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Zasiejcie sprawiedliwość, 

a zbierzecie miłość. Zaorzcie 

sobie ugór, gdyż nadszedł czas 

szukać Pana, który przyjdzie 

i niczym deszcz ześle nam spra-

wiedliwość.  

Oz 10,12 
(Biblia Ekumeniczna) 

Umiłowani w Chrystusie! 

                              Lato trwa w najlepsze. To 

czas odpoczynku, urlopo w, waka-

cyjnych wyjazdo w. Szkoda tylko, 

z e jest takie kro tkie… W tym roku 

jest ono wyjątkowo ciepłe, a w 

niekto rych częs ciach Europy i 

s wiata wręcz nienaturalnie gorą-

ce. Niestety niesie to z sobą tez  

konsekwencje. W wielu miejscach 

palą się lasy, a czasami nawet całe 

miasta. W płomieniach zginęło juz  

wielu ludzi. Tragiczny bilans tego-

rocznego lata przypomina nam, z e 

z naturą nie ma z arto w. W wielu 

miejscach na ziemi ludzie modlą 

się o deszcz, kto ry w kon cu prze-

rwałby tę tragiczną statystykę, w 

innych modlą się o słon ce, z eby w 

kon cu przestało padac . Ro wniez  

my do tych modlitwy chcemy się 

dołączac . Fragment ozeaszowego 

proroctwa zachęca nas do mądre-

go działania w z yciu, do stawiania 

Jego i spraw ducha na pierwszym 

miejscu, aby Bo g obdarował nas 

swoją sprawiedliwos cią, kto ra 

spełnia się w Jezusie Chrystusie, 

abys my przechodząc przez wody 

odczuwali obecnos c  Pana a przez 

ogien  nie spłonęli, jak pisze pro-

rok  Izajasz (43,2). Powierzajmy 

Panu kaz dy dzien  naszego z ycia, 

mo dlmy się o bezpieczen stwo  i 

sprawiedliwos c  dla nas i naszych 

bliz nich.  

Z modlitwą  

Wasz Duszpasterz 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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Pierwszego dnia trzeciego mie-

siąca od wyjścia synów izrael-

skich z ziemi egipskiej, przybyli 

na pustynię Synaj. Wyruszyli 

z Refidim, a przybywszy na pu-

stynię Synaj, rozłożyli się obo-

zem na pustyni. Tam obozował 

Izrael naprzeciw góry. A Moj-

żesz wstąpił na górę do Boga, 

Pan zaś zawołał nań z góry, mó-

wiąc: Tak powiesz domowi Ja-

kuba i to oznajmisz synom izra-

elskim: Wy widzieliście, co 

uczyniłem Egipcjanom, jak no-

siłem was na skrzydłach orlich 

i przywiodłem was do siebie. 

A teraz, jeżeli pilnie słuchać bę-

dziecie głosu mojego i prze-

strzegać mojego przymierza, 

będziecie szczególną moją wła-

snością pośród wszystkich lu-

dów, bo moja jest cała ziemia. 

A wy będziecie mi królestwem 

kapłańskim i narodem świę-

tym. Takie są słowa, które po-

wiesz synom izraelskim. 

 2 Mż 19,1-6  

Zacznę od historii. Pewien Anglik, 

Nicholas Winton, zorganizował 

w 1938 r. akcję wywiezienia z te-

renu Czechosłowacji 669 dzieci 

z ydowskich. W Anglii czekały juz  

na nich nowe rodziny. Po akcji 

ukrył listę dzieci i w zasadzie nikt 

o tym więcej nie wspominał. Pra-

wie 50 lat po z niej z ona Wintona 

odkryła notes, a w nim listę dzie-

ci. Przekazała tę listę dziennika-

rzowi, a on odnalazł te dzieci, kto -

re były juz  oczywis cie dorosłymi 

ludz mi. Dziennikarz potajemnie 

zorganizował spotkanie pos wię-

cone Z ydom, na kto re zaprosił 

wszystkich odnalezionych oraz 

pana Wintona. Bohater nic nie 

Ks. Mirosław Czyż 
Proboszcz Parafii 

w Pszczynie i Studzionce 

Więź jak na orlich 
skrzydłach  

Kazanie 
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wiedział. Nagle cała publicznos c  

wstaje z miejsc i zaczyna klaskac . 

Pan Winton ociera łzy wzrusze-

nia, a z ona chwyta go za rękę, by 

pokazac  jak dumna jest ze swego 

męz a. Sir Nicholas Winton zmarł 

2 lata temu w wieku 106 lat. 

Drodzy! Chcę dzis  mo wic  na te-

mat więzi. W tej historii ukazano 

dwa rodzaje więzi: męz a i z ony 

oraz więzi wdzięcznos ci ocalo-

nych wobec swego dobroczyn cy. 

W zasadzie moz na powiedziec , z e 

temat więzi jest dobry dla kobiet, 

a więc męz czyz ni mogą się 

zdrzemnąc . Zobaczcie, zasadniczo 

to kobiety pragną więzi – nie tyl-

ko tej małz en skiej, ale takiej są-

siedzkiej, przyjacielskiej. 

