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Miłe słowa są jak plaster miodu, 

słodyczą dla duszy i lekarstwem dla 

ciała. 

 Prz 16,24 

Drodzy w Chrystusie!  

 

 Było to w połowie czerwca 

2005 roku, wjez dz ałem, wo wczas 

jeszcze dziurawą jak szwajcarski 

ser, drogą do miasta. Miasto przy-

witało mnie zielenią parko w, kto ra 

skutecznie przysłaniała jego archi-

tektoniczne niedoskonałos ci. Poje-

chałem zobaczyc  „mo j nowy dom”. 

Takz e nie zrobił na mnie piorunu-

jącego wraz enia (z zewnątrz). Spo-

tkałem się z tymi, kto rzy to miej-

sce opuszczali, a kto rzy mieli mi 

pokazac   co mnie czeka , jak będzie 

wyglądała kaz da moja niedziela. 

Choc  byłem juz  nie najmłodszy i 

nie było to moje pierwsze miejsce 

pracy w kos ciele, ale pierwsze jako 

duchownego, miałem wiele obaw i 

pytan  na kto re musiałem sobie od-

powiedziec . W trakcie poznawania 

parafii, miejsc naboz en stw, zaczą-

łem poznawac  ludzi, z kto rymi 

miałem wspo łpracowac  i kto rzy 

mieli byc  dla mnie na początku 

wsparciem. Tak rzeczywis cie się 

stało. To waz ne aby na swojej z y-

ciowej drodze spotykac  ludzi, kto -

rzy są z yczliwi, pomocni i na kto -

rych moz na polegac . Większos c  z 

nich w tracie mojej słuz by duszpa-

sterskiej poz egnałem, ale pozosta-

ją oni stale w mojej pamięci jako 

ci, kto rzy byli mi bardzo pomocni 

w odnalezieniu się w tej nowej dla 

mnie rzeczywistos ci, w miejscu w 

kto rym byłem po raz pierwszy w 

z yciu.  

 Dzisiaj, z perspektywy 14 lat, 

mogę powiedziec , z e tak wiele się 

zmieniło, droga juz  nie jest dziura-

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo 
Duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 
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Słowo Duszpasterza 

wa, dom nie straszy zdecydowa-

nym brakiem urody,  a i obejs cie 

(dzięki z onie!) jest zadbane.     

Co jednak najwaz niejsze to ludzie, 

kto rzy przez wszystkie te lata 

wspierają mnie dobrym słowem, 

z yczliwos cią i pomocą na wielu 

płaszczyznach z ycia, bo Parafia  to 

nie tylko ksiądz, ale to zespo ł lu-

dzi, wspo lnota, kto rej zadaniem 

jest dawanie poczucia sensu ist-

nienia i sensu działania.  

 Dzięki wzajemnej z yczliwos ci 

i zaangaz owaniu w  z ycie społecz-

nos ci Parafii wszystko nabiera in-

nego wymiaru, innych barw, uwy-

datnia sens działan , kto re podej-

mujemy.  Wiele rzeczy okazuje się 

byc  prostsze dzięki dobrym sło-

wom, kto re są jak kojący opatru-

nek na oparzenie. 

 Kaz demu w Was za wsparcie 

i pomoc na ro z nych płaszczyznach 

parafialnego z ycia dziękuję. Dzię-

kuję za materialne zaangaz owa-

nie, bez kto rego wiele inicjatyw, 

ale przede wszystkim codzienne 

funkcjonowanie Parafii, byłoby 

bardzo trudne.  

 Przede wszystkim dziękuję 

Bogu, za to z e moz emy tu, na Po-

morzu, składac  s wiadectwo wiary 

i przywiązania do Kos cioła Jezusa 

Chrystusa.   

 

Z modlitwą 

Wasz Duszpasterz  
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„Była tez  w owym mies cie pewna 

wdowa, kto ra go nachodziła i mo wiła: 

Wez  mię w obronę przed moim prze-

ciwnikiem. I przez długi czas nie 

chciał. […] Jednak poniewaz  naprzy-

krza mi się ta wdowa, wezmę ją w 

obronę […].” 

Łk 18,3-5 

 

Od pewnego czasu coraz mniejsze 

wraz enie robią na mnie poszuki-

wania cudownos ci w wierze, kon-

centracji na niezwykłych wydarze-

niach i akcyjnos c  inicjatyw chrze-

s cijan skich (kulturoznawcy powie-

dzieliby o problemie festiwaliza-

cji). Bo skrzyknąc  się do zrobienia 

festiwalu, ewangelizacji, koncertu 

i całej palety innych wydarzen  

jest o wiele łatwiej, niz  dzien  

w dzien , bez wielkiego tłumu i re-

lacji w mediach, wykonywac  to, 

do czego Jezus nas powołał. Oczy-

wis cie nie widzę nic złego w ak-

cjach ewangelizacyjnych, festiwa-

lach i działaniach, kto rych celem 

jest przybliz enie ludziom Ewange-

lii o Jezusie lub pomoc w praktycz-

nym z yciu przesłaniem Słowa Bo-

z ego. Problemem jest raczej do-

strzegalne ograniczenie swojego 

z ycia duchowego do takich akcji, 

działan  i inicjatyw. Tak jakby obec-

nos c  Boga moz na było wyczuc  

i przez yc  tylko w trakcie wielkich 

zgromadzen , zebran , koncerto w 

i akcji chrzes cijan skich. Niestety 

wielokrotnie się z tym spotkałem 

i wielokrotnie dos wiadczyłem te-

go, z e kiedy zaczynają się proble-

my, ludzie bazujący na akcyjnos ci 

chrzes cijan stwa znikają, bo znajdą 

sobie inne s rodowiska, grupy i fe-

stiwale, gdzie na razie nie ma 

az  tak widocznych wyzwan  i pro-

blemo w. Po prostu uciekają... 

