę, kto -

rej dopuśzcza śię człowiek, nie moz e miec  śkutko w nieodwracalnych. 

Naśtępne pokolenia muśzą zachowac  moz liwoś c  wyboru zupełnie innych 

dro g rozwoju technicznego i śpośobu z ycia. 

2.3.3. Sprawiedliwoś c  międzypokoleniowa: wśzelkie rozwiązania muśzą 

uwzględniac  warunki z ycia przyśzłych pokolen . Niedopuśzczalne jeśt, 

aby ponośiły one finanśowe i ekologiczne obciąz enia naśzych wyboro w. 

3. TROSKA I ODPOWIEDZIALNOS C  

S wiadomoś c  odpowiedzialnoś ci za zaniedbania wobec Boz ego Stworze-

nia, nieśie ze śobą koniecznoś c  podjęcia konkretnych działan  przez kon-

kretnych ludzi. Pośtulat ten dotyczy śzczego lnie Koś cioła, Diecezji, Para-
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fii, Rodziny. 

3.1. Praktyczne wśkazania 

3.1.1. Koś cio ł i naboz en śtwo 

Naśze koś cioły mogą śtac  śię miejścem praktycznego urzeczywiśtnienia 

Boz ego nakazu trośki o Stworzenie. Moz emy to ośiągnąc  przez poprawę 

bilanśu energetycznego (ekologiczne ogrzewanie, ograniczenie śtrat cie-

pła), energoośzczędne oś wietlenie itp. W pobliz u budynko w koś cielnych 

moz emy wyznaczyc  miejśca na parkingi/śtojaki rowerowe. Zachęcajmy 

do korzyśtania z publicznych ś rodko w tranśportu oraz organizacji 

wśpo lnego dojazdu na naboz en śtwa śamochodami ośobowymi, 

tak aby zabrac  ze śobą mieśzkających w pobliz u parafian. Rozwaz my 

moz liwoś c  ogłośzenia „parafialnej niedzieli bez śamochodu”. 

Proponujemy organizację „naboz en śtw pod ośłoną nieba” z uwzględnie-

niem tematyki trośki o śtworzenie np. w leś nych koś ciołach, ogrodach 

parafialnych itp. 

3.1.2. Parafia 

Naśze domy parafialne powinny byc  przyjazne zaro wno parafianom 

jak i całemu Stworzeniu. Podczaś remonto w uwzględnijmy uwarunkowa-

nia ś rodowiśka, korzyśtajmy z ekologicznych technologii np. przetwarza-

nia energii z ogniw fotowoltaicznych. Podczaś codziennego uz ytkowania 

naśzych śal parafialnych, pomieśzczen  kancelaryjnych oraz mieśzkan  

śłuz bowych, pamiętajmy o racjonalnym wykorzyśtaniu: energii, wody, 

materiało w biurowych itp. Takz e śegregowanie ś mieci przyczynia śię do 

działan  mających na celu dbałoś c  o Stworzenie dlatego parafie powinny 

byc  w tym przykładem do naś ladowania. Podczaś śpotkan  parafialnych, 

śzczego lnie w takich, w kto rych bierze udział więkśza iloś c  ośo b iśtnieje 

pokuśa aby korzyśtac  z naczyn  jednorazowych. 

Prośimy o uz ywanie naczyn  z materiało w biodegradowalnych. 

3.1.3. Cmentarz 
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Naśze cmentarze śą miejścem pamięci o zmarłych. Nieśtety nie wśzyśtkie 

śpośoby jej wyraz ania śą przyjazne dla ś rodowiśka. W regulaminie 

cmentarza moz emy umieś cic  informację o śzkodliwym oddziaływaniu 

tworzyw śztucznych, kto re maśowo znajdują śię na cmentarzach w po-

śtaci: bukieto w, wien co w, zniczy itp. Zachęcajmy do wyraz ania pamięci o 

zmarłych uz ywając naturalnych kwiato w, zwykłych wien co w, zniczy wie-

lokrotnego uz ytku. 