W Kos ciele Chrystusa – choc  

rzadko bywa to artykułowane – 

przede wszystkim chodzi o budo-

wanie więzi: z Bogiem i z ludz mi. 

Dlatego męz czyz ni coraz rzadziej 

widzą swe miejsce w Kos ciele. 

Stajemy się wspo lnotą zniewie-

s ciałą. Słyszałem nawet w radio 

wywiad z jednym księdzem kato-

lickim, kto ry mo wił, z e kos cio ł 

rzymsko-katolicki staje się ko-

s ciołem z en sko-katolickim. 

Czy rzeczywis cie Kos cio ł, religia, 

Pan Bo g, moralnos c  mają byc  wy-

łącznie sprawą kobiet i – jak to 

niekto rzy okres lają – zniewies cia-

łych męz czyzn, czyli księz y, bo 

ksiądz i niewiasta z jednego są 

ciasta?! 

Gdy sięgam do Słownika Języka 

Polskiego, znajduję tam następu-

jące wyjas nienie słowa więz : „to, 

co łączy, jednoczy, zespala ludzi 

ze sobą, związek, powiązanie 

z kims . Moz e byc  mocna, nieroze-

rwalna, z ywa więz . Moz e byc  

więz  duchowa, ideowa, narodo-

wa, uczuciowa, ekonomiczna. Ma-

my poczucie więzi rodzinnej albo 

więz  społeczną. Więz  moz na osła-

bic , umocnic , zacies nic ” 

Juz  z samej definicji słownikowej 

wynika, z e słowo więz  obejmuje 

w swym zakresie ro wniez  męz -

czyzn. 

Mo wi się, z e kobiety budują więzi 

poprzez zwykłe siedzenie w do-

mowej izbie i „klachanie”, a męz -

czyz ni poprzez konkretne działa-

nie. W więziach między męz czy-

znami nie ma miejsca na rozczu-

lanie się, gadanie o poraz kach (bo 

wtedy okazaliby słabos c ) czy 

o swojej rodzinie. 

Tego nie wiem, ale nie raz zasta-

nawiałem się, o czym rozmawiają 

męz czyz ni w barze albo w ogro d-

ku piwnym, siedząc przy kuflu 

złocistego napoju? Nawet jes li 

Kazanie 
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rozmawiają o tym, jak ktos  solid-

nie dokopał przeciwnikowi 

w MMA albo o jakims  innym wy-

darzeniu sportowym, to s wiado-

mie bądz  nies wiadomie budują ze 

sobą więz . 

I choc bys my się – panowie – jak 

bardzo bronili i unikali słowa 

więz , to jednak ma ono mocne 

znaczenie ro wniez  dla nas. Po-

twierdza to wiele badan  psycho-

logicznych i socjologicznych 

ostatnich kilkudziesięciu lat. 

I nie ma się temu co dziwic , po-

niewaz  więz , relację Bo g wszcze-

pił w nasze serca u zarania dzie-

jo w. Najpierw Adam miał budo-

wac  więz  ze swoim Stwo rcą, a po-

tem – po stworzeniu Ewy – takz e 

ze swoją z oną. 

Stąd tez  wynikają dwie bardzo 

waz ne informacje: 

Po pierwsze – to Bo g wychodzi ja-

ko pierwszy, wyciąga rękę i pra-

gnie budowac  więz  z człowie-

kiem. Widzimy to u Adama, na 

przykładzie narodu izraelskiego 

(np. dzisiejsza historia spod Go ry 

Synaj), a najwyraz niej w postaci 

Pana Jezusa, kto ry jako Bo g stał 

się człowiekiem, z człowiekiem 

się zbratał, dla człowieka umarł, 

by człowiek mo gł z yc . 

Po drugie – to będzie bolesne dla 

męz czyzn, kto rzy są słabymi i ma-

ło odpowiedzialnymi męz czyzna-

mi. Teraz padną słowa dla praw-

dziwych męz czyzn, więc proszę 

tych słabych męz czyzn, z eby się 

na mnie nie gniewali. Prawdziwy 

męz czyzna buduje więz  nie z ko-

legami przy piwku ani na polowa-

niu, choc  to tez  waz ne. Prawdziwy 

męz czyzna zacies nia przede 

wszystkim więz  z Bogiem, a na-

stępnie ze swoją z oną. Jes li męz -

czyzna ma włas ciwie poukładane 

relacje z Panem Bogiem i ze swoją 

z oną, wtedy da sobie radę w z y-

ciu. Nie ucieka do nadmiernej ilo-

s ci alkoholu czy innych uz ywek; 

przeciwnie – gdy ma się napic , 

czyni to z umiarem. Nie szuka 

uciech z innymi kobietami, bo ma 

swoją ukochaną z onę; jego towa-

rzyszką z ycia nie jest przede 

wszystkim praca itp. To jest 

prawdziwy męz czyzna, kto ry po-

zostaje wierny Bogu i wierny z o-

nie. 

