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Wszystko pięknie uczynił 

w swoim czasie, nawet wiecz-

ność włożył w ich serca; a jed-

nak człowiek nie może pojąć 

dzieła, którego dokonał Bóg od 

początku do końca. Kz 3,11 

 Dobiega koń ca lato. Bociańy 
odleciały do ciepłych krajo w… z 
tego względu czasami z ałuję, z e 

ńie jestem bociańem... Pań Bo g za-
rządził ińaczej… Jestes my tu i 
choc  czasami z cięz kim sercem, 

musimy przyjmowac  to, co czas 

przyńosi. Mińęły urlopy i wakacje, 
trzeba ńa ńowo zorgańizowac  z y-

cie, dostosowac  je do, czasami ńo-

wych, obowiązko w i zajęc . Dzieci 
zńo w zasiądą do odrabiańia lekcji 
i „zakuwańia” do sprawdziańo w. 
Tak było, jest i będzie, bo z ycie to-

czy się według pewńego schema-
tu, kto ry czasami jest 
„moderńizowańy” czy dostosowy-

wańy do z yciowych sytuacji. Są 
jedńak ńa s wiecie rzeczy, kto re 

ńie ulegają zmiańom. Nalez y do 

ńich bez wątpieńia Boz e Słowo i 
Boz e obietńice. Tego dos wiadczali 

bohaterowie, kto rych pozńajemy 
ńa kartach Biblii m.iń. Abraham, 
Jakub, cały Naro d Izraelski i sze-
reg oso b z historii ńowotestameń-
towych z Marią, matką Jezusa, ńa 

czele. Choc  z ycie tych ludzi, w 
wielu momeńtach, ńie ńalez ało do 

łatwych, wręcz bywało ogrom-
ńym wyzwańiem, ostateczńie 
moz ńa powiedziec , z e było 

„wygrańe”,  dlatego z e trzymali 
się Boz ych obietńic, zaufali i ńie 
powątpiewali w seńs tego co Bo g 

przed ńimi stawia stali się s wiad-

kami Boz ej wielkos ci i wszechmo-
cy. Bo g w swoim Słowie przeka-
zuje i ńam zadańia, ale takz e po-
ńadczasowe obietńice i zachęca, 

abys my brali przykład z biblij-
ńych bohatero w, kto rzy ńigdy się 
ńa ńim ńie zawiedli.  

Wasz Duszpasterz. 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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Panie Boże, 

dziwńa sprawa. Piszę do Ciebie 

list, choc  wiem, z e ńie ńapiszę 

ńiczego, czego bys  juz  ńie wie-

dział.  Cokolwiek wyraz ę, Ty po-

wiesz ńa to swoje „wiem”. Tak, 

jestem s wiadomy, z e Twoje 

„wiem” ńie jest tym ludzkim 

„wiem” pełńym zńudzeńia kolej-

ńy raz opowiadańą historią. Bo-

z e, Twoje „wiem” ńie jest tym 

ludzkim „wiem” obńaz ającym 

cos , co starałem się ukryc  przed 

ińńymi. Twoje „wiem” ńie jest 

tym ludzkim „wiem” wyraz ają-

cym pogardę dla ńiewiedzy. 

Twoje „wiem” ro wńa się 

„rozumiem”. Moz e chcesz, z e-

bym opowiadał Ci to, o czym 

wiesz, po to, abym zrozumiał sa-

mego siebie? 

Moz e w rozmowie z Tobą chodzi 

o to, aby po prostu sńuc  opo-

wies c  swojego z ycia, uwaz ńie 

formułowac  zdańia, słuchac  ich 

brzmieńia. Moz e mam ńauczyc  

się akceńtowańia, budowańia 

zdań , stawiańia w odpowiedńich 

miejscach przecińko w i kropek. 

A moz e powińieńem częs ciej od-

dawac  Ci pio ro i prosic  o korek-

tę? 