Postawa wdowy z ewangelicznej 

przypowies ci jest dla mnie nie-

zwykłą inspiracją do innego pa-

trzenia na wyzwania chrzes cijan -

skiego z ycia. Wdowa w tamtych 

czasach była kims , z kim nie trzeba 

się było liczyc  - ledwie miała 

za co z yc  i nie liczyła się w społe-

czen stwie. A pomimo tego, potrafi-

ła wytrwałos cią i cierpliwos cią 

zmusic  sędziego, kto ry nie bał 

się nawet Boga, do działania. 

I to jest przypowies c  objas niająca 

jedną z tajemnic modlitwy, jedną 

Rozważanie 

Festiwalizacja? ks. Grzegorz Olek 
Wikariusz parafii w Gliwicach 
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z tajemnic z ycia duchowego - wy-

trwałos c  i cierpliwos c . Samego sie-

bie łatwo przyłapuję na tym, 

z e dopo ki cos  jest pilnego i trudne-

go, to łatwiej mi się o to modlic , 

ale kiedy tylko sprawy wydają 

się przybierac  lepszy obro t, 

to juz  nie tak łatwo trzymac  

się  modlitwy. 

Zresztą kto z nas regularnie modli 

się o swoich przełoz onych? O na-

sze pan stwo i o mądros c  dla rzą-

dzących? O biskupo w, księz y, kate-

cheto w, prowadzących szko łki nie-

dzielne i wszystkich innych, kto -

rzy tydzien  w tydzien  starają się 

dotrzec  z przesłaniem Ewangelii? 

Wreszcie, o swoją rodzinę, takz e 

o tych krewnych, kto rych wolimy 

zbyt często nie widziec ? 

Ole Hallesby, norweski duchowny, 

napisał kiedys  ksiąz eczkę o modli-

twie. Napisał tam, z e modlitwa 

jest pracą na rzecz Kro lestwa Bo-

z ego. Bardzo spodobało mi 

się to okres lenie. To jest praca, 

kto rej często nie widac , a bez kto -

rej nie ma z ycia duchowego. 

To jest praca, kto rą czasami trzeba 

wykonywac  przez lata, a nawet 

dziesiątki lat w zaufaniu, z e Bo g 

działa i z e nasza modlitwa niesie 

nas, naszych najbliz szych, parafie, 

Kos cio ł, pan stwo. Dopiero w nie-

bie będziemy mogli zobaczyc  jakie 

były efekty tej pracy, jakie znacze-

nie miała modlitwa. 

Dobry festiwal, akcja, ewangeliza-

cja i koncert powinny prowadzic  

do przekuwania ich przesłania 

na język codziennego z ycia, takz e, 

a moz e zwłaszcza język modlitwy. 

Powinny dodawac  siły i nadziei, 

z e modlitwa, czyli przebywanie 

z Bogiem na co dzien  i powierza-

nie mu spraw swojego z ycia, rodzi-

ny, Kos cioła i s wiata naprawdę 

ma sens i znaczenie, z e odbija 

się echem w wiecznos ci. 

To jest praca, w kto rej kaz da para 

rąk się przyda i w duz ej mierze z y-

cie parafii zalez y od tego, czy jest 

niesiona w modlitwie przez swo-

ich członko w. To nie znaczy, 

z e problemo w nie będzie, z e kon-

flikty znikną, a kaz de spotkanie 

i naboz en stwo będą udane. 

To znaczy jednak, z e damy Bogu 

nas prowadzic  wobec, pomimo 

i wbrew trudnos ciom, konfliktom 

i niepowodzeniom. 

Modlitwa to oddech duchowego 

z ycia. I jeszcze jedno - nigdy 

nie jest za po z no, z eby na nowo za-

cząc  odkryc  modlitwę i zakasac  rę-

kawy do tej pracy dla Kos cioła. 

Rozważanie 
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Prośby modlitewne 

W Informatorze Parafialnym będzie pojawiac  się stała rubryka z propo-

zycjami temato w do modlitwy, kto re dotyczą z ycia naszych parafii. 

To wsparcie, kto rego potrzebują nie tylko duchowni i rady parafialne, 

ale cała wspo lnota parafii, czyli wszyscy jej członkowie - od najmłod-

szych do najstarszych. 