I choc  nie jest to jednoznacznie 

wyartykułowane w Biblii, to je-

stem przekonany, z e prawdziwa 

kobieta to ta, kto ra dba najpierw 

o relację z Bogiem, następnie ze 

swoim męz em, a potem z sąsiad-

kami od „klachania” i innymi 

przyjacio łkami. 

Kazanie 
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Dzisiejszy tekst nie odnosi się do 

tego, jak praktycznie ma wyglą-

dac  więz  między ludz mi. Biblijny 

autor zachęca nas do spojrzenia 

na relację między Bogiem a czło-

wiekiem. Spro bujmy wyłuskac  

kilka prawd charakteryzujących 

tę więz . 

Oto naro d izraelski po kilkuset la-

tach zostaje wyprowadzony z nie-

woli egipskiej. Znajdują się w no-

wej rzeczywistos ci. Wczes niej 

pracowali jak więz niowie, nie 

mogli o sobie decydowac , byli cał-

kowicie zdani na władzę Egip-

cjan. 

Teraz są wolni. W kon cu. Ale 

szybko okazuje się, z e wolnos c  

nie oznacza: róbta, co chceta. 

Wolnos c  wiąz e się z mądros cią 

i odpowiedzialnos cią. 

Dodatkowo znajdują się w no-

wym miejscu. Trzeba powiedziec , 

z e w trudnym miejscu, bo na pu-

styni. W Egipcie ciemięz cy dbali 

przynajmniej o jedzenie dla Izrae-

lito w. Na pustyni jest im o wiele 

trudniej. 

Nie wiem, bracie, siostro, ile razy 

znajdowałes  się w swoim z yciu 

na pustyni – gdy nie było co jes c , 

gdy jakis  inny cięz ar cię przygnia-

tał, gdy twoja dusza usychała 

z pragnienia. 

Prawdziwy męz czyzna i prawdzi-

wa kobieta, kto rzy mają włas ci-

wie poukładane więzi, wiedzą na 

podstawie biblijnych przykłado w, 

z e Pan Bo g nie opus ci, nawet jes li 

znajdziemy się na pustyni. 

Stąd tez  do narodu izraelskiego 

przychodzi zaraz po wyzwoleniu 

z Egiptu. Widzi ludzi, kto rym cięz -

ko jest w nowej sytuacji, dlatego 

gromadzi ich pod Go rą Synaj. Zo-

baczmy, z e inicjatywa do budo-

wania więzi wychodzi cały czas 

od Boga. 

I teraz dochodzimy do momentu, 

by odpowiedziec  sobie na pyta-

nie, co jest waz ne w budowaniu 

więzi: 

a) Bo g odwołuje się do wydarzen  

waz nych z przeszłos ci, by poka-

zac  człowiekowi, z e nieustannie 

się o niego troszczy: wy widzieli-

s cie, co uczyniłem Egipcjanom, 

jak nosiłem was na skrzydłach or-

lich i przywiodłem was do siebie. 

Przymierze, kto re Bo g pragnie za-

wrzec  z człowiekiem, opiera się 

więc na tym, z e Bo g najpierw mu-

si nas wyrwac  spod panowania 

obcej mocy. W przypadku Izraeli-

to w był to Egipt. Ale tu generalnie 

chodzi o grzech, kto ry nas znie-

wala, a kto ry – jak dobrze wiemy 

– występuje pod ro z nymi posta-

ciami. 

Kazanie 
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Następnie obserwujemy, z e Bo g 

się o nas troszczy. Autor 2. Księgi 

Mojz eszowej rysuje przed nami 

obraz tej troski w słowach: jak 

nosiłem was na skrzydłach orlich. 

Jest to dla mnie jeden z najpięk-

niejszych obrazo w w Biblii. Bar-

dzo lubię orły. Specyfiką tego ob-

razu jest fakt, z e kiedy młode or-

lątka zaczynają latac , matka orlica 

krąz y woko ł i pod nimi, gotowa 

złapac  je w swe rozpostarte 

skrzydła, jes li kto res  będzie zbyt 

słabe i zmęczone, by dalej latac . 

Dobrzy i odpowiedzialni rodzice 

postępują podobnie: gdy dziecko 

zaczyna robic  pierwsze kroki, je-

stes my blisko. Podejmujemy ryzy-

ko i puszczamy rękę dziecka, po-

zwalając mu samemu chodzic . Ale 

jestes my obok, by je podeprzec  al-

bo przychwycic , gdy ma się prze-

wro cic . 

Drugi taki moment następuje 

w okresie nastoletnim, gdy dziec-

ko na tyle dojrzewa, by 

„wyfrunąc ” z domu. To okazuje 

się nie raz bardzo trudne dla ro-

dzica. Niemniej jednak przykład 

orła jest w tym przypadku bardzo 

przydatny. Dobry rodzic najpierw 

krąz y woko ł, sprawdzając czy 

dziecko jest wystarczająco silne 

i odpowiedzialne, by samodziel-

nie latac . Gdy się upewni, z e „tak”, 

wo wczas wypuszcza swoje mło-

de, by kształtowały swoje z ycie 

w mądrej wolnos ci. 