Moz e jedńak teń list (i w ogo le 

rozmowa z Tobą) ńie powińień 

polegac  ńa przekazywańiu ińfor-

macji? Moz e jedyńym słuszńym 

językiem porozumiewańia się z 

Tobą jest język pytań ? Kaz de 

Ks. Tymoteusz Bujok 
Wikariusz 

w Centrum Misji i Ewangelizacji 
w Dzięgielowie 

List do Boga 

Rozważanie 
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zdańie skierowańe do Wszech-

wiedzącego musi koń czyc  zńak 

zapytańia. To brzmi bardzo lo-

giczńe. Naturalńą reakcją ńa ze-

tkńięcie się z Kims , kto wie 

wszystko jest pytańie. O cokol-

wiek. O wszystko. W koń cu tak 

wiele moz ńa się dowiedziec . A 

kiedy odpowiedzi brak… 

…wtedy zdańia ulegają prze-

kształceńiu, a zńaki zapytańia 

zmieńiają się w wykrzykńiki. 

Atrameńt się rozlewa, stalo wka 

łamie, a jak zgińam kartkę pa-

pieru i w gńiewie (moz e smutku 

i bezsilńos ci) rzucam do kosza.  

 Pańie Boz e, dziwńa sprawa. Ty 

czytasz ńawet listy wysłańe do 

kosza. Nie zwracasz uwagi ńa 

brak koperty, włas ciwego za-

adresowańia, brak zńaczka. Wy-

ciągasz pomięte kartki, rozpro-

stowujesz i czytasz. Charakter 

pisma ńie jest dla Ciebie prze-

szkodą. Końceńtrujesz się tylko 

ńa autorze. 

Rozważanie 
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Nie widziałam Cię... 

Nawet się ńie rozglądałam... 

Nie zauwaz yłam, zajęta swoimi problemami 

Ż e stańąłes  ńa mojej drodze z wyciągńiętą dłońią 

W kto rej trzymałes  Poko j 

Poko j, kto rego z wszystkiego ńa ziemi 

Potrzebowałam wtedy ńajbardziej. 

Żwracałes  się do mńie, wołałes  za mńą: 

Co rko, gdzie biegńiesz? 

 

To Ja. Two j Ojciec. Wiem, czego potrzebujesz. 

Chcę dzielic  twoje łzy. Wtul się  we mńie i ńie mo w ńic. 

Jestem cichym szelestem, więc wsłuchaj się... 

Chodz ! Niczego więcej ci ńie trzeba. 

Ale ja przeszłam obok ńawet ńie zwracając ńa Ciebie uwagi 

Jakbym mijała ńastępńą osobę ńa gło wńej ulicy 

Kto ra chce mi wsuńąc  w rękę kolejńą ulotkę, ofertę, reklamę... 

Przeszłam, bo ńie wiedząc, co mam robic  

Stałam się głucha ńa słowa ińńych, ńa wszystko. 

Tylko dlaczego stałam się głucha tez  ńa Ciebie? 

Nie wiem. Nie umiem tego wytłumaczyc . 

 

Przedłuz ałam ńa własńe z yczeńie swoją rozpacz 

Swo j smutek, swo j bo l. 

Bo co z  moz esz zrobic , Jedyńie Mądry Lekarzu 

Gdy ńie zaglądam do Twojego gabińetu? 

Jak moz esz koic  bo l, skoro ńie przychodzę po receptę? 

Wybacz, bo po raz kolejńy zachowałam się tak 

Poezja 

Poezja 
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 Poezja 

Jakbym z yła tylko dla siebie. 

Jakbym to ja miała o wszystkim decydowac . 

Jakby Tobie podobało się to, z e jest mi z le. 

Wybacz Ojcze egoizm Twojego dziecka 

I to, z e tak piękńie umiem mo wic  o zaufańiu Tobie 

A tak marńie Tobie ufam. 

 

Daj mi wierńe serce i wiarę 

Ż e Ty dajesz swoim dzieciom tylko dobre rzeczy 

I cokolwiek by się działo 

Ty zawsze uspokoisz mńie, przytulisz 

I zawsze będziesz stawał ńa mojej drodze 

Ż wyciągńiętą do mńie dłońią. 

Justyna Minkina 
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Opracował ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 

Nauczycielka religii opowiada dzieciom historię o dwuńastoletńim Jezu-

sie, kto ry pozostał w s wiątyńi, podczas gdy Jego rodzice  wracali z Jero-

zolimy. W trakcie opowiadańia zadaje pytańie: Dlaczego przerażeni ro-

dzice szukali Jezusa? Na to odpowiada Maja: Na pewno bali się, żeby nie 

wpadł pod samochód. 

*** 

Pierwszoklasis ci ńa lekcji religii pro bują odmalowac  z podręczńika po-

stac  Jezusa. Po co Jezusowi takie światło wkoło głowy? - chce się dowie-

dziec  Klaudia od katechetki. Na to odzywa się Oliwier: Chyba po to, żeby 

mógł też widzieć w nocy! 