Prośby modlitewne: 

• o mądros c  i wytrwałos c  dla rad parafialnych i duchownych w dba-

niu o z ycie duchowe parafii i jej potrzeby materialne; 

• o zbliz ające się wybory do rad parafialnych; 

• o rozpoznawanie i wykorzystywanie dla wspo lnego dobra daro w 

i talento w, kto re Bo g dał kaz dej osobie w naszej parafii;  

• podziękowanie za kon czący się rok szkolny; 

• o nasze dzieci i młodziez , z eby udawało się przekazac  im wiarę 

i inspirowac  do z ycia z Jezusem na co dzien ; 

• o chorych, samotnych, opuszczonych i o wszystkich, kto rzy przez y-

wają trudne momenty swojego z ycia; 

• o powoływanie kandydato w i kandydatek na studia teologiczne 

i do ro z nych zadan  i wyzwan  pracy naszego Kos cioła; 

• o nasze miasta  - o mądros c  dla rządzących, gło d Boz ego Słowa i 

misję, z jaką Bo g nas tu postawił; 

• o Kos cio ł Ewangelicko-Augsburski w Polsce, z eby trzymał się 

Ewangelii, Słowa Boz ego i tworzył wspo lnotę, kto ra pomimo ro z -

nic, z yje z Boz ej miłos ci; 

• o chrzes cijan na s wiecie, kto rzy są przes ladowani ze względu 

na wiarę i o nawro cenie ich przes ladowco w. 
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Świat Nowego Testamentu 

W dzisiejszym s wiecie liczy się to, 

co nowe, lepiej nowsze, a najlepiej 

najnowsze. Gospodarka musi nas 

nieustannie zaskakiwac  nowymi 

produktami, rynek usługami, tak, 

z ebys my przypadkiem nie mieli 

kiedys  dosyc . Stare jest synoni-

mem niedostosowanego, przesta-

rzałego i nieprzydatnego. 

W s wiecie staroz ytnym było zu-

pełnie inaczej. Staroz ytni wyzna-

wali zasadę: to presbyteron kreit-

ton esti to neotero (gr. dosł. Star-

sze/wczes niejsze ma pierwszen -

stwo przed młodszym/nowszym). 

To, co nowe, było z zasady podej-

rzane, a najnowsze, nie zasługiwa-

ło na zaufanie. Tylko mocne osa-

dzenie danej nauki, twierdzenia 

czy przekonania w ciągu tradycji 

gwarantowało wiarygodnos c . 

Wspo łczes nie moz na odnalez c  

taką argumentację w przemys le 

spoz ywczym, w kto rym gwarancją 

jakos ci produktu ma byc  wiek fir-

my… 

Staroz ytnej argumentacji kres po-

łoz yła rodząca się nauka i oparcie 

wiedzy na metodzie badan , obser-

wacji i analizy, a nie na ciągłos ci 

z wiedzą poprzednich pokolen .  

Wspo łczes nie moz na odnies c  wra-

z enie, z e kult młodos ci, naiwnos ci 

i naturalnos ci mocno, jes li nie zu-

pełnie, zatarł staroz ytny szacunek 

do wieku, dos wiadczenia i trady-

cji. W Nowym Testamencie 

presbytes to nie w pierwszym rzę-

dzie okres lenie wieku - stary/

starszy - ale rodzącego się urzędu 

w kos ciołach lokalnych. Przeciez  

ten, kto ma bogate dos wiadczenie 

z ycia i umie mądrze z niego czer-

pac , jest niezastąpiony w mądrym 

kierowaniu z yciem zboru. Kiedy 

tylko misyjna, dynamiczna sytua-

cja chrzes cijan skich wspo lnot za-

czynała się zmieniac , a zbo r 

krzepnąc , pojawiało się pytanie 

jak zbudowac  takie struktury 

Stary?! 

ks. dr Grzegorz Olek 
Wikariusz parafii w Gliwicach 
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dla wspo lnoty, z eby mogła trwac  

przez pokolenia. S lady tego mys le-

nia widac  w listach pawłowych. 

Apostoł Paweł pracował zespoło-

wo i otaczał się gronem wspo łpra-

cowniko w, szkolił nowych i wysy-

łał ich do załoz onych zboro w. 

Wiedział, z e do prowadzenia zbo-

ro w i misji potrzebny jest zespo ł. 

W listach pasterskich, tj. 1 i 2 Ty-

moteusza i Tytusa, moz na do-

strzec wyraz ne rodzenie się pew-

nych struktur - tam zresztą napo-

tykamy na listę wymagan  wobec 

kandydato w na niekto re funkcje 

w kos ciołach lokalnych. To prze-

czy przes wiadczeniu niekto rych 

chrzes cijan, jakoby z ycie pierw-

szych wspo lnot pozbawione było 

struktury, okres lonych ro l i zadan  

oraz liturgii (z gr. porządku 

[zebrania]). Dobrze znany Hymn 

o  miłos ci z 1 listu do Koryntian 

13 jest pięknym, ale i złos liwym 

komentarzem Pawła pod adresem 

chrzes cijan z Koryntu, kto rzy po-

zwalali na chaos na swoich zebra-

niach. 

Obecne w kos ciołach ewangelic-

kich rady parafialne są spadko-

biercami nowotestamentowej tro-

ski o to, jak z yc  wiarą przez poko-

lenia i prowadzic  ludzi w ducho-

wym z yciu. Wyrosły z przekona-

nia, z e potrzebny jest zespo ł ludzi 

z dos wiadczeniem, mądros cią 

i zapałem do tego, z eby wspo lnie 

odpowiadac  za kształt z ycia 

wspo lnoty wiary. 