Identycznie działa Pan Bo g: gdy 

wyrwie nas z mocy zła i ciemno-

s ci, wie, z e jestes my słabi i najbar-

dziej podatni na to, by wro cic  do 

starego, grzesznego z ycia. Dlatego 

Pan niczym orlica krąz y woko ł 

nas i wspiera, bys my nie upadli. 

Wszystkie te zabiegi dokonuje 

w jednym celu, kto ry ujęty jest 

w słowach: przywiodłem was do 

siebie. 

Pan najpierw wyrywa nas z nie-

woli, potem okazuje troskę, aby 

wzbudzic  w nas zaufanie, a po-

przez nie budowac  bliską więz  

z sobą. 

To jest pierwszy element przy-

mierza, więzi Boga z człowiekiem. 

b) druga kwestia to z ycie człowie-

ka według pewnych warunko w 

i zasad. Ja wiem, z e to nie jest ła-

twe, ale kaz da relacja opiera się 

na pewnych zasadach: między 

małz onkami, między rodzicami 

a dziec mi, między nauczycielami 

a uczniami. We wszelkich rela-

cjach panują odpowiednie reguły. 

Jes li ich przestrzegamy, wo wczas 

z yje nam się dobrze. Jes li nie, wte-

dy pojawiają się problemy. 

Kazanie 
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Bo g, kto ry chce utrzymywac  z na-

mi z ywą więz , mo wi o następują-

cych zasadach: jes li pilnie słuchac  

będziecie głosu mojego i prze-

strzegac  mojego przymierza, bę-

dziecie szczego lną moją własno-

s cią. 

Słuchanie Słowa Pana i wiernos c  

przymierzu sprawiają, z e Bo g ma 

w nas upodobanie i znajdujemy 

się w Jego bliskos ci jako Jego 

szczego lna własnos c . 

c) po trzecie: co wynika z tej wię-

zi z Bogiem: jes li zastosujecie się 

w swoim z yciu do warunko w 

przymierza, wo wczas będziecie 

mi kro lestwem kapłan skim i na-

rodem s więtym. Oba te wyraz e-

nia niosą w sobie głęboką tres c  

teologiczną, ale pragnę jedynie 

kro tko skupic  się na okres leniu 

„naro d s więty”. 

S więty znaczy oddzielony, z yjący 

inaczej. S więty to człowiek, kto ry 

z yje w s wiecie, ale w oparciu 

o zasady nie z tego s wiata. Taki 

człowiek jest inny. Często pada 

ofiarą wys miewania się z powodu 

norm, kto rymi się kieruje. Ale tez  

taki człowiek jest osobą według 

Boz ego serca. W swoim z yciu jest 

odpowiedzialny, uczciwy, solidny, 

pracowity, spolegliwy. Tacy lu-

dzie potrzebni są w parafiach , w 

szkołach (zaro wno uczniowie, jak 

i nauczyciele), w zakładach pracy. 

Skoro jestes my chrzes cijanami, 

powinnis my dąz yc  do s więtos ci. 

W perspektywie naszego kraju 

i całego s wiata jestes my wezwani 

do tego, by byc  narodem s wię-

tym. Czy takim narodem jeste-

s my? Odpowiedzmy sobie sami, 

patrząc najpierw na siebie. 

Drodzy! Koniecznos c  budowania 

więzi z Bogiem i z drugim czło-

wiekiem to jest taka aplikacja, 

kto rą Pan Bo g włoz ył w nasze z y-

cie od samego początku. Pielę-

gnowanie i wzmacnianie tych 

więzi jest najbardziej istotną 

sprawą w naszym z yciu. 

Bo g chce nas wyrywac  z niewoli, 

nies c  na skrzydłach orlich, przy-

ciągac  nas do siebie. Pragnie, by-

s my z yli według Jego norm, będąc 

kro lestwem kapłan skim i naro-

dem s więtym. 

Amen. 

Kazanie 
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Czy masz marzenia? 
Czy odwaz asz się czasem jeszcze marzyc ? 
Czy moz e mys lisz, z e chrzes cijanin to… 
Taki two r, kto remu nie wypada, nie jest w dobrym tonie 
By marzyc , planowac , is c  dalej… 
Czy jeszcze marzysz? 
Czy moz e uwaz asz, z e Bo g jest przeciwnikiem tego 
By człowiek był szczęs liwy? 
A Bo g chce, z ebys  marzył 
Bo g chce, bys  się nie zamykał 
Bo g chce, bys  to z Nim dzielił się swoimi pragnieniami… 
Tylko jest jedno takie miejsce, w kto rym my – ludzie 
Tak często popełniamy błąd 
By dywagowac  o marzeniach, pomys l najpierw, jak wygląda twoje z ycie 
Czy jest ono jedno, czy moz e pieczołowicie w jednym ciele 
Wybudowałes  dwa organizmy? 
I jedna twoja częs c  jest prawdziwie twoim z yciem 
A druga – skrzętnie wydzielona – jest tylko przedsionkiem 
Do kto rego wpuszczasz samego Stwo rcę 
Kto ry jest zbyt s więty, by oglądac  rzeczy 
Kto re mają miejsce w sferze zarezerwowanej tylko dla ciebie 
Dla twojego prawdziwego z ycia 
Dla twojej codziennos ci 
Jedna twoja częs c  z yje pełnią z ycia 
Zabierasz ją do szkoły, pracy, na zakupy 
Na plotki z sąsiadką, na piwo z kolegami 
Na szaloną nocną imprezę 
A drugą ods więtnie przystrojoną zabierzesz do kos cioła 
By Bo g, kto ry w niej mieszka 
Ukoił swoje uszy muzyką organową 
Wsłuchał się w machinalnie zmawianą modlitwę pokutną 
Przyjął komunię, otrzymał błogosławien stwo 
Bys  potem przez cały tydzien  miał juz  spoko j 
I mo gł z yc  po swojemu 
Az  do kolejnego niedzielnego poranka 
Kiedy zno w będziesz mo gł 

