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Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje, 

A westchnienie moje, nie jest zakryte przed Tobą. 

Ps 38,10 
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Panie, przed Tobą są wszystkie 

pragnienia moje, a westchnie-

nie moje nie jest zakryte przed 

Tobą.  

Ps 38,10 

 

Drodzy Parafianie! 

                                W z yciu mamy wiele ma-

rzen , zamierzen  i plano w. Stara-

my się je w jak największym stop-

niu osiągnąc .  Rozpoczynając rea-

lizację jakiegos  zamierzenia jeste-

s my pełni optymizmu i zapału. 

Ro wnoczes nie jestes my przeko-

nani, z e musi się udac  i wszystko 

skon czy się sukcesem. Ż ycie czę-

sto weryfikuje jednak nasze plany 

i pragnienia. Bywa, z e jestes my 

skonfrontowani z niepowodze-

niem, poraz ką i wtedy opadają 

nam skrzydła. Uczucie niepowo-

dzenia nie jest przyjemne, ale to 

nie koniec s wiata i znowu nabie-

ramy siły, optymizmu i zabieramy 

się do realizacji kolejnych zamie-

rzen . W z yciu najwaz niejsze jest 

z eby się nie poddawac , choc  nie-

raz wiatr w oczy wieje i wszystko 

wydaje nam się walic .  Trzeba 

nam na nowo podejmowac  wy-

zwania pro bowac  innych dro g i 

moz liwos ci, ale przede wszystkim 

nie zapominac  aby wszystkie na-

sze zamierzenia i pragnienia po-

wierzac  Bogu, kto ry chce nam 

błogosławic  jes li  Go o to będzie-

my prosic . Co prawda Bo g nas zna 

i wie o nas wszystko, bo jest Bo-

giem wszechwiedzącym, ale ocze-

kuje od nas bys my nawiązywali z 

Nim  kontakt i mo wili Mu o na-

szych pragnieniach, zamierze-

niach i planach, aby mo gł nam w 

nich błogosławic .  

 

Ż modlitwą 

Ks. Wojciech Froehlich 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo 
Duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 
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Panie nie karć mnie w gniewie 

swoim i w zapalczywości swojej 

nie karz mnie!                         Ps 6,2 

Upalny dzien . Pewnie niejednemu 

ze stojących tam ludzi pot lał się z 

czoła. I choc  schronienie się pod 

dachem albo przynajmniej w cie-

niu fig lub drzewa oliwnego przy-

niosłoby ulgę, nikt nie zrezygno-

wał. Ża moment miała wydarzyc  

się przeciez  sensacja. Od kilku 

chwil tak bardzo oczekiwana. 

Wszyscy stali w gotowos ci. Czeka-

li niczym wojsko na znak dowo d-

cy: do dzieła! Na pro z no. Powie-

trze wypełniała zapewne cisza       

i ewentualny s wist wiatru. A mo-

z e jednak, juz  za moment? Bron  

przeciez  gotowa. W niejednej, mo-

z e drz ącej dłoni, tkwił otulony 

palcami kamien . Gniewnie zaci-

s nięty, z eby nie wypadł. W kon cu 

ma słuz yc  do wymierzenia kary! 

Żasłuz onej! Żgodnej z prawem.   

Po chwili ciszę rozdarły słowa: 

„Kto z was jest bez grzechu, niech 

pierwszy rzuci w nią kamieniem.” 

W sytuacji takiego napięcia, słowa 

Jezusa wydają się terapią szoko-

wą. Ludzie dobrej woli – chcieli 

tylko wymierzyc  zasłuz oną karę 

kobiecie przyłapanej na cudzoło -

stwie. Ludzie skoncentrowani     

na niemoralnej kobiecie nagle 

mieli spojrzec  gdzie indziej.        

To tak, jakby Jezus wypowiadając 

te słowa, postawił przed kaz dym 

z nich lustro i powiedział: hola, 

hola, tak wyraz nie widzisz zło tej 

kobiety, zanim jednak ją potępisz, 

popatrz na siebie. Miej odwagę 

spojrzec  prawdzie w oczy.        

