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Niech każdy człowiek będzie skory 

do słuchania, nieskory do mówie-

nia, nieskory do gniewu.  

Jk 1,19 

Idąc głoście wieść: Przybliżyło się 

Królestwo Niebios.   

Mt 10,7 

Drodzy w Chrystusie! 

  Wakacje rozpoczęły się na 

dobre, wielu z was wyjedzie na za-

słuz one  urlopy, aby wypocząc , 

zrelaksowac  się i zaczerpnąc  sił do 

nauki po wakacjach i pracy po 

urlopie. Zdarza się, z e ktos  mo wi 

mi ty to wcale na urlop nie musisz 

wyjeżdżać, ty to masz urlop cały 

rok, bo mieszkasz nad morzem… No 

niby tak, nasze morze jest bez wąt-

pienia piękne i godne polecenia, 

ale ja na przeko r tez  pojadę na 

urlop… bo nawet ksiądz, wbrew 

pozorom, potrzebuje urlopu.  

  Czas wypoczynku sprzyja 

wsłuchiwaniu się w rytm swojego 

z ycia, w bieg własnych mys li, w bi-

cie serca. To czas na 

„intensywniejsze” przebywanie z 

bliskimi, na odwiedziny dawno nie 

widzianych przyjacio ł, ale to takz e 

czas, kto ry moz na wykorzystac  na 

wzmacnianie więzi z Bogiem, po-

przez lekturę Jego Słowa, uczestni-

czenie w z yciu Jego Kos cioła i po-

znawanie ludzi, kto rzy do Jego Ko-

s cioła nalez ą nawet w najdalszych 

zakątkach s wiata w kto rych spę-

dzac  będziemy wakacje i urlopy.  

Dobrych urlopo w,  

udanych wakacji! 

Niech Bo g Was błogosławi! 

Z modlitwą 

Wasz Duszpasterz 

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo 
Duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 
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Zapraszamy 

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. 
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Rozważanie 

Potem Salomon stanął przed ołta-

rzem Pana wobec całego zgroma-

dzenia izraelskiego, wyciągnął 

swoje dłonie ku niebu i rzekł: Pa-

nie, Boże Izraela! Nie ma ani na 

niebie w górze, ani na ziemi w dole 

takiego Boga jak Ty, który dotrzy-

mujesz przymierza i okazujesz ła-

skę wobec swoich sług, którzy chcą 

z całego serca być z tobą, któ-

ry dotrzymałeś swojemu słudze 

Dawidowi, mojemu ojcu, tego, co 

mu obiecałeś; swoimi ustami obie-

całeś, a w swojej mocy spełniłeś, 

jak to jest dzisiaj. [...] Teraz więc, 

Boże Izraela, potwierdź, proszę, 

swoje obietnice, jakie wypowie-

działeś do swojego sługi Dawida, 

mojego ojca. Lecz czy naprawdę 

zamieszka Bóg na ziemi? Oto nie-

biosa i niebiosa niebios nie mogą 

cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, 

który zbudowałem?! Wejrzyj na 

modlitwę swojego sługi i na jego 

błaganie, Panie, Boże mój, wysłu-

chaj wołania i modlitwy, jaką twój 

sługa zanosi dziś do ciebie. 

1 Krl 8,22-24.26-28 

I’ll be back. 

Jeszcze wrócę. 

 Gubernator Kalifornii w latach 

2003-2011, Arnold Schwarzene-

gger, wypowiedział tę kwestię, 

grając gło wną rolę w filmie Termi-

nator z 1984 roku. W 2005 roku 

Amerykan ski Instytut Filmowy 

uznał ją za jedno ze stu najwaz -

niejszych i najbardziej znanych 

zdan  filmowych ostatnich stu lat. 

 

Jeszcze wrócę. 

Dla całos ci filmu kwestia 

ta nie miała wielkiego znaczenia, 

wywarła jednak ogromny wpływ 

na widzo w i zyskała kultowy sta-

tus. 

Jeszcze wrócę. 

Niecałe dwa tysiące lat temu, 

Wróci! 

ks. dr Grzegorz Olek 
Wikariusz parafii w Gliwicach 
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w zupełnie innych okoliczno-

s ciach i odmiennym konteks cie, 

zmartwychwstały Jezus Chrystus 

zapowiedział swo j powro t. S więto 

Wniebowstąpienia jest przypo-

mnieniem o tym, z e On wro ci. 

 Wro ci w sposo b zupełnie inny niz  

przy pierwszym przyjs ciu na zie-

mię. Nie jako bezbronne dziecko, 

nie jako człowiek, kto ry wydawał 

się wielu poboz nym ludziom zbyt 

ludzki, z eby mo gł byc  kims  więcej 

niz  tylko człowiekiem. 

 Jego powro t będzie widoczny, 

będzie przyjs ciem w potędze 

i na sąd nad s wiatem - o tym jakos  

wielu wierzących zapomina, 

z e jest to mocne przekonanie au-

toro w Nowego Testamentu 

i z e  takie przekonanie znajduje-

my w wyznaniach wiary, wypo-

wiadanych w kaz dą niedzielę. Jego 

powro t będzie ostatecznym zde-

rzeniem się z prawdą o nas, 

o s wiecie i o Bogu, o tym, na jakim 

fundamencie budujemy i zbudo-

walis my nasze z ycie. 

 Chyba włas nie dlatego tekst bi-

blijny na S więto Wniebowstąpie-

nia to szczego lny fragment Pierw-

szej Księgi Kro lewskiej, związany 

z budowaniem s wiątyni. 