Poezja 

Poezja 
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 Poezja 

Przystroic  Boga w ods więtne ubranie 
I pos więcic  na zagłuszenie wyrzuto w sumienia 
Dwie godziny ze swojego z yciorysu… 
Jez eli tak wygląda twoje z ycie 
Nie dziw się, z e wydaje ci się, z e Bo g 
Nie chce, bys  marzył 
Bo nie znasz Go, nie mo wisz do Niego 
Nie pozwalasz Mu z yc  twoim z yciem 
Spychasz Go na margines 
Wpuszczasz Go tylko wtedy, gdy chcesz zagłuszyc  sumienie… 
Dlatego uwaz asz, z e marzenia są takie niechrzes cijan skie 
Bo sam… no, włas nie sam pomys l, czy jestes … wierzący… 
Tak faktycznie, całym sobą?! 
Czy tylko wpychasz Pana Boga do ciemnego przedsionka 
Z prawem odwiedzin tylko w niedzielny poranek… 
A jes li jestes  faktycznie Boz ym dzieckiem 
Wiesz, z e On chce spełniac  marzenia 
On chce, bys  z ył pełnią 
On chce, bys  z Nim dzielił się swoimi marzeniami, planami 
On chce, bys  to Jego pytał o Jego s więtą wolę w twoim z yciu 
On chce ci podrzucac  pomysły o wiele lepsze 
Niz  ty sam jestes  w stanie wymys lic  
On chce cię popychac , bys  marzył 
Bys  z ył pełnią z ycia! Justyna Minkina 

Zapraszamy na 
 Święto Lata (Sommerfest)  

organizowany przez Pommernkonvent 

24 sierpnia 2018 (piątek)  

10 00 wyjazd ze Słupska 

1200 nabożeństwo w Wołczy Wielkiej 

1300 - 16 00 wspólne  świętowanie w Strzelni-
cy myśliwskiej w Miastku (zapisy w zakrystii 
kościoła) 
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Opracował ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 

Na lekcji religii katecheta opowiada historię o faryzeuszu i celniku, kto -
rzy modlili się w s wiątyni. Ksiądz zwraca uwagę, z e faryzeusz modląc 
się słowami "Dziękuję ci Boz e, z e nie jestem jak ten oto celnik" był wy-
niosły i niepokorny. Dalej pyta ucznio w, jak zatem powinni się modlic ? 
Krysia zgłasza się i mo wi: 
- Drogi Boz e, dziękuję ci, z e nie jestem jak ten faryzeusz… 

 
*** 

 
Na lekcji nauczyciel pokazuje dzieciom w klasie ilustrację przedstawia-
jącą Jezusa i jego ucznio w podczas burzy na Jeziorze Genezaret. 
- Jaki tytuł moz na by nadac  temu obrazkowi? - pyta nauczyciel. 
- Z pewnos cią "ubezpieczeni w PZU" – odpowiada Olaf. 

 
*** 

 
Przysłuchującej się z uwagą klasie katecheta opowiada historię chłopca, 
kto ry podczas długiego kazania apostoła Pawła przysnął, wypadł z okna 
i apostoł Paweł go wskrzesił.   
- Tak - kontynuuje duchowny - a teraz chciałbym, żebyśmy trochę poroz-
mawiali sobie o tym, czego możemy nauczyć się z tej historii. 
- Najwaz niejsze jest to - wtrąca Denis - z e kazania nie powinny byc  zbyt 
długie. 
 

*** 
 
Podczas przyjęcia dyplomatycznego naczelny rabin Paryz a chce przepu-
s cic  w drzwiach do jadalni nuncjusza apostolskiego we Francji i po z niej-
szego papiez a Jana XXIII Angelo Roncallego. Roncalli odmawia mo wiąc: 

- Ależ nie, najpierw Stary, dopiero później Nowy Testament.  

Humor z befką 
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 Kącik dla dzieci 

Błogosławionych, bezpiecznych, bez-

troskich i pełnych rados ci wakacji! 

Pamiętajcie, jakiego mamy Boga! 

 

Najwyższe szczyty, mroczne głębiny, 

On stworzył cały świat. 

Łąki zielone, piasek pustyni, 

każde ziarenko zna. 