Oczywis cie dzisiaj pierwszym kry-

terium nie jest wiek, a mądros c , 

odwaga i wiara - nie tylko 

w Ewangelię, ale ro wniez  w to, 

z e Bo g ma dla kaz dej wspo lnoty 

i zboru zadanie i dał jej odpowied-

nie dary duchowe do jego wypeł-

nienia. Oznacza to zmierzenie 

z problemem starym, czyli naj-

waz niejszym - dlaczego i w jakim 

celu Bo g stawia nas w danym 

miejscu i czasie. Jak mamy jako ta, 

a nie inna parafia głosic  Ewangelię 

w swoim mies cie, swoim otocze-

niu i s rodowisku? Jak poradzic  

sobie z duchowymi chorobami 

zboru? 

Zastanawiam się nad tym, co to 

znaczy, z e coraz mniej jest oso b 

chętnych do podjęcia tej odpowie-

dzialnos ci i walki o taki Kos cio ł, 

w kto rym sprawy duchowe 

są priorytetem, a kwestie mate-

rialne mądrze i odpowiedzialnie 

zarządzane. 

Świat Nowego Testamentu 
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Następnie stanął Salomon przed 
ołtarzem PANA wobec całego zgro-
madzenia Izraela, wyciągnął dło-
nie ku niebu i przemówił: PANIE, 
BOŻE Izraela! Nie ma takiego Boga 
jak Ty w górze na niebie ani w dole 
na ziemi, przestrzegającego przy-
mierza i łaski względem swoich 
sług, którzy czczą Cię całym ser-
cem. Ty dotrzymałeś tego, co zapo-
wiedziałeś Twemu słudze Dawido-
wi, mojemu ojcu. Wypowiedziałeś 
swoimi ustami, a swoją ręką - jak 
to jest dzisiaj - wypełniłeś. I teraz 
więc, PANIE, Boże Izraela, dotrzy-
maj obietnicy, którą złożyłeś Two-
jemu słudze Dawidowi, mojemu 
ojcu. […] Czy Bóg rzeczywiście za-
mieszka na ziemi? Przecież niebo 
i najwyższe niebiosa nie mogą Cię 
ogarnąć, a tym bardziej ten dom, 
który zbudowałem! Zważ na modli-
twę swojego sługi i jego błaganie, 
PANIE, mój Boże, wysłuchaj błaga-
nia i modlitwy, które Twój sługa 
zanosi dzisiaj przed Twoje oblicze.   
 

1. Krl 8, 22-24.26-28  
wg. Biblii Ekumenicznej 

 
Drodzy w Chrystusie! 
 
 Modlący się w s wiątyni Salo-
mon to starotestamentowy obraz 
jaki maluje przed naszymi oczyma 
fragment 1. Księgi Kro lewskiej. Ta 
modlitwa wypowiedziana moz na 
powiedziec  w dniu inauguracji, 
pos więcenia wzniesionego przez 
kro la Salomona Domu Boz ego, jest 
manifestem jaki składa kro l o Bo-
gu wobec ludzi. Wzniesienie s wią-
tyni, do tego tak pięknej i bogatej, 
było dla zgromadzenia izraelskie-
go wydarzeniem doniosłym. Po-

Wstąpił  
do nieba... 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii w Słupsku 

Kazanie 
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wodem wzniesienia tej pierwszej 
s wiątyni była koniecznos c  umiesz-
czenia w godnych warunkach naj-
większego i najcenniejszego skar-
bu jaki posiadali Izraelici – Arki 
Przymierza, zawierającej tablice z 
Dekalogiem. Od momentu nadania 
przez Boga Izraelitom 10 przyka-
zan , kamienne tablice towarzyszy-
ły im nieprzerwanie i przechowy-
wane były w Arce Przymierza, a ta 
z kolei ulokowana była w namio-
cie zgromadzenia, kto ry rozbijany 
był przez izraeli-
to w podczas wę-
dro wki na czas 
postoju. Juz  po 
dotarciu do Ziemi 
Obiecanej, przez 
kolejnych 300 lat 
skrzynia nie-
zmiennie uloko-
wana była w Na-
miocie, w mies cie 
Silo. Kro l Dawid 
planował zbudo-
wac  godne miej-
sce dla Arki, ale 
Bo g zdecydowa-
nie się temu 
sprzeciwił, ponie-
waz  nie uwaz ał Dawida za czło-
wieka godnego wzniesienia Domu 
Boz ego. Tak relacjonuje to sam 
kro l Dawid w 1. Krn 28,2-3 Słu-
chajcie, moi bracia i mój ludu. Ja w 
swoim sercu zamierzałem wybudo-

wać dom odpoczynku dla Arki Przy-
mierza PANA jako podnóżek stóp 
naszego Boga. I poczyniłem przygo-
towania do tej budowy. Lecz Bóg 
powiedział do mnie: Nie zbudujesz 
domu dla Mego Imienia, ponieważ 
jesteś człowiekiem wojny i przele-
wałeś krew […] Salomon, twój syn, 
to on zbuduje Mój dom i Moje dzie-
dzińce, ponieważ wybrałem go so-
bie za syna, a Ja będę mu ojcem. 
Kro l Salomon urzeczywistnił plany 
i zamierzenia Boga. Największa 