O smy rozdział tej księgi zawiera 

w sobie wyjątkowe przesłanie 

o Bogu Izraela - stanowi on opis 

przyniesienia do zbudowanej 

przez kro la Salomona S wiątyni 

Jerozolimskiej Arki Przymierza, 

czyli ozdobnej skrzyni, kto ra mia-

ła zawierac  tablice z przykazania-

mi. Nie jest to opis wyłącznie li-

turgiczno-rytualny, gdyz  zawiera 

bardzo głębokie przesłanie o tym, 

kim jest Bo g Izraela i do z ycia 

w jakim przymierzu zaprasza. 

W tym momencie biblijnej narra-

cji spełniają się obietnice dane 

Abrahamowi, Mojz eszowi i Dawi-

dowi - z e lud wybrany będzie licz-

ny, będzie miał swoją ziemię 

i z e obecnos c  Boga ws ro d tego 

ludu będzie miała szczego lny cha-

rakter. W teks cie moz na wyczuc  

podniosły charakter tego wyda-

Rozważanie 
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rzenia - przez wieki ludzie wierzą-

cy czekali na ten moment, wie-

lu z nich nie doz yło tej chwili 

gdy spełniają się obietnice dane 

przodkom. Bo g jest jednak wierny 

swoim obietnicom i wypełnia 

je w swoim czasie. 

 

 Jeszcze wróci? 

A jak wygląda sytuacja z naszym 

oczekiwaniem na powro t Jezusa 

Chrystusa, za kto rym tętnią księgi 

Nowego Testamentu? Z naszym 

oczekiwaniem na spełnienie Boz ej 

obietnicy? 

 Jest taki moment w liturgii komu-

nijnej, kiedy prosimy: Przyjdz  ry-

chło, Panie! Mam wraz enie, 

z e rzadko kiedy zdaję sobie w peł-

ni sprawę z tego, o co tak napraw-

dę proszę, z tego, jaka jest waga 

i znaczenie tych sło w. Czy napraw-

dę chcę, z eby ta pros ba jak naj-

szybciej się spełniła? Czy moz e 

zbyt wygodnie mi w moim z yciu, 

z eby liczyc  się z tym, z e jestem 

tu tylko na chwilę i to niebo 

jest moją ojczyzną? 

 Z ycie wiary od momentu wniebo-

wstąpienia Chrystusa powinno byc  

nasycone oczekiwaniem na Jego 

powro t. Ten czas nie ma byc  jed-

nak zmarnowany - wręcz przeciw-

nie, jest okazją do c wiczenia wier-

nos ci i cierpliwos ci w z yciu z Bo-

giem na co dzien . Wielu ludzi szu-

ka cudo w, niezwykłos ci i niesamo-

witych wydarzen , sądząc, z e to jest 

włas ciwe paliwo dla wiary. 

Na mnie coraz większe wraz enie 

robią chrzes cijanie, kto rzy cicho, 

bez rozgłosu, realizują nowotesta-

mentowe przesłanie wiernos ci. 

Na tym polega z ycie w przymierzu 

i na tym polega wiara, kto ra jest 

zaufaniem i wiernos cią zarazem - 

zaufaniem Jezusowi Chrystusowi 

i  wiernos cią nakazom Ewangelii. 

Spojrzenie w niebo w S więto 

Wniebowstąpienia Pan skiego daje 

nadzieję i przypomina o tym, 

z e jedynie Jezus Chrystus sprowa-

dza niebo na ziemię. 

  

Nie wróci… 

Jest wielu wierzących, kto rzy zre-

zygnowali z oczekiwania na po-

wro t Chrystusa. Jednym takie 

oczekiwanie wydaje się bezsen-

sowne, inni traktują je jako antycz-

ny pogląd, kto rego nie nalez y za-

chowywac , a inni wolą ograniczyc  

chrzes cijan stwo do z ycia tu i teraz. 

Wtedy pojawia się wielka pokusa 

Rozważanie 
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s ciągania nieba na ziemię, podej-

mowania pro by naprawy s wiata 

i koncentrowania uwagi chrzes ci-

jan na tworzeniu raju tu i teraz. 

Takie utopie i wizje są naiwne, 

a historia uczy, z e najczęs ciej kon -

czą się jakims  rodzajem piekła, 

w kto rym wszystkich chcemy 

uszczęs liwic  według naszej wła-

snej recepty. 

 To prawda, z e nadzieja powinna 

prowadzic  do działania, ale działa-

nie nie moz e stac  się protezą na-

dziei. 

 

Jakie jest twoje nastawienie do tej 

nadziei? 

Czy przesłanie o Jezusie, kto -

ry  wstąpił do nieba i powro ci w 

mocy, motywuje cię do z ycia we-

dług Słowa Boz ego? 

Czy tez  moz e za wszelką cenę 

chcesz uciec od tego oczekiwania, 

bo Bo g nie powinien mieszac  się 

ani do spraw tego s wiata, ani do 

twojego z ycia? Wielu chciałoby, 

z eby chrzes cijan stwo polegało 

na kontakcie z Bogiem, kto rego 

moz emy bezpiecznie oddzielic  od 

naszego codziennego z ycia... 

Tekst biblijny przypomina, z e nie-

biosa i niebiosa niebios nie mogą 

cię ogarnąć! Mamy do czynienia 

z Bogiem suwerennym, ale i wier-

nym złoz onym obietnicom. Wnie-

bowstąpienie jest przejs ciem 

do czasu Kos cioła, czasu oczekiwa-

nia na dopełnienie przemiany 

s wiata, kto ra rozpoczęła się wraz 

z przyjs ciem Jezusa Chrystusa. 