Miej odwagę spojrzec  do swojego 

wnętrza. I jes li niczego niepokoją-

cego tam nie znajdziesz, to mo-

z esz pierwszy rzucic  w nią kamie-

niem. 

Ta historia zatytułowana „O ko-

biecie przyłapanej na cudzoło -

stwie” pojawia się w Biblii tylko 

raz: w Ewangelii Jana w 8 rozdzia-

le. I moz e dlatego jest przytoczo-

Anna Olek Kamienie... 

Rozważanie 
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na tylko jeden raz, bo ro z ne jej 

odsłony pojawiają się wielokrot-

nie w z yciu kaz dego z nas. Nasze 

dłonie nie raz zaciskały kamienie, 

prawda? Raz mniejsze, raz więk-

sze. Raz zacis nięte z mniejszą zło-

s cią, a innym razem wręcz z nie-

nawis cią. No i wreszcie ten rzut 

kamieniem i dos wiadczenie sma-

ku potępienia. Bo jakkolwiek to 

się nie dzieje, zawsze łatwiej wi-

dziec  z dz bło w oku napotykanego 

człowieka, niz  belkę w swoim 

własnym. 

Ludzie gotowi do potępienia ko-

biety przyłapanej na cudzoło -

stwie upus cili kamienie na zie-

mię. Żrezygnowali. Całkiem moz -

liwe, z e tym gestem zaskoczyli sa-

mych siebie. I wszystko dlatego, 

z e spotkali na swojej drodze Jezu-

sa, kto ry wypowiedział w ich 

stronę niewygodne, ale jak efek-

towne słowa. Spo jrzcie najpierw 

na siebie. Spo jrzcie najpierw w 

głąb siebie. Moz e efektem tego 

były w ich wnętrzu słowa: „Bądz  

miłos ciw mnie grzesznemu”. Ż e-

by upus cic  na ziemię skierowane 

w konkretną osobę kamienie po-

tępienia czy osądu, trzeba skon-

frontowac  się najpierw z samym 

sobą. Żapytac : kim jestem, z e daję 

sobie prawo do osądzania i potę-

piania drugiego człowieka? 

W kon cu ten człowiek szybciej, tj. 

zanim ja upuszczę kamien , moz e 

usłyszec  od Boga: „I ja cię nie po-

tępiam. Idz  i odtąd juz  nie 

grzesz”. Ci, co trzymają lub rzuca-

ją kamienie osądu i potępienia, i 

ci, w kto rych stronę lecą te ka-

mienie, mają przed Bogiem taką 

samą szansę na usłyszenie od 

Niego: „Wybaczam”. Dzięki Jezu-

sowi Bo g nie rzuci kamieniem po-

tępienia w nikogo, kto z ałuje. 

Dzięki Jezusowi, trzymane w dło-

niach kamienie potępienia mogą 

spas c  na ziemię. Dzięki Jezusowi 

kaz dy z nas moz e dos wiadczyc  

ulgi, jaką przynosi przebaczenie. 

Dzięki Jezusowi kaz dy moz e ko-

lejny raz zacząc  od nowa. Bo 

„Któż będzie potępiał? Jezus 

Chrystus, który umarł, więcej 

zmartwychwstał, który jest po 

prawicy Boga, ten przecież 

wstawia się za nami”.      Rz 8,34 

Rozważanie 
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Kiedy sięgam po Biblię, to nie mo-

gę wyjs c  z podziwu nad tym, jak 

jest niezwykła, zaskakująca i jak 

wiele kryje w sobie  tajemnic. Jak 

choc by ta podstawowa: dlaczego 

Bo g wybrał pewnych ludzi, z eby 

im się objawic ? Dlaczego wybrał 

język hebrajski i grecki, z eby dzie-

lono się w nich dos wiadczeniem 

wiary i spotkania z Nim? Dlaczego 

Syn Boz y przyszedł na s wiat         

w okresie rozkwitu Cesarstwa 

Rzymskiego? 