S więtos c  Izraela znalazła godne 
miejsce. S wiątynia Salomona zo-
stała wzniesiona na go rze Moria, 
na kto rej Abraham miał złoz yc  w 
ofierze swojego syna Izaaka. S wią-
tynia ta przetrwała do 587 r. pne, 

Kazanie 
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kiedy to wojska babilon skie pod 
wodzą kro la Nebukadnesara II 
zniszczyły miasto i splądrowały 
s wiątynię. Wo wczas tez  zaginęła 
Arka Przymierza. Izraelici wnies li 
na tym samym miejscu, kolejną 
tzw. drugą s wiątynię, kto ra prze-
trwała do 70 r. n.e. Na jej miejscu, 
sprawujący nadzo r nad wzgo rzem 
s wiątynnym muzułmanie wybu-
dowali dwa meczety. Po dzien  dzi-

siejszy Z ydzi przy S cianie Płaczu, 
jedynej pozostałos ci ze s wiątyni, 
modlą się o odbudowanie naj-
s więtszego dla nich miejsca. Tyle 
historii, bez kto rej byc  moz e trud-
no zrozumiec  pewne gesty, zacho-
wania i sposo b mys lenia. Kiedy 
spojrzymy na naszą historię, 
stwierdzimy bez cienia wątpliwo-

s ci, z e nasi przodkowie takz e do-
s wiadczali przes ladowan , odbiera-
nia kos cioło w, zakazo w głoszenia 
ewangelii… Na szczęs cie my juz  
tego nie dos wiadczamy, choc  do-
skonale wiemy, z e nie wszyscy 
chrzes cijanie na s wiecie mogą tak 
jak my, cieszyc  się wolnos cią gło-
szenia Słowa Boz ego, gromadzic  
się w kos ciołach i domach modli-
twy, obchodzic  s więta, kto re zwią-

zane są z histo-
rią naszego 
zbawienia.  
 Dzięki 
Bogu my ma-
my nasz ko-
s cio ł, w kto rym 
moz emy się 
spotykac  i gro-
madzic  na mo-
dlitwie i słu-
chaniu Słowa 
oraz uczestni-
czeniu w sa-
kramentach. 
To jest nasz 
przywilej, z e 

moz emy miec  takie miejsce jak 
ten kos cio ł, miejsce, o kto re dba-
my, bo jest nam powierzone przez 
Boga a wzniesione przez ludzi, dla 
kto rych głoszenie Ewangelii w 
duchu luteran skim było nieo-
dzowną częs cią ich z ycia. Dzisiaj 
chciałoby się powto rzyc  za Salo-
monem Niech będzie z nami PAN 

Kazanie 
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nasz Bóg, jak był z naszymi przod-
kami. Niech nas nie opuszcza ani 
nas nie odrzuca. Niech skłoni nasze 
serca ku sobie, abyśmy zawsze cho-
dzili jego drogami, przestrzegając 
Jego przykazań, ustaw i praw, któ-
re nadał naszym przodkom. 1 Krl 
8,57-58 
Dzisiaj obchodzimy S więto Wnie-
bowstąpienia Pan skiego, kto re 
przypada na 40 dni po Zmar-
twychwstaniu i 10 dni przed Ze-
słaniem Ducha S więtego. Wniebo-
wstąpienie Jezusa Chrystusa jest 
w chrzes cijan stwie istotnym mo-
mentem, kto ry łączy w sobie bar-
dzo wyraz nie ziemski wymiar mi-
sji z boskim charakterem osoby 
Zbawiciela. To s więto, a włas ciwie 
wydarzenie, kto re w tym dniu 
przypominamy, zamyka krąg inge-
rencji Boga w z ycie człowieka - 
ingerencji, kto ra miała jeden cel: 
zbawienie, czyli ocalenie przed 
potępieniem i s miercią, jako karą 
za grzech.  
 Urodzony w Betlejem Jezus 
przychodzi z nieba, od Ojca – w 
Jezusie Bo g przybiera postac  czło-
wieka, naucza, składa s wiadectwo 
o Boz ej Miłos ci, cierpi, umiera – 
zabity przez wrogie Mu ugrupo-
wania, w kon cu zmartwychwsta-
jąc daje dowo d na to, z e Bo g ma 
władzę nad s miercią. W kon cu 
powraca do Ojca, zasiadając na 
tronie chwały. Jak mo wi Wysze-