 

On wróci! 

Jes li nieistotny dla fabuły cytat 

z filmu Terminator wywarł tak 

ogromny wpływ na kulturę maso-

wą, to tym smutniej trzeba stwier-

dzic , z e zapowiedz  powrotu Syna 

Boz ego na ziemię wydaje 

się dla wielu stanowic  nieistotny 

element wiary chrzes cijan skiej. 

A Nowy Testament tętni nadzieją 

na to, z e dopiero wraz z ponow-

nym przyjs ciem Jezusa dos wiad-

czymy tego, jak wspaniałe jest z y-

cie z Bogiem i jak ogromne znacze-

nie ma z ycie w Chrystusie. Bo g jest 

wierny złoz onym nam obietnicom. 

 

On wro ci! 

Przyjdz  rychło, Panie! 

 

Amen. 

 

Rozważanie 



Informator  9 

 

 

Prośby modlitewne 

W Informatorze Parafialnym na stałe zagos ciła rubryka z propozycjami 

temato w do modlitwy, kto re dotyczą z ycia naszej parafii. To wsparcie, 

kto rego potrzebują nie tylko duchowni i rady parafialne, ale cała wspo l-

nota parafii, czyli wszyscy jej członkowie - od najmłodszych do najstar-

szych. 

Prośby: 

• o wszystkich, kto rzy wspierali działania, imprezy i wydarzenia 

w naszej parafii oraz o nowych wspo łpracowniko w/

wolontariuszy; 

• o okres urlopowy - bezpieczen stwo i dobry wypoczynek 

dla wszystkich korzystających z urlopo w i wolnego czasu; 

• o rozpoznawanie i wykorzystywanie dla wspo lnego dobra daro w 

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

• o działania misyjne naszego Kos cioła - Tygodnie Ewangelizacyjne, 

obozy dla dzieci, młodziez y i dorosłych, po łkolonie parafialne i in-

ne formy dzielenia się Słowem Boz ym; 

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

wają trudne momenty swojego z ycia; 

• o nasze miasta - Słupsk, Lębork, Gło wczyce i Gardnę Wielką - o mą-

dros c  dla rządzących, gło d Boz ego Słowa i rozpoznanie misji, jaką 

Bo g nam powierzył; 

• o Boz e błogosławien stwo dla biskupo w, radco w, synodało w 

i o mądros c  dla wszystkich, kto rzy biorą na siebie odpowiedzial-

nos c  za kształt z ycia duchowego i materialnego Kos cioła Ewange-

lickiego. 

Prośby modlitewne 
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Humor z befką 

Nad jeziorem Genezaret stoi grupa turysto w. Zbliz a się do nich ło dz . Sza-

nowni Państwo życzą sobie popłynąć? - pyta kapitan. Przejażdżka kosztuje 

500 nowych szekli (ok. 100 Euro). Jeden z turysto w odzywa się i mo wi: 

To dość dużo jak na taką przejażdżkę. Kapitan: Proszę pomyśleć, że to jest 

Jezioro Genezaret, gdzie Jezus chodził po wodzie! Turysta na to: Nic dziw-

nego, przy takich cenach! 

*** 

Starszą parafiankę odwiedza ksiądz z wizytą duszpasterską. Rozmowa 

toczy się na temat modlitwy. Ksiądz pyta parafiankę, czy dos wiadczyła 

spełnienia jakiejs  modlitwy. Ależ oczywiście, odpowiada starsza Pani, 

każdego ranka! A jak to się objawia? - chce wiedziec  ksiądz. Proszę sobie 

wyobrazić, że każdego ranka modlę się o to, by Pan chronił mój dom i moje 

życie od lwów. Ksiądz mys ląc, z e się przesłyszał pyta: Czy mówiła Pani 

coś o lwach? Tak! odpowiedziała kobieta, dlaczego ksiądz pyta? 

Bo tu przecież nie ma żadnych lwów! Na to starsza Pani w zachwycie – 

No widzi ksiądz, jak moja modlitwa działa! 

*** 

Dzieci biorą się z lodówki! - mo wi z przekonaniem trzyletni Jas  do swoje-

go kolegi z piaskownicy.  Co za bzdura! – odpowiada kolega. To prawda! 

My mamy lodówkę i jest nas troje dzieci, ciocia Kasia ma lodówkę i też ma 

dzieci, a nasz wujek Piotrek nie ma lodówki i nie ma dzieci!  

To brednie, nasza ciocia Stefcia ma lodówkę a nie ma dzieci!  

To w takim razie ta lodówka musi być zepsuta! 

*** 

Krzys  mo wi do Stasia: Człowieku, jakie ty masz brudne nogi! Na to Stas  do 

Krzysia: I co z tego, w końcu jestem od ciebie o trzy lata starszy! 

*** 

Nie chodzi w kon cu o to, aby dzieci były czyste, ale aby były szczęs liwe!  

Udanych i bezpiecznych wakacji! 

Humor z befką opr. ks. Wojciech Froehlich 
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Lekcje religii - informacja dla rodziców 

Informator dla rodziców dotyczący nauczania re-

ligii ewangelickiej 
(opracowany przez Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego 

- dk. Ewę Below) 

 

1. Jaki akt prawny reguluje nauczanie religii w szkole i w punkcie 

katechetycznym? 

 

W rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 

(z po z niejszymi zmianami, ostatnie z 2017 r.) w sprawie warunko w i spo-

sobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

są zawarte wszystkie uregulowania dotyczące organizowania lekcji reli-

gii. 