*** 

Ksiądz wyjas ńia dzieciom: Jesteśmy na świecie po to, żeby robić dobre 

rzeczy innym! Na to wstaje Tymoteusz i pyta: A po co są ci inni? 

*** 

Marnotrawny syn upadł na twarz przed ojcem i płakał. Jak myślicie, dla-

czego? - chce dowiedziec  się ńauczycielka. To jest oczywiste - odpowiada 

Kasia - kto by nie płakał, jak upadnie na twarz!? 

*** 

Katecheta bardzo barwńie opowiada ńa lekcji o wydarzeńiach Sądu 

Ostateczńego. Dzieci są pod ogromńym wraz eńiem opowiadańia. Żgła-

sza się Frańek i mo wi: Proszę Księdza, a czy jak to wszystko się wydarzy 

to będziemy mieć wolne od szkoły? 

Humor z befką 
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 Kącik dla dzieci 

Rozpoczyńa się kolejńy rok szkolńy. 

Dla wielu z Was będzie to wejs cie 

w ńową rzeczywistos c  - ńowa szko-

ła, ńauczyciele, kolez ańki i koledzy. 

Przed Wami wiele wyzwań , dlatego 

dzisiaj przypomińamy historię Da-

ńiela i stawiamy go za przykład god-

ńy ńas ladowańia. z yczymy odwagi, 

wierńos ci Bogu i Jego Słowu oraz 

zaufańia. Nie ma takich okoliczńos ci, 

w kto rych Bo g mo głby ńas opus cic ! 

Kącik dla dzieci 
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 Kącik dla dzieci 
Daniel w lwiej jamie 

Żńajdz  10 ro z ńic i pokoloruj 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Ślub  

11 sierpńia o 14.11 rozpoczęła 

się uroczystos c  zas lubiń Adama 

Parola z Katarzyńą Wielońdek. 

Młodej Parze ńa ńowej drodze 

z ycia z yczymy wiele Boz ego Bło-

gosławień stwa. 

Sommerfest  

Po kilkuletńiej przerwie 24 

sierpńia odbyło się orgańizowa-

ńy przez Pommerńkońveńt spo-

tkańie ńa zakoń czeńie lata. W 

tym roku  zostalis my zaproszeńi 

do Miastka ńa strzelńicę, gdzie 

po ńaboz eń stwie, kto re odbyło 

się w kos ciele ewańgelickim w 

Wołczy Wielkiej, miały miejsce 

zaplańowańe obchody. Opro cz 

kilkuńastu parafiań w s więcie 

wzięli udział uczestńicy KAWO-

NU.   

Pogrzeb śp. I. Sellheim 

Dńia 30. lipca w wieku 89 lat, 
ńieoczekiwańie, zmarła s p. Isa-
bel Sellheim, hońorowa obywa-
telka Słupska. Jej pogrzeb z 

udziałem władz samorządowych 

odbył się 25 sierpńia br.  
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 Ogłoszenia 

W czasie Adweńtu odbędzie się kiermasz .  

Żapraszamy wszystkich ńaszych Parafiań do czyńńego 

włączeńia się w orgańizację tego przedsięwzięcia.  

Żachęcamy do wykońańia rękodzieła, kartek s wiątecz-

ńych lub przekazańia przedmioto w, kto re mogą rozpo-

cząc  „ńowe z ycie” w ińńej rodzińie. Kiermasz odbywac  

się będzie w 2,3 i 4 ńiedzielę adweńtu.  

Przedmioty ńa kiermasz moz ńa przyńosic  od zaraz do 

kos cioła. Żachęcamy do wspo łpracy.  

KIERMASZ  
ADWENTOWY 
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 Ogłoszenia 

Zapraszamy na wyjazd do Teatru Muzycznego            
w Gdyni  

na sztukę „Szalone nożyczki”. 

Spektakl odbędzie się 25 listopada 2018 r. 

(niedziela). 

Wyjazd autokarem o godz. 13.30 z ul. Jagiełły. 

 Wyjazd dofinansowany jest przez Diakonię            
Meklemburgii Pomorza Przedniego. 

 Koszt całego wyjazdu ok. 50 zł.  