dłem od Ojca i przyszedłem na 
świat. Znowu opuszczam świat i idę 
do Ojca. J 16,28 S wiadkami tych 
ostatnich wydarzen  byli ucznio-
wie Jezusa, kto rzy ze smutkiem, 
ale ro wniez  z nadzieją spoglądali 
w niebo za odchodzącym Jezusem. 
Co będzie dalej, jak potoczą się 
losy ludzkos ci? Czy wystarczy 
wiary i determinacji, aby ta Dobra 
Nowina, z kto rą przyszedł Jezus, 
nie odeszła w zapomnienie, ale 
była stale głoszona, tak jak im na-
kazał: Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 
Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, 
będzie zbawiony, a kto nie uwierzy 
będzie potępiony. Mk 16,15. To jest 
wezwanie skierowane takz e do 
nas, bo Bo g kaz dego, kto chce po-
dąz ac  Jego drogą czyni swoim 
uczniem i jednoczes nie poleca, 
aby kaz dy zgodnie ze swoimi ta-
lentami i umiejętnos ciami zwia-
stował ludziom nowinę o zbawie-
niu, kto re jest moz liwe wyłącznie 
przez wiarę w zmartwychwstanie 
Chrystusa. Bo g wzywa nas w tym 
szczego lnym dniu, abys my nie za-
mykali się w s cianach naszych 
s wiątyn  i kos cioło w, ale aby za 
naszą sprawą słowo Jego Ewange-
lii wychodziło poza mury i kos cio-
ło w i trafiało do ludzi, do ich serc, 
zmieniało je i czyniło s wiątynią 
Ducha S więtego. Amen.  

Kazanie 
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Wybory do rady parafialnej 
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Humor z befką 

Młody duchowny jako wikariusz zostaje skierowany do pracy parafialnej 

do małej wiejskiej parafii. W sobotę po południu w kos ciele spotyka ko-

s cielną. Kobieta widząc księdza, mo wi do niego: Proszę księdza, czy mógł-

by mi ksiądz pomóc zamieść kościół? Na to Wikariusz nieco oburzony: 

Szanowna Pani Hildo, czy Pani wie, że ja pięć lat studiowałem teologię?! 

Kos cielna na to: Oj przepraszam, proszę Księdza, zupełnie zapomniałam. 

Oczywiście nauczę Księdza jak to się robi.  

 

*** 
Pewnego razu, wyjątkowo oszczędny ksiądz, wraca do domu ze spotka-

nia na drugim kon cu miasta i mo wi do swojej z ony: Moja droga, dzisiaj 

znów zaoszczędziłem dużo pieniędzy. Zamiast wracać tramwajem do do-

mu, pobiegłem za nim na piechotę. Z ona na to: Nie pojmuję, że można być 

aż tak rozrzutnym! Nie mogłeś pobiec za taksówką? Wtedy zaoszczędził-

byś o wiele więcej! 

 
*** 

Mały Antek przychodzi do kos cioła z dziadkiem, poniewaz  zawsze dosta-
je cos  w prezencie - 2 złote, lody, albo cos  słodkiego. Problem jest tylko 

taki, z e podczas kazania dziadek zasypia i okropnie chrapie. Miejscowy 

ksiądz, zastanawia się jak moz e temu przeciwdziałac  i mo wi do Antka: 
Antoni, jeśli nie pozwolisz dziadkowi zasnąć podczas kazania, to otrzy-
masz ode mnie 4 złote. Antek zgadza się i przez kolejne 3 niedziele 
wszystko funkcjonuje. W czwartą niedzielę dziadek chrapie dwa razy 

głos niej. Po naboz en stwie ksiądz pyta Antka: Co z naszą umową? No tak 
pamiętam, proszę księdza, ale dziadek podwoił stawkę. 

Humor z befką 

Opracował ks. Wojciech Froehlich 
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Ogłoszenie 
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Ogłoszenie 

Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu  

INFORMUJE, Z E   

DYSPONUJE SPRZĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOZ YCZENIA.  

(ŁO Z KA ELEKTRYCZNE,  

CHODZIKI, WO ZKI INWALIDZKIE)                                      

TEL. 605556749 

Szanowni Parafianie!  

Zwracamy się do Was z 

pros bą i propozycją wspo l-

nej akcji porządkowej w 

naszym centrum Parafial-

nym przy ul. Traugutta 16. 

Chcemy przygotowac  po-

mieszczenia w tym domu 

na przyjazd wolontariuszy z 

USA na obo z biblijno-

językowy, kto ry odbędzie 

się w lipcu. Kaz da wolna ręka się przyda do sprzątania, do porządkowa-

nia, malowania i  prac mających na celu umoz liwienie przyjęcia gos ci 

pod nasz dach. Wierzymy, z e wspo lnymi siłami damy radę. Planowane 

terminy prac to 8 czerwca i  20 czerwca kaz dorazowo o 900 . Jeśli 

ktoś chciałby i mógłby poza tymi terminami to zapraszamy -  

zawsze coś znajdzie się do zrobienia! 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie  
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 O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Konfirmacje w Lęborku  i 
w Słupsku  

Po kilku latach 12.05 w lęborskiej 
kaplicy bylis my s wiadkami i 
uczestnikami uroczystos ci konfir-
macji. W niedzielę Jubilate swoje 
konfirmacyjne s lubowanie złoz ył 
Przemysław Polok. Tydzien  po z -
niej w słupskim kos ciele swoją 
wiarę wyznały i s lubowania, we-
dług nowego porządku, złoz yły 
Zuzanna Kasprzycka i Milena Sie-

klicka. Nasze słupskie konfirmant-
ki przygotowały dla kaz dego 
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O tym, co za nami 

uczestnika naboz en stwa upomi-
nek. Były to własnoręcznie przy-
gotowane  ciastka w kształcie ko-
s cioła, ryby i popiersia Marcina 
Lutra. Ksiądz w kazaniu konfirma-
cyjnym nawiązał do tej symboliki. 