3.1.4. Prześtrzen  woko ł koś cioło w i domo w parafialnych 

Place i ogrody woko ł budynko w parafialnych takz e ś wiadczą o naśzym 

śtośunku do Stworzenia. Zdajemy śobie śprawę, z e pielęgnacja zieleni 

wymaga wielu nakłado w. Niemniej zachęcamy do ograniczenia utwar-

dzania powierzchni przez brukowanie, aśfaltowanie, betonowanie cią-

go w komunikacyjnych tam gdzie nie jeśt to konieczne. 

3.1.5. Edukacja 

Naśze z ycie zalez y od jakoś ci ziemi, wody i powietrza. Wśzyśtkie zmiany 

zaczynają śię w człowieku, najpierw w jego myś leniu a naśtępnie w dzia-

łaniu. Do zmiany utrwalonych nawyko w niezbędna jeśt edukacja na te-

mat odpowiedzialnoś ci kaz dej i kaz dego z naś za Stworzenie. Zachęcamy 

parafie do wśpo łpracy z lokalnymi organizacjami ekologicznymi w celu 

realizacji warśztato w, zajęc , prelekcji. Zadaniem parafii jeśt zaangaz owa-

nie w globalne i lokalne działania takich jak np.: „śprzątanie ziemi”, śa-

dzenie drzew itp. Mamy nadzieję, z e w ten śpośo b zmiany w koś ciołach 

i domach parafialnych wpłyną na naśze codzienne z ycie. 

 

Opracowanie: 

dk. Wiktoria Matloch 

kś. dr Roman Pracki 

dr hab. Jerzy Sojka 
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Mamo, już wiem, co oznaczają te skróty! Mo wi Marcin przeglądając 
S piewnik Ewangelicki. Ks. to ksiądz, a Zb. To zbiry… 

*** 

W małej miejścowoś ci zatrzymał śię wędrowny cyrk. Jeden z artyśto w 
pośtanowił po jś c  wieczorem do koś cioła i wyśpowiadac  śię. W trakcie 
rozmowy śpowiedniej w konfeśjonale kśiądz pyta go jakiego rodzaju 
jeśt artyśtą. Cyrkowiec prezentuje kilka śztuczek: śalto, śtanie na głowie 
bez podtrzymywania śię, przewro t, gwiazdę. Na koniec powraca do kon-
feśjonału na rękach. Zachwycony kśiądz daje mu rozgrześzenie i udziela 
błogośławien śtwa. Z rogu koś cioła do konfeśjonału podchodzi niemłoda, 
korpulentna dama i poddenerwowana mo wi do śpowiednika: Proszę 
księdza! Proszę nie dawać mi aż tak trudnej pokuty! 

*** 

Rolnik Jonek przychodzi do koś cioła z podbitym okiem. Kśiądz pyta go, 
co śię śtało. Na to Jonek wyjaś nia: Moja krowa podczas dojenia nie chciała 
przestać machać ogonem, więc przywiązałem do niego cegłę. 

*** 

Młody zakonnik ma po raz pierwśzy wygłośic  kazanie. Z ambony zwraca 
śię do śwoich wśpo łbraci: Czy wiecie, co powinienem powiedzieć? Nie! 
Odpowiadają zgromadzeni. To ja też nie wiem… i śchodzi z ambony.  
Przeor nie jeśt zadowolony z takiego obrotu śprawy. Wśpo łbracia wie-
dzą czym moz e to grozic , więc pośtanawiają weśprzec  śwojego brata. 
Kiedy ten kolejny raz wchodzi na ambonę i pyta: Czy wiecie, co powinie-
nem powiedzieć? zgodnym cho rem odpowiadają Tak! – W takim razie 
dobrze, czyli nie muszę wam tego mówić. Przełoz ony jeśt znowu niezado-
wolony i daje mu trzecią śzanśę. Wśpo łbracia ponownie śię umawiają i 
kiedy zakonnik zwraca śię do śiedzących po prawej śtronie koś cioła z 
pytaniem: Czy wiecie, co powinienem powiedzieć? Ci odpowiadają: Nie! 
Wtedy zakonnik zwraca śię co śiedzących po lewej śtronie i pyta: Czy 
wiecie, co powinienem powiedzieć? Ci z kolei mo wią Tak! To niech ci, któ-
rzy wiedzą powiedzą tym, którzy nie wiedzą. Amen. 
  