Mówię TAK, tak to mądry plan 

Mówię NIE, nie przypadek że jestem tu, 

wierzę Mu, moja dusza wielbi Go! 

Ojciec wszystkich nas, w Jego ręku czas, pory roku, noc i dzień. 

Stwórca nasz i Pan, Jego wielki plan krok po kroku spełnia się! 

Najwyższe szczyty, mroczne głębiny widzi i wszystko wie. 

Na łąki zielone, przez piasek pustyni On poprowadzi mnie. 

Chwalmy Go! 

(Małe TGD) 

Kącik dla dzieci 

Pokoloruj 



 14 Informator parafialny, Nr 7-8 (194) 2018 

 

 Kącik dla dzieci 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Wstąpienie do Kościoła  

Po po łrocznym przygotowaniu, 

oraz po kilkuletnim nawet  

uczestniczeniu w z yciu naszej 

Parafii decyzję o wstąpieniu do 

Kos cioła Ewangelicko-Augsbur-

skiego podjęło 5 oso b: Katarzy-

na, Anna, Krystian, Andrzej oraz 

Zygmunt.  Uroczystos c  konwersji  

miała miejsce podczas naboz en -

stwa 17 czerwca. Razem z mał-

z en stwem Anny i Krystiana do 

naszej parafialnej rodziny dołą-

czyły ich dzieci Zuzanna i Seba-

stian (najmłodsza Helena została  

wczes niej w naszej parafii 

ochrzczona).  Kaz dej i kaz demu z 

naszych nowych parafian z yczy-

my   nieustającej Boz ej opieki i 

błogosławien stwa oraz wytrwa-

nia w złoz onym przyrzeczeniu 

wiernos ci Bogu i Jego Kos cioło-

wi.  
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 O tym, co za nami 

Spotkania autorskie 

Koniec czerwca, to czas zakon -

czenia projektu „Słupsk wierszem 

malowany”.  Zadanie to polegało 

na wydaniu tomiku wierszy Marii 

Szyman skiej, uczestniczki Klubu 

KAWON oraz zorganizowaniu 

spotkan  z autorką. Dzięki zaanga-

z owaniu wielu oso b, m in. Barba-

ry Stefanowicz, Alicji Opoku oraz 

finansowemu wsparciu Urzędu 

Miasta i z yczliwos ci władz, wier-

sze o Słupsku, słupszczanach i 

szczego lnych miejscach w na-

szym mies cie mogły zostac  zebra-

ne i opublikowane w trzecim juz  

zbiorze wierszy autorki. Wydaw-

cą publikacji jest nasza Parafia. 

Spotkania autorskie odbyły się w 

Ratuszu (21.06), w Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej (28.06) oraz 

w Klubie KAWON (29.06).  

 

Zakończenie roku szkolnego 

Jak kaz dego roku koniec czerwca 

to takz e początek oczekiwanych z 

niecierpliwos cią wakacji. Podczas 

ostatniego w czerwcu naboz en -

stwa zakon czylis my takz e kolejny 

rok katechetyczny oraz szko łko-

wy. Dzieci uczestniczące w zaję-
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 O tym, co za nami 

ciach szko łki niedzielnej otrzy-

mały płyty ze słuchowiskami wy-

danymi przez Centrum Misji 

i Ewangelizacji.   

 

Koncerty   

Koncerty organowe (i nie 

tylko) wpisały się juz  w tra-

dycję naszej Parafii. Kolejną 

ich odsłoną był muzyczny 

wieczo r pt. Od Renesansu do 

współczesności. Wykonawca-

mi koncertu byli wykładow-

cy Akademii Pomorskiej w 

Słupsku, prof. Maciej Babnis 

(organy), Dariusz Doman ski

(gitara), Przemysław Syso-

jew-Osin ski (fortepian) oraz 

Andrzej Kwiczała (tenor). Dru-

gim wydarzeniem muzycznym 
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 O tym, co za nami 

był koncert dyplomowy  studen-

to w Akademii Pomorskiej.                      

 Od kilku lat częs c  egzaminu prak-

tycznego (dyrygowanie, organy, 

s piew solowy) odbywa się w na-

szym kos ciele. W tym roku kon-

cert zgromadził wyjątkowo duz ą 

publicznos c . Dodatkową atrakcją 

był występ zespołu wojskowego 

Wiarusy, pod kierunkiem jednej 

ze zdających egzamin studentek.  

 

Wycieczka do Hortulusa 

 W piątek, 29 czerwca odbyła się 

wycieczka do ogrodo w Hortulus 

w Dobrzycy.  Z zaproszenia na 

wycieczkę, skorzystali uczestnicy 

Klubu KAWON oraz parafianie z 

naszej Parafii. Wyjazd do Hortu-

lusa był częs cią projektu dofinan-

sowanego przez Diakonię z Me-

klemburgii.  