 

2. Na czyj wniosek jest organizowana nauka religii? 

 

Naukę religii zgodnie z  w/w rozporządzeniem organizuje się: 

·     w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - na z yczenie rodzico w, 

·     w szkołach podstawowych - na z yczenie rodzico w, 

·     w szkołach ponadpodstawowych - na z yczenie rodzico w, bądz  samych 

ucznio w; po osiągnięciu pełnoletnos ci o uczęszczaniu na religię i etykę 

decyduje uczen . 

Z yczenie jest wyraz ane w formie pisemnego os wiadczenia. Os wiadczenie 

nie musi byc  ponawiane w kolejnym roku szkolnym, moz e jednak zostac  

zmienione. 

Szkoła nie ma prawa domagac  się os wiadczen  informujących o nieuczest-

niczeniu ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, natomiast w przypadku 

rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie 

szkoły o zmianie decyzji. 

 

3. Dla jakiej grupy szkoła ma obowiązek zorganizować lekcje religii? 
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Lekcje religii - informacja dla rodziców 

 

Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowac  lekcje religii dla gru-

py nie mniejszej niz  siedmiu ucznio w danej klasy lub oddziału przed-

szkolnego. Dla mniejszej grupy lekcje powinny byc  organizowane w gru-

pie międzyklasowej. Jez eli w przedszkolu lub szkole na naukę religii zgło-

si się mniej niz  siedmiu ucznio w danego wyznania, organ prowadzący 

przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z włas ciwym Kos ciołem, organi-

zuje naukę religii w międzyszkolnym/pozaszkolnym punkcie kateche-

tycznym. 

Od 1 wrzes nia 2014 r. przestało obowiązywac  dotychczasowe ogranicze-

nie, kto re wymagało co najmniej trzech ucznio w, dla kto rych organ pro-

wadzący tworzy grupę międzyszkolną lub pozaszkolny punkt kateche-

tyczny. Oznacza to, z e zajęcia z religii są organizowane nawet dla jednego 

ucznia. 

 

4. Czy ocena z religii jest na świadectwie szkolnym? 

 

Ocena z religii jest wliczana do s redniej ocen ucznia, jednak nie wpływa 

na promocję do kolejnej klasy. Ocena z religii jest umieszczana na s wia-

dectwie szkolnym bezpos rednio po ocenie zachowania. W przypadku 

s wiadectw ucznio w klas 1 – 3 szkoły podstawowej nie stosuje się oceny 

opisowej z religii. 

Uczniowie uczęszczający na lekcje religii w punkcie katechetycznym 

otrzymują ocenę z religii na specjalnych (kos cielnych) zas wiadczeniach 

wystawianych przez uczącego katechetę. Na podstawie tego zas wiadcze-

nia, oddanego w szkole wychowawcy klasy, uczen  otrzymuje ocenę 

za pierwszy semestr oraz ocenę kon coworoczną wpisaną na s wiadectwie 

szkolnym. 

Dodatkowo parafie przygotowują dla ucznio w S wiadectwa z nauki religii. 

 

 

5. Czy szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom opiekę w czasie lekcji 
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Lekcje religii - informacja dla rodziców 

religii rzymskokatolickiej? 

 

Szkoła jest zobowiązana zapewnic  w czasie trwania religii opiekę lub za-

jęcia wychowawcze uczniom, kto rzy nie korzystają z nauki religii w szko-

le. 

 

6. Czy nauczyciel religii może być wychowawcą klasy? 

 

Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyj-

muje jednak obowiązko w wychowawcy klasy. 

 

7. Jakie obowiązują przepisy dotyczące podręczników i programów 

nauczania do religii? 

 

Nauczanie religii odbywa się na podstawie programo w opracowanych 

i zatwierdzonych przez Kos cio ł i przedstawionych do wiadomos ci Mini-

strowi Edukacji Narodowej. Te same zasady stosuje się wobec podręczni-

ko w do nauczania religii. 

Kos cio ł Ewangelicko-Augsburski w 2017 r. zatwierdził nowy Program 

nauczania religii ewangelickiej do szkoły podstawowej oraz w latach wcze-

s niejszych podręczniki do nauczania religii ewangelickiej do poszczego l-

nych klas. Zostały one ro wniez  przekazane do wiadomos ci Ministrowi 

Edukacji Narodowej. 

Wykaz podręczników do nauczania religii: 

Klasa 1 – Bo g błogosławi człowiekowi, 

Klasa 2 – Boz a wiernos c , 

Klasa 3 – Boz a miłos c , 

Klasa 4 – Boz a wiernos c , 

Klasa 5 – Wzrastanie w wierze, 

Klasa 6 – Boz y Kos cio ł, 

Klasa 7 – Z ycie i wiara -7, 

Klasa 8 – Z ycie i wiara - 8. 
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Prawo - uchwała Synodu 

Poniżej, na prośbę kancelarii 

Biskupa,  przedstawiamy list 

Biskupa Kościoła i treść 

Uchwały Synodu dotyczącej 

problemu nadużyć seksual-

nych . 

Czcigodni Duchowni, 

Z dniem 1 czerwca 2019 r. weszła w 

z ycie uchwała Synodu Kos cioła sprze-

ciwiająca się tolerowaniu wszelkich 

form przemocy i naduz yc  seksual-

nych, kto re mogły lub mogą występo-

wac  w Kos ciele. Uchwała została pod-

jęta 28 kwietnia 2019 r. w Warszawie, 

podczas wiosennej sesji Synodu Ko-

s cioła Ewangelicko-Augsburskiego w 

RP. 