Na częs c  z tych pytan  pewnie     

nie znajdziemy odpowiedzi. Warto 

jednak mimo wszystko je zadac       

i zapytac , co to dla nas znaczy,     

z e Bo g wybrał taki sposo b ujaw-

nienia nam siebie? Bo g wybrał 

tych okres lonych ludzi, ws ro d kto -

rych mało ludzi doskonałych, bez-

grzesznych i sprawiedliwych.     

Ale spotkanie z Nim dotknęło ich    

i zaczęło zmieniac . 

Pierwotny Kos cio ł posłuz ył się 

językiem greckim, z eby dotrzec  do 

jak największej liczby mieszkan -

co w Cesarstwa Rzymskiego z 

przesłaniem Ewangelii o Jezusie 

Chrystusie. Dla nas jest to język 

obcy, kojarzony gło wnie z wzora-

mi matematycznymi, a to w nim 

zapisano cały Nowy Testament. 

Kos cio ł rozwija się w okresie sta-

bilizacji i pokoju wewnętrznego w 

Cesarstwie Rzymskim. Dzięki te-

mu Apostoł Paweł mo gł bez pro-

blemu podro z owac  po całym base-

nie Morza S ro dziemnego i zakła-

dac  kos cioły. 

Celem cyklu o S wiecie Nowego 

Testamentu będzie przyjrzenie się 

ro z nym elementom realio w, w 

kto rych powstały księgi Nowego 

Testamentu. Wiele elemento w ma 

Świat Nowego Testamentu 

Świat Nowego Testamentu 

Ks. dr Grzegorz Olek 
Wikariusz parafii w Gliwicach 
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 Świat Nowego Testamentu 

znaczenie dla wiary, jak język, rea-

lia historyczno-kulturowe i czyta-

nie NT przez pryzmat obietnic ST. 

W Ewangelii Jana czytamy: 

A Słowo ciałem się stało i za-

mieszkało wśród nas…      J 1,14a 

Dosłownie jest mowa o rozbiciu 

namiotu ws ro d nas, o fizycznej 

obecnos ci Boga w ludzkiej rzeczy-

wistos ci. Słowo stało się bliskie. 

To  zupełnie przekracza wyobraz e-

nia judaizmu tamtych czaso w, kto -

re traktowały Boga jako odległego, 

niedostępnego. To zupełnie prze-

kracza ludzkie mys lenie, bo jak to 

moz e byc , z eby Boga moz na było 

dotknąc , usłyszec , zobaczyc , tak jak 

człowieka (patrz 1 J 1,1)? Nic dziw-

nego, z e Jezus z Nazaretu zostaje 

odrzucony przez większos c , a ska-

zany na s mierc  przez najbardziej 

religijnych ludzi tamtych czaso w, 

kto rzy s wietnie znali Pismo. Żnac  

Pismo to zresztą za mało. Trzeba w 

Pis mie spotkac  Słowo Ż ywego Bo-

ga, kto ry działa w twoim z yciu.  

Trzeba gotowos ci na spotkanie z 

Bogiem, kto ry jest inny niz  nasze 

wyobraz enia. W tym pomocne bę-

dzie przyjrzenie się sposobowi jaki 

wybrał, z eby raz na zawsze poka-

zac  nam jaki jest naprawdę i zapro-

sic  do prowadzenia z ycia z Nim i w 

Nim. 
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 Biografia 

Pieśń niosąca  

głęboką treść 

Julia Hausmann (1825 – 1901) 

urodziła się w Rydze, na Łotwie. 

Ojciec jej był nauczycielem gimna-

zjalnym i wychowywał swoje dzie-

ci w wierze chrzes cijan skiej. Spo-

s ro d szes ciorga dzieci, Julia była 

najsłabsza i juz  od wczesnych lat 

cierpiała na silną migrenę. 

Gdy w nocy spac  nie mogła, zata-

piała się w modlitwie do Żbawicie-

la swego i układała pies ni. Do roku 

1862 ułoz yła ich w swym cierpie-

niu ponad 100. Im bardziej choro-

ba przybierała na sile, tym mocniej 

ufała Panu i dawała temu wyraz 

włas nie w swoich pies niach. 