 

Kaplica w Główczycach  

Zgodnie z decyzją Rady Parafial-

nej  nieuz ywana od ponad dwo ch 

lat do celo w kultowych kaplica w 

Gło wczycach po częs ci zmieniła 

swoje przeznaczenie.  W dniu 7 

lipca członkowie Rady Parafialnej 

oraz nieliczni parafianie udali się 

do kaplicy w celu jej uporządko-

wania. Mniejsza czes c , kto ra 

przeznaczona była dotychczas na 

sporadyczne spotkania nabrała 

sakralnego charakteru, zas  kapli-

ca została uprzątnięta i będzie 

słuz yła za magazyn sprzętu reha-

bilitacyjnego, kto ry jest na wypo-

saz eniu naszej Parafii. Po pracy 
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 O tym, co za nami 

wszyscy zostali zaproszeni na 

grilla do Pan stwa Hofman.  

 

Wizyty gości 

Czas wakacji i urlopo w to okazja 

do odwiedzenia parafii i uczestni-

czenia w naboz en stwach w miej-

scach, w kto rych wypoczywamy. 

Kaz dego roku ro wniez  i nasz ko-

s cio ł odwiedzają wczasowicze z 

ro z nych miejsc w Polsce, ale tak-

z e z zagranicy. 8 lipca  odwiedziła 

nasz kos cio ł i wzięła  udział w 

naboz en stwie ks. Christa Goebel z 

Niemiec (Greifswald) na zdj. 

pierwsza do lewej oraz Margaret 

Pater z RPA i Betty Smith z Wiel-

kiej Brytanii. Ks. Goebel odpowia-

dała swego czasu za kontakty 

partnerskie Ewangelickiego Ko-

s cioła Pomorskiego z naszą Die-

cezją.  

 

Dni Jakubowe  

Marsz pokoju i naboz en stwo eku-

meniczne w Lęborku to stały 

punkt obchodo w Lęborskich Dni 

Jakubowych. Co roku, jako Para-

fia, jestes my zaproszeni do udzia-

łu w obchodach dni Miasta.  
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O tym, co za nami 

Marsz pokoju rozpoczyna się 

przy kamieniu pamiątkowym 

przy naszej kaplicy i biorą w nim 

udział włodarze miasta, duchow-

ni, organizacje społeczne i stowa-

rzyszenia. Marsz kon czy się przy 

sanktuarium s w. Jakuba, gdzie  

odbywa się ekumeniczne nabo-

z en stwo  Słowa. W tym roku 

marsz i naboz en stwo odbyły się 

19 lipca a naszą Parafię reprezen-

tował i w naboz en stwie czynnie 

uczestniczył, praktykant Mikołaj 

Kotkowski.  

Wszystkim lipcowym i sierpniowym 

Solenizantom i Jubilatom z yczymy Bo-

z ego Błogosławien stwa, nieustannej 

motywacji do z ycia z Bogiem oraz ra-

dos ci z bycia w  Jego rodzinie.  

Niech Bo g obdarzy Was zdrowiem        

i wiarą, niech daje Wam poko j i siłę        

do przezwycięz ania przeciwnos ci.  
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 Ogłoszenia 

XXII  Forum         

Ewangelickie 

w Wiśle 

 

Ewangelicy Nie-

podległej. Dzieje i 

wspo łczesnos c  o-

bywatelskiego za-

angaz owania to 

temat przewodni 

XXII Forum Ewan-

gelickiego, kto re 

odbędzie się w Wis le w dniach 14-

16 wrzes nia 2018 roku. 

Pierwszy dzien  obrad, planowany 

na terenie Rezydencji Prezydenta 

RP na Zadnim Groniu, pos więcony 

będzie zagadnieniom związanym 

z udziałem ewangeliko w w walce 

o niepodległos c  Polski. Wezmą w 

nim udział m.in.: dr hab. Graz yna 

Kubica-Heller (UJ), dr Ewa Jo z -

wiak i dr Łukasz Baran ski. 

W drugim dniu będzie moz liwos c  

wysłuchania wykładu ks. dr. hab. 

Szymona Drzyz dz yka, prof. Uni-

wersytetu Papieskiego Jana Pawła 

II w Krakowie na temat encykliki 

Centesimus annus. Nie mniej inte-

resująco zapowiada się panel dys-

kusyjny dotyczący politycznego 

zaangaz owania Kos cioła z udzia-

łem dr. Tadeusza Kus mierowskie-

go, prof. Zbignie-

wa Mikołejki, 

prof. Jarosława 

Płuciennika i red. 

Adama Szostkie-

wicza. Obrady w 

tym dniu będą się 

toczyc  w sali Do-

mu Zborowego 

im. bp. Andrzeja 

Wantuły w wi-

s lan skiej Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej. 

Termin zgłoszen  wraz z wpłatą za 

całą rezerwację upływa 14 sierp-

nia 2018 r. Zgłoszenia nalez y kie-

rowac  na adres Parafia Ewangelic-

ko-Augsburska, 43-460 Wisła, ul. 

1 Maja 49 lub e-mail:  

wisla@luteranie.pl Nalez nos c  na-

lez y wpłacic  na konto: Parafia 

Ewangelicko-Augsburska w Wis le, 

43-460 Wisła, ul. 1 Maja 49 ING 

Bank S ląski 08 1050 1096 1000 

0097 0179 0819 z dopiskiem 

„XXII Forum Ewangelickie”. 