Jako Kos cio ł jestes my wdzięczni 
Bogu za młodych ludzi, kto rzy wy-
znają swoją wiarę w Boga i dekla-
rują swoje przywiązanie do ko-

s cioła ewangelickiego, a naszą mo-
dlitwą jest pros ba o ich wytrwanie 
w złoz onym s lubowaniu.  

Koncert Sensus Musicus  

W s rodowy wieczo r, 15 maja o 
19.30 zainaugurowany został dru-
gi cykl koncerto w w ramach pro-
jektu Muzyczne Wieczory w Koście-
le Ewangelickim. Pierwszym z cy-
klu pięciu zaplanowanych koncer-
to w był występ cho ru Sensus Mu-
sicus pod dyrekcją dra Tadeusza 
Formeli  z Lęborka, p.o. dyrektora 
Instytutu Muzyki Akademii Po-
morskiej, a takz e  organistę w lę-
borskim filiale naszej Parafii. Wy-
konane utwory przeniosły słucha-
czy w ro z ne klimaty muzyczne od 
muzyki cerkiewnej, ukrain skiej az  
do muzyki rozrywkowej. Niespo-



 20 Informator parafialny, Nr 6 (204) 2019  

 

 

O tym, co za nami 

dzianką dla słuchaczy było pre-
mierowe wykonanie utworu napi-
sanego przez prof. Macieja Babni-
sa, inicjatora koncerto w a wyc wi-
czonego przez cho r na pro bie 
przed występem. Koncert zgro-
madził około 80 uczestniko w. 
Projekt moz e się odbywac  dzięki 
wsparciu finansowemu przez 
Urząd Miasta Słupska. Kolejny 
koncert odbędzie się 12 czerwca o 
19.30. Podczas koncerto w moz na 
złoz yc  ofiarę na remont organo w. 

Modernizacja                  
nagłośnienia  

Po długich  zapowiedziach i ocze-
kiwaniach  udało się ostatecznie 

zakon czyc   projekt modernizacji 
nagłos nienia w kos ciele. Montaz  
instalacji przez Firmę RDUCH 

Elektroakustyka, kto ra specjalizu-
je się w nagłas nianiu kos cioło w, 
miał miejsce 17 maja. W  ramach 
projektu, kto ry udało się sfinanso-
wac  przez sponsoro w zewnętrz-
nych, został wymieniony cały sys-
tem nagłos nieniowy  kos cioła 
(wzmacniacz, głos niki, mikrofony 
stacjonarne i mikrofon wpinany). 
Koszt całego projektu wynio sł 
18.865,40. Dziękujemy wszyst-
kim, kto rzy dołoz yli się finansowo 
do jego realizacji.  

Wizyta gości z  

Osterburga 

 
20 maja modlitwą w kos ciele roz-
poczęła się wizyta w naszej Parafii 
oraz w Mniejszos ci Niemieckiej 
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O tym, co za nami 

gos ci z Osterburga w Niemczech. 
Po wizycie w kos ciele, kilku infor-
macjach o parafii przekazanych 
przez proboszcza gos cie udali się 
do sali mniejszos ci niemieckiej, 
gdzie pan Detlef Rach opowiadał o 

działaniach słupskiej mniejszos ci 
niemieckiej a proboszcz Parafii 
przedstawił prezentację o projek-
cie pt. Centrum Diakonii i Dialogu, 
kto re powstaje w budynku Parafii 
przy ul . Traugutta. Ws ro d uczest-
niko w był nadburmistrz Oster-
burga Nico Schultz, kto rego dzia-
dek urodził się w Ostrowcu koło 
Sławna. W związku z przyszło-

rocznym jubileuszem 25-lecia ist-
nienia Pommernverein Osterburg 
Delegacja z Parafii została zapro-
szona do złoz enia wizyty w Oster-
burgu.  

Transport łóżek  

23 maja dotarł do Słupska trans-
port ze sprzętem rehabilitacyj-
nym, kto ry Parafia otrzymała w 
darze z Evangelisches Stift Frei-
burg. Sprzęt w postaci ponad 30 
ło z ek  elektrycznych,  szafek przy-
ło z kowych oraz krzeseł został w 
całos ci przekazany jako darowi-
zna  Centrum Zdrowia Psychicz-
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O tym co za nami 

nego w Słupsku oraz Domowi Po-
mocy Społecznej Les na Oaza w 
Słupsku. Dzięki z yczliwos ci człon-
ka zarządu Diakonii we Freiburgu, 
Hartmuta von Scho ning, wyposa-

z enie likwidowanego domu po-
mocy mogło znalez c  nowych uz yt-
kowniko w w naszym mies cie. Ofi-
cjalne podpisanie umowy darowi-
zny odbędzie się w dniu 5 czerwca 
br. w CZP.  