Ż zawodu była wychowawczynią 

i  pracowała na dworach arysto-

krato w w krajach bałtyckich 

i w Rosji. Resztę swego z ycia spę-

dziła w Piotrogradzie (obecny Pe-

tersburg), gdzie mieszkało wtedy, 

na przełomie stulecia, wielu Niem-

co w.  

Julia Hausmann była narzeczoną 

młodego misjonarza, kto ry odje-

chał na pole misyjne. Po długiej 

rozłące ze swym ukochanym udała 

się sama w daleką podro z  do s wia-

ta pogan skiego. Oboje umo wili się, 

z e ich s lub odbędzie się na stacji 

misyjnej. Po długiej i uciąz liwej 

podro z y Julia dotarła do owej sta-

cji, tam zas  dowiedziała się, 

z e jej narzeczony na kro tko przed 

jej przyjazdem zmarł. Tak oto Julia 

Hausmann stanęła nad s wiez ą mo-
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 Biografia 

giłą swego niedoszłego męz a, 

z  kto rym miała pracowac  razem 

w winnicy Pan skiej. Pan nie popeł-

nił błędu – przeciez  chodziło o pra-

cę dla Niego. Opuszczona dziew-

czyna nie wyraziła z alu w stylu: 

„Nie mogę już dalej żyć”, jak z pew-

nos cią uczyniłyby inne kobiety 

w  podobnych okolicznos ciach. Ju-

lia uchwyciła się swego Żbawiciela 

i Przyjaciela, Jezusa Chrystusa, 

i  ułoz yła pies n  chętnie s piewaną 

po dzien  dzisiejszy: 

Za rękę weź mię, Panie, i prowadź 

Sam, 

Aż dusza moja stanie u niebios 

bram. 

Bez Ciebie ani kroku nie zrobię, nie! 

Stań Ty u mego boku i prowadź 

mnie! (Ś.P. 368) 

W pies ni tej wyraz ony jest jej bo l, 

depresja, ro wnoczes nie jednak po-

kazane jest jej zaufanie do Boz ych 

dro g oparte na słowach Psalmu 

73,23-24 „Tyś ujął prawą rękę mo-

ją, poprowadzisz mnie według rady 

Swojej”. 

Podczas odbywanej kuracji w sa-

natorium Wo sso, w Estonii, Pan 

odwołał ją nagle dnia 3 wrzes nia 

1901 roku do niebian skiej ojczy-

zny, tak jak w tej pies ni napisała: 

“Aż dusza moja stanie u niebios 

bram!” 

Artykuł na podstawie książki “Jak 

powstawały pieśni ze ‘Śpiewnika 

Pielgrzyma’” pod redakcją Andrzeja 

Byrta 

Tekst: Joanna Wójcik 

 

Żachęcamy do udziału 

w charytatywnej akcji 

Prezent pod Choinkę!  

Gotowe prezenty           

i wpłaty oraz NOWE 

przybory szkolne, za-

bawki itp. przyjmuje-

my do 11. listopada.  
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 Poezja 

Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam 

1. Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam, 

Aż dusza moja stanie u niebios bram. 

Bez Ciebie ani kroku nie zrobię, nie. 

Stań Ty u mego boku i prowadź mnie. 

2. Do serca miłosiernie me serce tul, 

By zniosło wszystkie ciernie, i krzyż i ból. 

Niech dziecię Twe przybieży do Twoich nóg. 

Niech w miłość Twą uwierzy, boś Ty mój Bóg. 

3. Niech ufam Twojej mocy w najgorszy czas. 

Ty wiedziesz i wśród nocy do celu nas. 

Za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam, 

Aż dusza moja stanie u niebios bram. 
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 Humor z befką 

W trakcie s lubu w kos ciele ksiądz mo wi: Ogłaszam was mężem i żoną! 

Teraz możecie już zmienić swój status na Facebooku! 