W uchwale Synod zwro cił uwagę , z e 

niedopuszczalne są sytuacja, w kto -

rych sprawca wykorzystuje małolet-

nos c  ofiary albo naduz ywa stosunku 

zalez nos ci (przełoz ony-podwładny 

itp.) lub wykorzystuje krytyczne poło-

z enie ofiary. Przypomniał ro wniez , z e 

przed nawiązaniem stosunku pracy 

lub przed dopuszczeniem danej osoby 

do działalnos ci związanej z wychowa-

niem, edukacją, wypoczynkiem, lecze-

niem małoletnich lub z opieką nad 

nimi, nalez y uzyskac  informację, czy 

dane tej osoby są zamieszczone w 

zasobach Rejestru Sprawco w Prze-

stępstw na tle Seksualnym. Osoby 

umieszczone w tych zasobach nie po-

winny byc  zatrudniane.  Powyz sza 

zasada dotyczy wszystkich oso b opie-

kujących się dziec mi w parafiach 

(takz e wolontariuszy), duchownych, 

nauczycieli katecheto w, opiekuno w 

na koloniach i obozach organizowa-

nych przez Kos cio ł itd. 

Synod przekazał w uchwale praktycz-

ne wskazo wki dotyczące zgłaszania 

ewentualnych naduz yc  seksualnych. 

Po pierwsza nalez y zawiadomic  bez-

pos rednio organ s cigania. Synod przy-

pomniał, z e kaz da osoba pełniąca 

funkcje urzędowe w Kos ciele, kto ra w 

związku ze swą działalnos cią powzię-

ła podejrzenie popełnienia przestęp-

stwa, jest obowiązana niezwłocznie 

zawiadomic  o tym prokuratora lub 

Policję oraz podjąc  działania, aby nie 

dopus cic  do zatarcia s lado w i dowo-

do w przestępstwa. Zawiadomienie 

powinno byc  złoz one do wiadomos ci 

włas ciwego biskupa diecezjalnego i 

Biskupa Kos cioła. 

Moz na tez  złoz yc  zawiadomienie do 

Biskupa Kos cioła poprzez wysłanie 

wiadomos ci na utworzoną 1 czerwca 

2019 r. specjalną skrzynkę poczty 
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Prawo - Uchwała Synodu 

elektronicznej  

zgloszenie@luteranie.pl.  

Zgłoszenia te mogą byc  następnie 

przedmiotem postępowania przygoto-

wawczego w rozumieniu Przepiso w 

dyscyplinarnych Kos cioła. W razie 

ustalenia, z e dane zgłoszenie jest wia-

rygodne, zawiadomione zostaną orga-

ny s cigania, a duchowny (jes li on jest 

domniemanym sprawcą) powinien 

podlegac  zawieszeniu w wykonywa-

niu obowiązko w do czasu prawomoc-

nego rozstrzygnięcia sprawy we wła-

s ciwym postępowaniu. Zgłoszone 

sprawy będą ujęte w sprawozdaniu 

Konsystorza i Biskupa Kos cioła. 

 

W uchwale Synod wskazał na koniecz-

nos c  kierowania oso b zgłaszających 

naduz ycia seksualne do Centrum Me-

diacji i Poradnictwa Kos cioła Ewange-

licko-Augsburskiego w RP, w celu za-

pewnienia im niezbędnej pomocy po-

zaprawnej. Elementem realizacji 

uchwały będzie tez  organizacja szko-

len  i zapewnienie dostępu do odpo-

wiednich materiało w osobom du-

chownym i innym osobom pełniącym 

aktywnie słuz bę w Kos ciele. 

 

W uzasadnieniu wniosku zgłoszonego 

na Synod podkres lono, z e problem 

naduz yc  seksualnych występujących 

w Kos ciołach chrzes cijan skich, kładzie 

cien  na jakos ci i prawdziwos ci misji 

chrzes cijan stwa w s wiecie. Nie powin-

no się tolerowac  zachowan , kto re pro-

wadzą do naduz yc  sfery seksualnej w 

relacjach wewnątrzkos cielnych oraz 

zachowan , kto re wyrządzają krzywdę 

słabszym lub bezbronnym. 

 

Proszę o zapoznanie się z tres cią ni-

niejszej uchwały oraz przekazanie 

parafianom informacji na jej temat. 

 

ks. Jerzy Samiec  

Biskup Kos cioła 

 

Tres c  uchwały: 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2019 r. 

Na podstawie § 64 pkt 2 Zasadniczego 

Prawa Wewnętrznego Synod Kos cioła 

Ewangelicko-Augsburskiego w Rze-

czypospolitej Polskiej uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Synod Kos cioła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP wyraz a sprzeciw 

wobec tolerowania wszelkich form 

przemocy i naduz yc  seksualnych, kto -

re mogły lub mogą występowac  w 

Kos ciele przy wykorzystaniu małolet-

mailto:zgloszenie@luteranie.pl
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Prawo-uchwała Synodu 

nos ci albo naduz ycia stosunku zalez -

nos ci lub wykorzystania krytycznego 

połoz enia ofiary takiego postępowa-

nia. 

 

§ 2 

1. Synod Kos cioła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP przypomina, z e 

kaz da osoba s wiecka lub duchowna 

pełniąca funkcje urzędowe w Kos ciele, 

kto ra w związku ze swą działalnos cią 

powzięła podejrzenie popełnienia 

przestępstwa, jest obowiązana nie-

zwłocznie zawiadomic  o tym prokura-

tora lub Policję oraz przedsięwziąc  

niezbędne czynnos ci do czasu przyby-

cia organu powołanego do s cigania 

przestępstw lub do czasu wydania 

przez ten organ stosownego zarządze-

nia, aby nie dopus cic  do zatarcia s la-

do w i dowodo w przestępstwa. 