Remont  w Centrum Dia-
konii i Dialogu 

W budynku przy ul. Traugutta, w 
kto rym mies cic  się będzie cen-
trum parafialne oraz Centrum 
Diakonii i Dialogu trwają prace 
remontowe, kto re mają na celu 
przygotowanie pomieszczen  
mieszkania na piętrze budynku  
pod   zakwaterowanie wolontariu-

szy z USA oraz z Polski, kto rzy 
przyjadą na po łkolonie  English 
Bible Camp w lipcu. Prace polega-
ją na odmalowaniu pokoi i przy-
gotowaniu łazienki i wysprzątaniu 

wszystkich 
pomiesz-
czen . W 3 
soboty uda-
ło się sporo 
zrobic , ale 
pracy jest 
wciąz  bar-
dzo duz o, 
więc kaz de 
ręce się 
przydadzą.  
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 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 

 

Jes li Bo g dał nam dostatek, czy da-

jemy duz o? Jes li zarabiamy 

„normalne pieniądze” czy dajemy 

dziesięcinę? Albo czy uczciwie 

wpłacamy choc  ten 1 % zapisany 

jako nasz obowiązek? A moz e ktos  

z nas odwaz yłby się oddac  do ko-

s cielnej skarbnicy całe swoje utrzy-

manie, ufając Bogu, z e się o niego 

zatroszczy? 

Za kaz dym razem, gdy po naboz en -

stwie, przy wyjs ciu z kos cioła 

„wrzucamy” kolektę lub robimy 

przelew na rzecz Kos cioła i parafii, 

wyobraz my sobie, z e obserwuje 

nas i widzi Jezus. 

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: https://bpga.luteranie.pl/) 

Prosimy o składanie ofiar na przy-

gotowane listy, dostępne w kos cio-

łach lub na konto parafii z dopi-

skiem „darowizna - BP”. Ofiarę 

moz na takz e złoz yc  w kancelarii 

parafialnej. Dziękujemy! 

Ofiary na BPGA zbieramy do dnia 

15 czerwca! 

Odezwa BPGA 

Bratnia Pomoc 
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 KLUB KAWON                 

ZAPRASZA!!! 

 

Osoby z orzeczeniem o 

niepełnosprawności  

do udziału w projekcie:  
 

Otworzyć    
zamknięte  

drzwi. 
 

W ramach projektu zaplano-
wane są wyjs cia do kina i tea-
tru, zajęcia w ogrodzie, gimna-
styka, zajęcia kulinarne, ma-
nualne… wszystko w duchu 
Zero waste, czyli bez s mieci.  

 
Klub jest czynny od ponie-

działku do piątku w godzinach 
9.00-14.00. 

 
Projekt finansowany jest ze 

s rodko w PRFON. 

Ogłoszenia 
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 Nasze projekty w 2019 roku: 

 

1. Renowacja zabytkowych organo w - etap I  - wartos c  projektu –54 000 zł - 

dotacje Urzędu Miasta - 40 000 zł - Urząd Ochrony Zabytko w 8000 zł  - wnio-

sek do Pommernkonvent 6 000 zł 

2. Renowacja zabytkowego krucyfiksu z Lęborka - wartos c  projektu - 8 500 zł 

dotacje Urząd Ochrony Zabytko w - 4 000 zł - Dawni mieszkan cy Lęborka  

1600 zł - wniosek do Związku Dawnych Mieszkan co w Łeby - 2 900 zł 

3. Klub KAWON - Otworzyc  zamknięte drzwi - wartos c  projektu z wkładem 

rzeczowym,  wolontariatem oraz usługą s wiadczoną przez MOPR 43 899,32 - 

Dotacja Urzędu Miasta Słupska 29 000 zł - wkład MOPR 10 000 zł 

4. Muzyczne Wieczory w Kos ciele Ewangelickim - wartos c  projektu -16 430 zł - 

dotacja Urzędu Miasta 12 000 - wkład własny rzeczowy i osobowy 3 530 zł. 

5. Wymiana  okien w  s cianie frontowej Centrum Diakonii i Dialogu - wartos c  

projektu ok. 43 000 zł - złoz one wnioski do Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa 

oraz Diakonii Meklemburgii Pomorza Przedniego.  

Projekty 
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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 obowiązuje ten sam numer konta. Poniżej przedstawiamy wyciąg z 
regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie 
przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakich-
kolwiek 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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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. na Diasporę ofiara w I niedzielę po Pamiątce Reformacji: listopad 
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Plan nabożeństw na czerwiec 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

02.06 

Exaudi 
9.30 10.30  12.30 

09.06 

S więto Zesł. Ducha S w. 
 10.30 8.30   

16.06 

S więto Tro jcy S w. 
 10.30   

23.06 

1. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

30.06 

2. po Trójcy Św. 
  

9.30 

Rodzinne 
  

07.07 

3. po Tro jcy S w. 
9.30 10.30  12.30 

14.07 

4. po Tro jcy S w.  
 10.30 8.30  

21.07 

5. po Tro jcy S w. 
 10.30   

WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

1.06 11.30 Spotkanie z gos c mi z Niemiec Traugutta 16 

8 i 20. 06 9.00 Prace remontowe  Traugutta 16 

23.06 10.30 Zakon czenie Roku Szkolnego Kos cio ł 

30.06 9.30 Naboz en stwo rodzinne 
Kos cio ł/
Rybacka 

22-26.07  9.00-
14.30 Po łkolonie English Bible Camp SP9 