*** 

Powiedziałem mojej teściowej, co naprawdę o niej myślę, spowiada się 

młody człowiek księdzu. Na to ksiądz z konfesjonału: Mój synu, w spo-

wiedzi chodzi o wyznawanie swoich przewinień, a nie chwalenie się boha-

terskimi czynami.  

*** 

Adam rozmawia z Bogiem w raju:  

Panie, dlaczego stworzyłeś Ewę taką piękną?  

Żebyś ją kochał. Odpowiada Pan Bo g.  

A dlaczego uczyniłeś ją jednocześnie taką łatwowierną i naiwną?  

Żeby kochała ciebie! 

*** 

Kowalski pracuje w ogrodzie przed swoim domem, kiedy drogą prze-

chodzi ksiądz. Żona w domu Panie Kowalski?  Pyta uprzejmie duchowny. 

Kowalski odpowiada: Oczywiście, że jest. Myśli ksiądz, że gdyby jej nie 

było to bym pracował w tym ogrodzie? 

Opracował ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 
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 Kącik dla dzieci 

Jest taka przypowies c  w Nowym Te-

stamencie, kto ra mo wi o słuchaniu i 

działaniu. Ma trochę wspo lnego ze 

S więtem Ż niw i z rokiem szkolnym. 

Pokoloruj obrazek i spro buj odgad-

nąc  albo dowiedziec  się, jaka to hi-

storia biblijna. 

Ż yczymy Wam słuchania i słyszenia 

tego, co jest siane, ups, zdradzilis my 

nieco z tytułu przypowies ci... 
Kącik dla dzieci 

Copyright © CalvaryCurriculum.com  
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 Kącik dla dzieci W świecie liczb 

Przetłumacz (z pomocą kogoś dorosłego), znajdź różnice i pokoloruj obrazki 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Wizyta proboszcza w 

Greifswaldzie 

W dniach 30-31 sierpnia, na za-

proszenie Żarządu Diakonii Po-

morskiej wizytę w Greifswaldzie 

złoz ył ks. Wojciech Froehlich, 

kto ry przedstawił plany remontu 

i plany związane z budynkiem 

parafialnym przy ul. Traugutta 

16. Dalszy ciąg rozmo w zaplano-

wany jest na 11-12 paz dziernika 

w Słupsku. 

Rozpoczęcie Roku 

Szkolnego i Zgromadze-

nie Parafialne 

2 wrzes nia w czasie  naboz en -

stwa miało miejsce rozpoczęcie 

roku szkolnego 2018/2019. Ra-

zem z dziec mi dziękowalis my za 

miniony czas wakacji i prosili-

s my o  błogosławien stwo dla 

dzieci, nauczycieli i wychowaw-

co w na kolejny rok szkolny. W 

tym roku szkolnym w naszej Pa-

rafii nauczaniem kos cielnym ob-

jętych jest 24 dzieci w 8 grupach 

wiekowych. Po naboz en stwie 

odbyło się Żgromadzenie Para-

fialne, kto re podjęło uchwałę o 

zakupie częs ci domu parafialne-

go przy ul. Traugutta i remoncie 

budynku. Uchwała musi byc  za-

twierdzona przez Radę Diece-

zjalną i Konsystorz Kos cioła. 

Pamiątka poświęcenia 

kościoła w Żorach  

W niedzielę 9 wrzes nia ks. Woj-

ciech Froehlich na zaproszenie 

Parafii w Ż orach wygłosił oko-

licznos ciowe kazanie podczas 

Pamiątki pos więcenia kos cioła. 
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 O tym, co za nami 

Śniadanie dla kobiet  

W piękny słoneczny poranek 15 

wrzes nia wybrałys my się 6-

osobową ekipą do Torunia. Chcia-

łys my uczestniczyc  w S niadaniu 

dla Kobiet, organizowanym juz  

po raz trzeci przez torun ską pa-

rafię. I wszystkie stwierdzamy – 

było warto!  

Gospodarze parafii Elz bieta i ks. 