Program i zgłoszenie na:  

www.wisla.luteranie.pl 
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 Ogłoszenia 

Kościoły Ewangelickie w Polsce - mapa 2018 

Pracowania na Pastwiskach, kto ra wydała w 2017 r. ksiąz kę "Polska. 

Bedeker ewangelicki", opracowała mapę, na kto rej moz na odnalez c  

wszystkie parafie luteran skie, reformowane i metodystyczne w Polsce. 

Mapa powstała we wspo łpracy z Kos ciołem Ewangelicko-Augsburskim, 

Ewangelicko-Reformowanym i Ewangelicko-Metodystycznym. Jest uzu-

pełnieniem Bedekera i zawiera kro tkie informacje o Kos ciołach, adresy 

parafii i godziny naboz en stw. 

Nad redakcją i opracowaniem graficznym czuwał Marcin Z eran ski 

z Pracowni na Pastwiskach. 

Mapę moz na kupic  w księgarni Warto (www.warto.com.pl). 

Kosztuje 12 zł. 

Z ro dło: luteranie.pl 
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Po ponad dwudziestu latach prac Towarzystwo Biblijne w Polsce wyda-

ło całą Biblię Ekumeniczną w jednym tomie. 16 marca w kos ciele ewan-

gelicko-reformowanym w Warszawie odbyło się naboz en stwo dzięk-

czynne z tej okazji, natomiast dzien  po z niej w stołecznym Muzeum Et-

nograficznym miała miejsce uroczysta prezentacja tego tomu. Obie uro-

czystos ci zgromadziły wielu duchownych i s wieckich zaangaz owanych 

w ruch ekumeniczny, ws ro d nich m.in. osoby uczestniczące w pracach 

nad ekumenicznym przekładem Biblii. 

Przekład ten jest wspo lnym dziełem tłumaczy, językoznawco w i redak-

toro w z jedenastu Kos cioło w członkowskich Towarzystwa Biblijnego 

w Polsce: Adwentysto w Dnia Sio dmego, Chrystusowego, Chrzes cijan 

Baptysto w, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-

Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, 

Prawosławnego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawito w 

i Zielonos wiątkowego. 

Projekt ekumenicznego przekładu Biblii prowadzony był od 1995 r. 

przez Towarzystwo Biblijne w Polsce, kto re powołało w celu jego reali-

zacji Międzywyznaniowy Zespo ł Tłumaczy. Jako naczelną zasadę w swej 

pracy tłumacze i redaktorzy przyjęli wiernos c  oryginałowi. Tekst prze-

kładu charakteryzuje się wspo łczesną polszczyzną. (Z ro dło: ekume-

nia.pl) 

08 kwietnia 2018 r. Synod Kos cioła dopus cił Biblię Ekumeniczną do 

uz ytku liturgicznego. Biblię moz na zamo wic  w Parafii lub zakupic  w 

księgarniach internetowych. 

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 

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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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 
ZŁOŻONE NA RZECZ NASZEJ PARAFII!   

ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  
SKŁADKI KOŚCIELNEJ  

 
Składkę można opłacać po nabożeństwie w zakrystii lub przelewać na konto para-
fialne z dopiskiem darowizna - składka kościelna (pozwoli to na odliczenie wpłaco-
nej kwoty od podatku):  

25160014621816836860000001 
 

Dla innych darowizn obowiązują te same konta. Poniżej przedstawiamy wyciąg z regu-
laminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przy-
pominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkol-
wiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się na 
liście parafialnej, czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się 

również opłacenie składki kościelnej.  
 
Zachęcamy państwa do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez stałe, 
miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych 
kwot. (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 2400 netto, to 
roczna składka kościelna wynosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12, co daje nam mie-
sięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty 
w wysokości 24 zł na konto bankowe parafii).  

Ogłoszenia 

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ZASADY OGO LNE 

§ 7 
1. Kaz dy członek Parafii, kto ry został konfirmowany i ukon czył 18 lat, 
zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny 
wynosic  co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna moz e zwolnic  od tego 
obowiązku pojedynczych parafian bądz  tez  okres lone grupy społeczne np. 
ucznio w, studento w, bezrobotnych, czy tez  rodziny przez ywające okreso-
we trudnos ci finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien byc  
okres lony czas trwania tego zwolnienia. 
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WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

15.08 16.00 Posiedzenie Rady Parafialnej Traugutta 16 

19-26.08  Tydzien  Ewangelizacyjny Mrągowo 

24.08 10.00 Sommerfest/S więto Lata Wołcza/Mistko 

21-23.09  Ogo lnopolski Zjazd Młodziez y 
Ewangelickiej S widnica 

Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

29.07 

9. po Tro jcy S w.  9.30    

5.08 

10.  po Tro jcy S w. 9.30 10.30   

12.08 

11. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

19.08 

12. po Tro jcy S w. 
 10.30   

26.08 

13. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

02.09 

14. po Tro jcy S w. 
9.30 

10.30 

Rozpoczęcie roku szkolnego 
 12.30 

09.09 

15. po Tro jcy S w. 
 10.30   

16.09 

16. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  