2. Jednoczes nie Synod wskazuje, z e 

s wiadkiem w sprawie nie moz e byc  

duchowny co do fakto w, o kto rych 

dowiedział się przy spowiedzi, z za-

strzez eniem § 61 ust. 3 Pragmatyki 

Słuz bowej Kos cioła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP. 

3.  Nadto Synod przypomina, z e przed 

nawiązaniem stosunku pracy lub 

przed dopuszczeniem danej osoby do 

innej działalnos ci związanej z wycho-

waniem, edukacją, wypoczynkiem, 

leczeniem małoletnich lub z opieką 

nad nimi, nalez y uzyskac  informację, 

czy dane tej osoby są zamieszczone w 

„Rejestrze z dostępem ograniczonym”, 

kto ry jest częs cią Rejestru Sprawco w 

Przestępstw na tle Seksualnym, o kto -

rym mowa w ustawie z dnia 13 maja 

2016 r. o przeciwdziałaniu zagroz e-

niom przestępczos cią na tle seksual-

nym (Dz.U. z 2018 r. poz. 405). 

 

§ 3 

Synod Kos cioła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP poleca, by zawia-

domienie, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, 

było złoz one do wiadomos ci włas ci-

wego biskupa diecezjalnego i Biskupa 

Kos cioła. 

 

§ 4 

1. Synod Kos cioła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP poleca Konsysto-

rzowi Kos cioła udostępnienie i upu-

blicznienie adresu poczty elektronicz-

nej przeznaczonego do zgłaszania 

ewentualnych zdarzen , o kto rych mo-

wa w § 1, kto re to zgłoszenia winny 

byc  następnie przedmiotem postępo-

wania przygotowawczego w rozumie-

niu Przepiso w dyscyplinarnych. 

2. W razie ustalenia w toku postępo-

wania przygotowawczego, z e zgłosze-

nie jest wiarygodne w rozumieniu art. 

240 § 1 Kodeksu karnego, zawiadamia 



Informator  17 

 

 

Prawo - uchwała Synodu 

się włas ciwy organ, a postępowanie 

dyscyplinarne i duchowny ulegac  win-

ni zawieszeniu w trybie przewidzia-

nym przepisami Zasadniczego Prawa 

Wewnętrznego do czasu prawomoc-

nego rozstrzygnięcia sprawy we wła-

s ciwym postępowaniu. 

3. Niezalez nie od powyz szego Synod 

Kos cioła Ewangelicko-Augsburskiego 

w RP wskazuje na koniecznos c  kiero-

wania oso b zgłaszających ww. zdarze-

nia do Centrum Mediacji i Poradnic-

twa Kos cioła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP w celu zapewnie-

nia im niezbędnej pomocy pozapraw-

nej. 

 

§ 5 

Synod Kos cioła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP zobowiązuje 

Konsystorz Kos cioła i Biskupa Kos cio-

ła  do ujmowania w ramach coroczne-

go sprawozdania informacji o zawia-

domieniach, zgłoszeniach i postępo-

waniach, o kto rych mowa w § 3 i § 5. 

 

§ 6 

Synod Kos cioła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP wskazuje Bisku-

powi Kos cioła i Biskupom Diecezjal-

nym na koniecznos c  zapewnienia du-

chownym i innym osobom pełniącym 

aktywnie słuz bę w Kos ciele dostęp u 

do odpowiednich materiało w i szko-

len  związanych z problemem przemo-

cy na tle seksualnym. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w z ycie z dniem 1 

czerwca 2019 r. 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Goście z Nordkirche 
 
Zarząd Pomorskiego Okręgu Ko-
s cielnego Kos cioła Po łnocnych Nie-
miec co roku organizuje wyjazd 
studyjny w celu poznawania ko-
s cioło w, z kto rymi mają podpisane 

umowy i pielęgnują partnerskie  
kontakty. W tym roku celem wy-
jazdu była Polska, a dokładniej 
mo wiąc dwie parafie (Koszalin i 
Słupsk), kto re po stronie polskiej 
są najbardziej zaangaz owane w 
partnerstwo. Program pobytu 
przewidywał dwa dni na terenie 
słupskiej Parafii. Pierwszy z nich 
był pod znakiem turystyki i po-
znawania piękna Słowin skiego 
parku Narodowego. Rozpoczęli-

s my go od wizyty w kaplicy w 
Gardnie Wielkiej, gdzie rozwaz anie 
wygłosiła ks. Helga Ruh, po z niej 
zajrzelis my  do kos cioła w Smoł-
dzinie, a po posiłku udalis my się z 
kro tką wizytą  do Kluk i na miej-
scowy cmentarz. Częs c  grupy udała 

się na wędro wkę po wydmach. 
1 czerwca wizyta naszych 
gos ci rozpoczęła się w kos cie-
le  od rozwaz ania, kto re wy-
głosił ks. Wojciech Froehlich, 
po czym kurator Parafii Jan 
Wild opowiedział gos ciom 
historię luteran w Słupsku w 
formie ro z nych ciekawostek. 
Po zwiedzeniu kos cioła wszy-
scy uczestnicy spotkania uda-
li się do Centrum Diakonii i 
Dialogu na zwiedzanie bu-
dynku i spotkanie przy sto-

łach. Proboszcz Parafii przedstawił  
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O tym, co za nami 

informacje nt. projektu i zamie-
rzen  jakie Parafia ma względem 
budynku przy ul. Traugutta 16. 
Gos cie, kto rzy byli jednymi z dar-
czyn co w, dzięki kto rym udało się 
kupic  mieszkanie na pię-
trze, byli pod wraz eniem 
moz liwos ci jakie niesie w 
sobie ten obiekt. Waz -
nym elementem spotka-
nia było wspo lne biesia-
dowanie, o kto re zadbali  
Andras Astalos, kto ry 
przygotował (przy ak-
tywnym wspo łudziale 
kilku parafianek) zupę 
gulaszową w kociołku 
oraz parafianki, kto re upiekły cia-

sta.  W spotkaniu uczestniczyli tak-
z e uczestnicy Klubu KAWON.   