Michał Walukiewiczowie przywi-

tali 92 panie z 13 parafii. W roz-

mys laniu poprowadził nas Bi-

skup Marcin Hintz. Opro cz wspo l-

nego s piewania, ciekawych roz-

mo w i pysznego jedzenia mogły-

s my wysłuchac  budującego wy-

kładu Marioli Fenger, doradcy 

duchowego, pracownika Centrum 

Misji i Ewangelizacji. W 

bardzo praktyczny spo-

so b pokazała ona za co 

moz emy byc  wdzięczne 

kaz dego dnia, jaki pozy-

tywny wpływ wywiera 

wdzięcznos c   na nasze 

z ycie i co nam przeszka-

dza w byciu wdzięcznymi.  

Po kro tkiej przerwie, kto -

rą pos więciłys my na za-

kup pierniko w, zajęłys my 

się malowaniem na por-

celanie. Warsztaty popro-

wadziły panie z Pracowni Cera-

miki ART-PHI, dzięki kto rym 

wro ciłys my do domu z własno-

ręcznie ozdobionymi kubeczka-

mi. Po południu pospacerowały-

s my jeszcze kolorowymi ulicami, 

pełnymi ulicznych grajko w, prze-

branych artysto w – Torun   tętnił 

z yciem bardziej niz  zwykle bo w 

tym dniu odbywał się festiwal 

teatralny. Naszą wizytę w Mies cie 

Kopernika zakon czyłys my znako-

mitą kawą i deserem w klima-

tycznej kawiarni. Wdzięczne je-

stes my Bogu za ten dzien  i zamie-

rzamy wziąc  udział w kolejnym 

diecezjalnym s niadaniu dla ko-

biet, kto re w przyszłym roku od-

będzie się w Sopocie. 

                  rel.   Anna Froehlich 
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 Ogłoszenia 

 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 

 

 

 

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 

Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu  

INFORMUJE, Ż E   

DYSPONUJE SPRŻĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOŻ YCŻENIA.  

(ŁO Ż KA ELEKTRYCŻNE,  

CHODŻIKI, WO ŻKI INWALIDŻKIE)                                      

TEL. 605556749 

KIERMASZ  

ADWENTOWY 

Żachęcamy do wykonania rękodzieła, kartek s wiątecz-

nych lub przekazania przedmioto w, kto re mogą rozpo-

cząc  „nowe z ycie” w innej rodzinie. Kiermasz odbywac  

się będzie w 2,3 i 4 niedzielę adwentu.  
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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. ofiara w I niedzielę po Pamiątce Reformacji - "Fundusz na Dekadę Lutra" 

została przekształcona na: ofiarę na "Fundusz na Diasporę". 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 
NA RZECZ NASZEJ 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 to samo konto. Poniżej przedstawiamy wyciąg z regu-
laminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przy-
pominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkol-
wiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się na 
liście parafialnej, czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się 

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

 

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ŻASADY 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 

18.10 18.00 
Naboz en stwo ekumeniczne - dni 
Kultury Chrzes cijan skiej - spektakl 
Opowies ci o Niepodległej - KAWON 

Lębork kaplica 

24.10  Dzien  Seniora  KAWON 

27.10 10.00 Synod Diecezjalny Konin 

31.10 17.00 501. rocznica Reformacji               
naboz en stwo Kos cio ł  

15.11 16.30 Posiedzenie Rady Parafialnej Traugutta 16 

Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

07.10 

S więto Ż niw 9.30  10.30  12.30 

14.10 

20. po Tro jcy S w.  10.30 8.30  

18.10 

Naboz en stwo  
ekumeniczne 

  18.00  

21.10 

21. po Tro jcy S w. 
 10.30   

28.10 

22. po Tro jcy S w. 

Żmiana czasu na zimowy!  

 10.30 8.30  

31.10 

Pamiątka Reformacji 
 17.00   

04.11 

24. po Tro jcy S w. 
9.30 10.30  12.30 

11.11 

25. po Tro jcy 
 10.30 8.30  