Humor z befką 

Opracował ks. Wojciech Froehlich 
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O tym, co za nami 

Pro Christ 2019  

 
W ramach paśyjnych rekolekcji 

śpotkaliś my śię w naśzej parafii 

na  trzydniowej tranśmiśji pro-

gramu ewangelizacyjnego Pro-

Chriśt, tranśmitowanego wieczo-

rami w dniach 28-30 marca. Wy-

darzenie zorganizowane zośtało 

przez Centrum Miśji i Ewangeli-

zacji w Bielśkim Centrum Kultury. 

Wieczory miały charakter ekume-

niczny i były pierwśzą polśką 

edycją Pro Chriśt (wcześ niejśze 

były tłumaczone z języka nie-

mieckiego). W kaz dy wieczo r 

ewangelizację prowadziło dwo ch 

duchownych z ro z nych koś cioło w 

chrześ cijan śkich, program uroz-

maicony był muzyką i etiudami 

teatralnymi. Tegoroczna edycja 

ProChriśt była tranśmitowana 

przez Internet, a więc moz na było 

brac  w niej udział takz e w domu.  

Spotkanie Grupy Robo-

czej  

2 kwietnia w Greifśwaldzie 

(Niemcy) odbyło śię śpotkanie 

grupy roboczej, działającej w ra-

mach wśpo łpracy naśzej Diecezji 

z Koś ciołem Po łnocnych Niemiec. 

Tematem pośiedzenia było omo -

wienie konferencji, kto ra odbyła 

śię w ubiegłym roku w Gdan śku, 

uśtalenie planu obchodo w 20-

lecia partnerśtwa, zaplanowa-

nych na 2 liśtopada 2019 roku w 

Szczecinie oraz omo wienie pla-

no w dotyczących Dni Koś cioła na 

Pomorzu w 2020 roku. W śpotka-

niu ze śtrony naśzej Diecezji 

udział wziął kś. Wojciech 

Froehlich a Diecezji Wrocławśkiej 

kś. Sławomir Sikora. Kolejne śpo-

tkanie robocze zaplanowane jeśt 

na 3 wrześ nia. 
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Diecezjalne spotkanie 

dla konfirmantów  

Tradycyjnie w Parafii w Bydgośz-

czy odbyło śię śpotkanie dla kon-

firmanto w i rodzico w. Organizacją 

wydarzenia zajął śię kś. Karol Nie-

doba z Bydgośzczy, kto ry popro-

wadził zajęcia dla konfirmanto w, a 

zajęcia z rodzicami poprowadził 

kś. Wojciech Froehlich. Konfirman-

ci podczaś śwoich zajęc  wykreo-

wali pośtac  SUPERKONFIRMANTA, 

rodzicie mo wili o właśnych do-

ś wiadczeniach związanych ze śwo-

ją konfirmacją (ewentualnie bierz-

mowaniem). Iśtotne były takz e 

praktyczne aśpekty uroczyśtoś ci 

związane z ze śtrojem i prezenta-

mi. Jednym z punkto w programu 

było takz e pośadzenie dębu przez 

ucześtniko w śpotkania, na placu 

koś cielnym. Z naśzej Parafii w śpo-

tkaniu udział wzięła Zuzanna Ka-

śprzycka z mamą. W ocenie 

ucześtniko w śpotkania tego typu 

mają duz ą wartoś c . 
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Chrzest  

W niedzielę  7 kwietnia podczaś 

naboz en śtwa odbyła śię uroczy-

śtoś c  udzielenia Chrztu S więtego 

Dariuśzowi Małśzyckiemu. Tę ra-

dośną uroczyśtoś c  przez ywaliś my 

razem z najbliz śzymi Darka. Ro-

dzicom, rodzicom chrześtnym jak 

ro wniez  śamemu Darkowi i jego 

śiośtrze Hani z yczymy wiele bło-

gośławien śtwa na drodze wiary.  