 
Bund der Lebaer 
W niedzielnym naboz en stwie 2 
czerwca o 9.30 uczestniczyła gru-
pa dawnych mieszkan co w Łeby i 
powiatu lęborskiego w Panią Clau-

dią Fredrich na czele. Dawni 
mieszkan cy Łeby przekazali na 
ręce proboszcza kwotę 1.000,00 zł 
na renowację krucyfiksu z lębor-
skiej kaplicy.  

 
Darowizna dla CZP i DPS. 
 
5 czerwca w Słupskim Centrum 
Zdrowia Psychicznego miało miej-
sce podpisanie umowy darowizny 
ło z ek rehabilitacyjnych oraz inne-
go sprzętu, kto re nasza Parafia 
otrzymała w darze z Diakoniestift 
Freiburg. Dzięki zaangaz owaniu 
Dyrektora Diakonii z Freiburga  
Hartmuta von Schoening  mogli-
s my doposaz yc  Centrum Zdrowia 
Psychicznego oraz Dom Pomocy 
Społecznej w ło z ka oraz szafki 
przyło z kowe. Ło z ka z Diakonii za-
stąpiły stare, zuz yte sprzęty, w 
kto re wyposaz one były te placo w-
ki. Dyrektor CZP Krzysztof Sikor-
ski wyraz ał swoją wdzięcznos c  za 
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O tym, co za nami 

ten wymierny gest pomocy zarzą-
dzanej przez niego placo wce. Kil-
kanas cie ło z ek z transportu trafiło 
takz e do Domu Pomocy Społecz-
nej, w kto rym potrzeby wymiany 
sprzęto w są nadal bardzo duz e. 
Cieszymy się, z e w ten sposo b jako 
Parafia moglis my wspo łuczestni-
czyc  w dziele diakonii.  

Dzień sąsiada w ŚDS 
Na zaproszenie kierownictwa i 
podopiecznych S rodowiskowego 
Domu Samopomocy w Słupsku  
proboszcz Parafii uczestniczył w  
organizowanym co roku przez 
społecznos c  S DS Dniu Sąsiada. W 
programie uroczystos ci były liczne 
atrakcje przygotowane przez po-

dopiecznych oraz posiłek rodem z 
Węgier.  

 
Zakończenie Roku Szkol-
nego w ogrodzie  
W związku z wyjątkowo szybkim 
zakon czeniem roku szkolnego 
spotkanie kon czące kolejny rok 
katechetyczny odbyło się  12 
czerwca w ogrodzie Centrum Dia-
konii i Dialogu przy ul. Traugutta 
16. Wyjątkowo upalne popołudnie  
zgromadziło sporą grupę ucznio w 
i rodzico w. W programie, opro cz 
wspo lnego posiłku przy grillu oraz 
wys mienitych muffinkach, były 
zabawa w kalambury, gra w bule i 
malowanie kredą na s cianie. Nie 
zabrakło tez  polewania wodą. 
Przede wszystkim  jednak razem z 
uczniami i rodzicami dziękowali-
s my w modlitwie Bogu za błogo-
sławiony kolejny rok spotkan  i 
nauki na lekcjach religii. Z yczymy 
wszystkim uczniom udanych, bez-
piecznych i błogosławionych wa-
kacji.  
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Siesta- koncert   
W  s rodę, 12 czerwca odbył się 
drugi koncert z cyklu Muzyczne 
Wieczory w Kos ciele Ewangelic-
kim. Tym razem zagrało trio 
smyczkowe (dwoje skrzypiec i wio-
lonczela). Repertuar koncertu był 
zro z nicowany tak, z e zachwycił 
wszystkich, ponad 80 słuchaczy. W 
wykonaniu zespołu usłyszelis my 
bardzo znane utwory wielkich 
kompozytoro w jak Mozart, Bach, 
Pachelbel, ale takz e wspo łczesnych 
two rco w takich jak Ennio Morrico-
ne czy W. Kilar. W koncercie wystą-
piły: Edyta Czerniewicz, Julia Zię-
tek oraz Ewa Juszczyk-
Kowalkowska. Projekt został 
wsparty finansowo przez UM 
Słupsk. Kolejny koncert w ramach 
Muzycznych wieczoro w 11 wrze-
s nia! Juz  dzis  zapraszamy.  