Lista chętnych na wyjazd wraz z wpłatą w zakrystii.  
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 Ogłoszenia 

 

u Anny Froehlich 
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Po pońad dwudziestu latach prac Towarzystwo Biblijńe w Polsce wyda-

ło całą Biblię Ekumeńiczńą w jedńym tomie. 16 marca w kos ciele ewań-

gelicko-reformowańym w Warszawie odbyło się ńaboz eń stwo dzięk-

czyńńe z tej okazji, ńatomiast dzień  po z ńiej w stołeczńym Muzeum Et-

ńograficzńym miała miejsce uroczysta prezeńtacja tego tomu. Obie uro-

czystos ci zgromadziły wielu duchowńych i s wieckich zaańgaz owańych 

w ruch ekumeńiczńy, ws ro d ńich m.iń. osoby uczestńiczące w pracach 

ńad ekumeńiczńym przekładem Biblii. 

Przekład teń jest wspo lńym dziełem tłumaczy, językozńawco w i redak-

toro w z jedeńastu Kos cioło w człońkowskich Towarzystwa Biblijńego 

w Polsce: Adweńtysto w Dńia Sio dmego, Chrystusowego, Chrzes cijań 

Baptysto w, Ewańgelicko-Augsburskiego, Ewańgelicko-

Metodystyczńego, Ewańgelicko-Reformowańego, Polskokatolickiego, 

Prawosławńego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawito w 

i Żielońos wiątkowego. 

Projekt ekumeńiczńego przekładu Biblii prowadzońy był od 1995 r. 

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

zacji Międzywyzńańiowy Żespo ł Tłumaczy. Jako ńaczelńą zasadę w swej 

pracy tłumacze i redaktorzy przyjęli wierńos c  orygińałowi. Tekst prze-

kładu charakteryzuje się wspo łczesńą polszczyzńą. (Ż ro dło: ekume-

ńia.pl) 

08 kwietńia 2018 r. Syńod Kos cioła dopus cił Biblię Ekumeńiczńą do 

uz ytku liturgiczńego. Biblię moz ńa zamo wic  w Parafii! 

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, Ż E   

DYSPONUJE SPRŻĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOŻ YCŻENIA.  

(ŁO Ż KA ELEKTRYCŻNE,  

CHODŻIKI, WO ŻKI INWALIDŻKIE)                                      

TEL. 605556749 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY!   
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  

SKŁADKI KOŚCIELNEJ  
 
 

Składkę można opłacać w zakrystii kościoła lub przelewać na konto parafialne 
z dopiskiem darowizna - składka kościelna (pozwoli to na odliczenie wpłaconej 
kwoty od podatku):  

25160014621816836860000001 

 

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

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

Ogłoszenia 

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ŻASADY OGO LNE 

§ 7 
1. Kaz dy człońek Parafii, kto ry został końfirmowańy i ukoń czył 18 lat, 
zobowiązańy jest do płaceńia składek parafialńych. Składki te powińńy 
wyńosic  co ńajmńiej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzasadńiońych przypadkach Rada Parafialńa moz e zwolńic  od tego 
obowiązku pojedyńczych parafiań bądz  tez  okres lońe grupy społeczńe ńp. 
uczńio w, studeńto w, bezrobotńych, czy tez  rodzińy przez ywające okreso-
we trudńos ci fińańsowe. W uchwale dotyczącej zwolńieńia powińień byc  
okres lońy czas trwańia tego zwolńieńia. 
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WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

02.09 11.30 Żgromadzeńie Parafialńe kos cio ł 

11.09 16.30 Spotkańie ws. lekcji religii Traugutta 16 

15.09 10.00 S ńiadańie dla Kobiet Toruń  

21-23.09  Ogo lńopolski Żjazd Młodziez y 
Ewańgelickiej S widńica 

18.10 18.00 (?) Naboz eń stwo ekumeńiczńe  Lębork kaplica 

Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

02.09 

14. po Tro jcy S w. 9.30  10.30  12.30 

09.09 

15. po Tro jcy S w.  10.30   

16.09 

16. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

23.09 

17. po Tro jcy S w. 
 10.30   

30.09 

18. po Tro jcy S w. 
 09.30   

07.10 

19. po Tro jcy S w. 

9.30 

Erńtedańkfest 

10.30 

Dziękczyńńe S więto Ż ńiw 
 

12.30 

Erńtedańkfest 

14.10 

20. po Tro jcy S w.  
 10.30 8.30  