2 śluby i chrzest  

Nieczęśto śię zdarza w naśzych 

diaśporalnych warunkach,  aby w 

jednym dniu odbywały śię dwa 

ś luby. Tak jednak było w śobotę 

27 kwietnia. Od dawna zaplano-

wany ś lub Małgorzaty Niedziel-

śkiej i Łukaśza Rezlera odbył śię o 

godzinie 16.00. W tak zwanym 

międzyczaśie okazało śię, z e jeśz-

cze jedna para chce wziąc  ś lub w 

tym śamym dniu byli to Barbara 

Sopolin śka i Daví ð Skarpheðí śśon 

z Iślandii. S lub ten odbył śię o go-

dzinie 14.00 i poprowadzony był 

gło wnie w j. angielśkim. 

Podczaś tej uroczyśtoś ci 

odbył śię takz e chrześt 

śyna młodej pary Ga-

briela.  Obu Młodym 

Małz en śtwom i Gabrie-

lowi z yczymy błogośła-

wien śtwa na drodze ich 

z ycia.  
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Ekumenicznie w Bytowie 

We wtorek, 30 kwietnia na daw-

nym cmentarzu ewangelickim w 

Bytowie odbyło śię ekumeniczne 

śpotkanie, podczaś kto rego przy 

wcześ niej poś więconym lapida-

rium (….) miało miejśce poś więce-

nie figury ś w. Jerzego. W dawnym 

ewangelickim koś ciele znajdują-

cym śię nieopodal dawnego cmen-

tarza mieś ci śię obecnie Parafia 

Koś cioła Grekokatolickiego pw. 

ś w. Jerzego, kto rej probośzcz był 

gło wnym celebranśem uroczyśto-

ś ci.  Wydarzenie miało charakter 

apelu harcerśkiego poprowadzo-

nego przez dwie organizacje har-

cerśkie ZHP i ZHR. Uroczyśtoś c   

poś więcenia poprzedziło otwarcie 

wyremontowanego mośtu kolejo-

wego na rzece Borui. Probośzcz  

naśzej Parafii wziął udział w uro-

czyśtoś ciach na zaprośzenie bur-

miśtrza Bytowa Ryśzarda Sylki.  
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Życzenia Biskupa  

TworzyMy Pokój 

Drogie śiośtry, drodzy bracia w Jezuśie Chryśtuśie! 
 
  Przyjmijcie prośzę najśerdeczniejśze z yczenia z okazji S wiąt Zmartwych-
wśtania Pan śkiego. Niech naśze koś cioły i domy wypełni radoś c , nadzieja i Do-
bra Nowina o Zbawicielu, kto ry daje człowiekowi z ycie.  
 
  W czaśie tych śzczego lnych S wiąt prośzę Waś o zaśtanowienie śię nad 
werśetem przeznaczonym w przewodniku „Z Biblią na co dzien ” na Poniedzia-
łek Wielkanocny: „Poko j wam! Jak Ojciec mnie pośłał, tak i Ja waś pośyłam.” (J 
20,21) Koreśponduje on z biblijnym haśłem biez ącego roku: „Szukaj pokoju i 
dąz  do niego”(Pś34,15).  
  Banalne wydaje śię śtwierdzenie, z e wśzyścy potrzebujemy pokoju we-
wnętrznego, pokoju rodzinnego i wreśzcie pokoju w śpołeczen śtwie, kto rego 
jeśteś my częś cią. To co wydaje śię oczywiśte i prośte częśto jednak nam umyka. 
Szukamy, pragniemy i zabiegamy o tak wiele, śiejąc częśto niepoko j wokoło. Bo g 
przypomina nam dziś , z e powołani jeśteś my do tego, by tworzyc  poko j. Naśz 
Zbawiciel wyśyła naś w ś wiat bliśki i daleki, z ebyś my po chrześ cijan śku nieś li 
bezintereśowną miłoś c , zamieniali zło w dobro i wśkazywali na prawdziwy po-
ko j darowany przez Boga.  
  Zdaję śobie śprawę, z e ten poko j nie jeśt czymś  łatwym do ośiągnięcia, 
ale bardzo częśto wymaga od naś wyrzeczen , zaparcia śię śamego śiebie i na-
prawdę wiele cierpliwoś ci w relacjach międzyludzkich. Potrzebujemy otwarto-
ś ci i poczucia odpowiedzialnoś ci za śiebie nawzajem - w rodzinach, parafiach, 
miejścach pracy. Bo g jednak nie tylko powołuje, ale takz e daje śiłę i wśkazuje 
narzędzia, z kto rych moz emy śkorzyśtac . 
  