Prace konserwatorskie  
przy słupskich organach i 
krucyfiksie z Lęborka 
Zgodnie z planem i umowami z 
Urzędem Miasta Słupska oraz Po-
morskim Wojewo dzkim Konserwa-
torem Zabytko w  rozpoczynają się 
prace restauratorskie przy dwo ch 
zabytkach ruchomych będących w 
posiadaniu naszej Parafii. Pierw-
szym z nich są organy z kos cioła 
s w. Krzyz a w Słupsku, kto re zosta-
ły zamontowane w naszym kos cie-
le w 2007 roku a przeniesione z 
Parafii w Golasowicach na Go rnym 
S ląsku. Remont, ze względu na fi-
nansowanie zewnętrzne odbędzie 
się w dwo ch etapach,  z kto rych 
pierwszy rozpocznie się w połowie 
lipca br. i polegał będzie na demon-
taz u wszystkich piszczałek, oraz 

ich remoncie. 
Drugi etap roz-
pocznie się w 
2020 roku i 
obejmie re-
mont wiatrow-
nic i traktury. 
Prace konser-
watorskie 
przeprowadzi 
firma organ-
mistrzowska 
Szymona Ja-
nuszkiewicza. 
Koszt całos cio-
wy remontu 
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wyniesie remontu 132.840,00 zł. W 
związku z tym zachęcamy do doło-
z enia się do projektu i złoz enia 
ofiary na ten cel. Dziękujemy! 
Drugim obiektem, kto ry zostanie 
poddany konserwacji jest neogo-
tycki krucyfiks, będący na wyposa-
z eniu kaplicy w Lęborku. Renowa-
cją tego krucyfiksu zajmuje się Pani 
Maria Rudy z Torunia. Koszt reno-
wacji wynosi 8.500,00 zł a s rodki 
na projekt pochodzą od Pomor-
skiego Wojewo dzkiego Konserwa-
tora Zabytko w oraz darczyn co w z 
Niemiec.   

Walny Zjazd BPGA 
W s więto Bratniej Pomocy (20.06) 
w Parafii Ewangelickiej w Hołdu-
nowie Lędzinach  odbył się  156. 
Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa 
Adolfa. Ta kos cielna organizacja 
wspiera finansowo parafie w pro-
jektach remontowych kos cioło w i 
obiekto w parafialnych. W tym roku 
nasza Parafia została wsparta kwo-
tą 15.000,00 zł na wymianę okien 
w Centrum Diakonii i Dialogu przy 
ul. Traugutta 16. Podczas tegorocz-
nego Zjazdu został wybrany Zarząd 
BPGA w osobach: ks. Marcin Maku-
la –prezes, ks. Daniel Ferek - za-
stępca prezesa, ks. Mirosław Sikora 
- sekretarz oraz Anna Czudek - 
skarbnik.   
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Zapraszamy 

 

Zapraszamy na wycieczkę do Malborka   

19 lipca 2019 r. 

Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy ul. Jagiełły  

Koszt: 80 zł ( w tym przejazd autokarem, wstęp do zamku oraz posiłek) 

 

Nasza Parafia dysponu-

je całorocznym, dwuo-

sobowym, pokojem go-

ścinnym z  dostępem 

do łazienki oraz kuchni. 

Pokój zlokalizowany 

jest w Centrum Diako-

nii i Dialogu przy ul. 

Traugutta 16. Kontakt 

w sprawie rezerwacji 

605 556 749. Zaprasza-

my! 
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Ogłoszenia 
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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. Fundusz na Diasporę - I niedziela po Pamiątce Reformacji 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 

ZŁOŻONE NA RZECZ NASZEJ PARAFII!   
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  

SKŁADKI KOŚCIELNEJ  
 

Składkę moz na opłacac  w kancelarii parafialnej lub przelewac  na konto para-
fialne z dopiskiem darowizna - składka kos cielna (pozwoli to na odliczenie 
wpłaconej kwoty od podatku):  

PL 25160014621816836860000001 
 

Dla innych darowizn obowiązuje to samo konto. Poniz ej przedstawiamy wyciąg z 
regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kos cielnych. Jednocze-
s nie przypominamy, z e pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej 
lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzen  parafialnych mają osoby, 
kto re znajdują się na lis cie parafialnej, czyli są członkami parafii pod względem 
formalnym, na co składa się ro wniez  opłacenie składki kos cielnej.  
 
Zachęcamy pan stwa do cyklicznych wpłat, kto re moz na realizowac  np. przez 
stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną nalez nos c  na 12 mniej-
szych kwot. (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 2400 
netto, to roczna składka kos cielna wynosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12, co 
daje nam miesięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej 
dyspozycji kwoty w wysokos ci 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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WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

02.07 18.00 Koncert dyplomowy studento w AP kos cio ł 

12.07 10.00 S więto Parafialne u Prawosławnych 
Kos cio ł pra-
wosławny 

18.07 17.30 

Marsz pokoju od kaplicy ewangelickiej 

do sanktuarium s w. Jakuba - naboz en -

stwo ekumeniczne - recital organowy 

Lębork  

19.07 8.00 Wycieczka do Malborka ul. Jagiełły 

22-26.07 9.00-
14.30 English Bible Camp 2019 SP9 

27.07 10.00 Uroczystos ci na cmentarzach w Krzyni Krzynia 
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Plan nabożeństw na lipiec i sierpień 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

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 

ofiara na remont 
organo w 

  

28.07 

6. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

04.08 

7. po Tro jcy S w. 
   10.30 

11.08 

8. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

18.08 

9. po Tro jcy S w.  
 10.30   

25.08 

10. po Tro jcy S w. 

9.30  

mit Past. Ehricht 
10.30 8.30 

12.30 

mit Past. Ehricht 

01.09 

11. po Tro jcy S w. 
9.30 10.30    

08.09 

12. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, kto rzy 

zaangaz owali swoje siły i czas w  remont i sprzą-

tanie Centrum Diakonii i Dialogu. Pracy trochę 

zawsze się znajdzie, więc zachęcam do kontaktu.  

Jes li ktos  dysponuje wolnymi ręcznikami to chęt-

nie przyjmiemy dla naszych gos ci!  