  Jednym z tych narzędzi jeśt modlitwa, w kto rej widzimy lepiej śiebie i 
innych, mierzymy śię z właśnymi potrzebami, trudnoś ciami i grzechami. Nie 
znam ośobiś cie Waś wśzyśtkich, kaz dej i kaz dego z ośobna. Nie wiem więc, w 
jakiej jeśteś cie teraz śytuacji z yciowej i duchowej. Nie zaglądam w zakamarki 
duśzy i nie pro buję zgadywac , z czym przychodzicie do koś cioła w Wielkanoc, co 
przynośicie pod krzyz  Jezuśa i do puśtego grobu. Zapewniam jednak, z e cały 
Koś cio ł otaczam modlitwą i prośzę, by pełen miłoś ci Bo g uczył naś trośki o po-
ko j. Jednocześ nie prośzę Waś o modlitwę za śiebie nawzajem - Waśze rodziny, 
parafie, naśz Koś cio ł, przyjacio ł i nieprzyjacio ł, znanych i obcych, ludzi ro z nych 
wyznan  i poglądo w. Niech dobry Bo g poprzez Jezuśa Chryśtuśa otwiera ludzkie 
śerca i wprowadza wśzędzie poko j, a śzczego lnie tam, gdzie jeśt on potrzebny 
najbardziej.  
Z radośnym wielkanocnym pozdrowieniem, 

 
bp Jerzy Samiec 
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Ogłoszenia 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 
ZŁOŻONE NA RZECZ 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).  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ZASADY OGO LNE 

§ 7 
1. Kaz dy członek Parafii, kto ry zośtał konfirmowany i ukon czył 18 lat, 
zobowiązany jeśt do płacenia śkładek parafialnych. Składki te powinny 

wynośic  co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzaśadnionych przypadkach Rada Parafialna moz e zwolnic  od tego 
obowiązku pojedynczych parafian bądz  tez  okreś lone grupy śpołeczne np. 
ucznio w, śtudento w, bezrobotnych, czy tez  rodziny przez ywające okreśo-
we trudnoś ci finanśowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien byc  
okreś lony czaś trwania tego zwolnienia. 
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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 Funduśz Socjalny: śtyczen  

2. na Funduśz Stypendialny: luty 

3. na Diakonię Polśką: niedziela Invocavit 

4. na Funduśz Bratniej Pomocy im Guśtawa Adolfa: maj / czerwiec 

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

6. na Funduśz Ewangelizacyjno-Miśyjny: paz dziernik 

7. ofiara w I niedzielę po pamiątce Reformacji na "Funduśz na Diaśporę" 
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Ogłoszenia 

Odezwa BPGA 

 Potem usiadł naprzeciw skarbony 

i przyglądał się jak lud wrzucał do 

niej pieniądze. Wielu bogaczy wrzu-

cało wiele. Przyszła też pewna ubo-

ga wdowa , która wrzuciła dwie 

drobne monety, czyli grosz. Wtedy 

zawołał uczniów i powiedział im: 

Zapewniam was, ta uboga wdowa 

wrzuciła więcej niż wszyscy, którzy 

wrzucali do skarbony. Wszyscy bo-

wiem wrzucali z tego, co mieli w 

nadmiarze, natomiast ona wrzuciła 

ze swego niedostatku wszystko, co 

miała, cały swój majątek. 

Ewangelia Marka 12, 41-44 

 

Jeś li Bo g dał nam dośtatek, czy da-

jemy duz o? Jeś li zarabiamy 

„normalne pieniądze” czy dajemy 

dzieśięcinę? Albo czy uczciwie 

wpłacamy choc  ten 1 % zapiśany 

jako naśz obowiązek? A moz e ktoś  

z naś odwaz yłby śię oddac  do ko-

ś cielnej śkarbnicy całe śwoje utrzy-

manie, ufając Bogu, z e śię o niego 

zatrośzczy? 

Za kaz dym razem, gdy po naboz en -

śtwie, przy wyjś ciu z koś cioła 

„wrzucamy” kolektę lub robimy 

przelew na rzecz Koś cioła i parafii, 

wyobraz my śobie, z e obśerwuje 

naś i widzi Jezuś. 

Pomyślcie o tym, gdy tradycyjnie 

w okresie od Wielkanocy do 

Świąt Zesłania Ducha Świętego 

jako Zarząd Bratniej Pomocy 

im. Gustawa Adolfa zwracamy 

się do Was o wsparcie finanso-

we, które chcemy przeznaczyć 

na remonty dla potrzebujących 

Parafii całego naszego Kościoła. 

Za każdy złożony grosz, złotów-

kę lub tysiąc złotych z serca 

dziękujemy. 

 

Zarząd BPGA w RP 

(z ro dło: httpś://bpga.luteranie.pl/) 

 

Prośimy o śkładanie ofiar na przy-

gotowane liśty, dośtępne w koś cio-

łach lub na konto parafii z dopi-

śkiem „darowizna - BP”. Ofiarę 

moz na takz e złoz yc  w kancelarii 

parafialnej. Dziękujemy! 
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Ogłoszenia 

Szanowni Parafianie!  

Zwracamy śię do Waś z proś -

bą i propozycją wśpo lnej ak-

cji porządkowej w naśzym 

centrum Parafialnym przy ul. 

Traugutta 16. Chcemy przy-

gotowac  pomieśzczenia w 

tym domu na przyjazd wo-

lontariuśzy z USA na obo z 

biblijno-językowy, kto ry od-

będzie śię w lipcu. Kaz da wol-

na ręka śię przyda do śprzątania, do porządkowania, malowania i  prac 

mających na celu umoz liwienie przyjęcia goś ci pod naśz dach. Wierzymy, 

z e wśpo lnymi śiłami damy radę. Planowane terminy prac to 11 maja, 8 

czerwca i  20 czerwca kaz dorazowo o 900 .  

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie  

swojej obecności i chęci pomocy.  

Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu  

INFORMUJE, Z E   

DYSPONUJE SPRZĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOZ YCZENIA.  

(ŁO Z KA ELEKTRYCZNE,  

CHODZIKI, WO ZKI INWALIDZKIE)                                      

TEL. 605556749 
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WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

11.05 9.00 PORZĄDKOWANIE DOMU PARAFIALNEGO Traugutta 16 

12.05 8.30 KONFIRMACJA LĘBORK Lębork 

16.05 16.30 RADA PARAFIALNA Traugutta 16 

19.05 10.30 KONFIRMACJA SŁUPSK Koś cio ł  

20.05 14.30 NABOZ EN STWO Z GOS C MI Z  OSTERBURGA Koś cio ł/Rybacka 

01.06  GRILL Z GOS C MI Z NORDKIRCHE Traugutta 16 

8 i 20.06 9.00 PORZĄDKOWANIE DOMU PARAFIALNEGO Traugutta 16 

Plan nabożeństw na kwiecień/Maj 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

05.05 

2. po Wielkanocy 
9.30 10.30  12.30 

12.05 

3. po Wielkanocy 
 10.30 

8.30  

Konfirmacja 
 

19.05 

4. po Wielkanocy 
 

10.30 

Konfirmacja 
  

26.05 

5. po Wielkanocy 
 10.30 8.30  

30.05 

Wniebowśtąpienie 

Pan śkie 

  17.00   

02.06 

Exaudi 
9.30 10.30  12.30 

09.06 

S więto Ześł. Ducha S w. 
 10.30 8.30  

16.06 

S więto Tro jcy S w. 
 10.30   


