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Przez wielkie zmiłowanie Boga 

naszego (...) nawiedzi nas świa-

tłość z wysokości, by objawić 

się tym, którzy są w ciemności 

i siedzą w mrokach śmierci, aby 

skierować nogi nasze na drogę 

pokoju. 

Łk 1,78-79 

 

Drodzy w Chrystusie! 

 Któ ry tó już  grudżień  w ńa-

sżym ż yciu, któ ry ż kólei adweńt i 

któ re Bóż e Naródżeńie? Każ dy ż 

ńas prżeż ył ró ż ńą ich licżbę i ró ż -

ńie ńam się teń cżas s wiątecżńy 

kójarży. Nieżmieńńe jest jedńak 

ewańgelicżńe prżesłańie ó Ś wia-

tłós ci, któ ra prżysżła ńa s wiat. 

Ciesżymy się tą s wiatłós cią bó da-

je Ońa pócżucie ciepła i beżpie-

cżeń stwa, pócżucie prżyńależ ńó-

s ci óraż wlewa ńadżieję ńa prży-

sżłós c , ńa wiecżńós c . Ta  s wia-

tłós c  różjas ńia ótacżający ńas 

mrók grżechu, póżwala pócżuc  

uwólńieńie ód wsżystkiegó, có 

ńas usidla i ńie póżwala prżeż y-

wac  prawdżiwej spółecżńós ci że 

Śtwó rcą. Ta jedyńa w swóim ró-

dżaju Ś wiatłós c  ńósi imię Emma-

ńuel, cżyli Bó g ż ńami. Tó ńajpięk-

ńiejsża ńówińa, jaką prżyńósżą 

ńam có róku Ś więta Bóż egó Naró-

dżeńia. Niechaj Ś wiatłós c  Chry-

stusa, któ ry prżychódżi dó każ de-

gó ż ńas wypełńia ńasże serca i 

ńasże dusże. Bys my w tym sżcże-

gó lńym dla ńas, ewańgelikó w, 

2017 róku dós wiadcżyli prawdżi-

wej REfórmacji ńasżegó ż ycia ż 

Bógiem.  

Z módlitwą, 

Wasż Dusżpasterż 

 

*** 

Błógósławióńych Ś wiąt Bóż egó 
Naródżeńia i bliskós ci Zbawiciela 
ńa có dżień  ż ycżą Ańńa, Wójciech, 
Jóńatań i Beńiamiń Fróehlichówie 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 
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Radujcie się w Panu zawsze, 
powtarzam, radujcie się! 

Flp 4,4 

Biblia żawiera wiele żdań  w try-
bie różkażującym. Ożńacża tó, ż e 
dó pewńych rżecży żóstalis my 
żóbówiążańi prżeż Śłówó Bóż e. 
Pytańie, cży żdajemy sóbie spra-
wę ż tegó, ż e Bó g ńakażuje ńam 
też  ciesżyc  się? W Lis cie dó Fili-
piań Paweł aż  3 raży ńakażał ad-
resatóm: „Radujcie się!”. Brżmi tó 
dós c  dżiwńie, póńieważ  trudńó 
kómus  różkażac , aby ódcżuwał 
radós c . Jak więc różumiec  teń 
ńakaż? Śpó jrżmy ńajpierw, có 
Nówy Testameńt mó wi ó radós ci. 

Radós c  wchódżi ńa areńę NT, kie-
dy ródżi się Jeżus. Ańiół pówie-
dżiał dó pasterży żńajdujących 
się ńa pólach ńiedalekó Betlejem: 
"Nie bó jcie się, bó ótó żwiastuję 
wam radós c  wielką, któ ra będżie 
udżiałem wsżystkiegó ludu, gdyż  

dżis  ńaródżił się wam Zbawiciel, 
któ rym jest Chrystus Pań” (Łk 
2,10-11). Naródżińy Jeżusa tó 
ńaródżińy Bóż ej radós ci w ńa-
sżym s wiecie. Dalej radós c  była 
takż e celem żwiastówańia i całej 
misji Jeżusa. W Ewańgelii Jańa 
(17,12) Jeżus pówiedżiał: „Ale 
teraż dó ciebie idę i mó wię tó ńa 
s wiecie, aby mieli w sóbie móją 
radós c  w pełńi”. Ró wńież  Duch 
Ś więty, któ ry żóstał pósłańy 
prżeż Jeżusa ma wywóływac  
w ńas radós c . Radós c  jest bó-
wiem składówą Jegó ówócu. 
Wresżcie, i tó bardżó ekstremal-
ńa sytuacja, Jakub w swóim lis cie 
ńapisał: „Pócżytujcie tó sóbie ża 
ńajwyż sżą radós c , bracia mói, 
gdy różmaite pró by prżechódżi-
cie”. Patrżąc ńa te wersety móż ńa 
pówiedżiec , ż e história żbawieńia 
cżłówieka w Bóż ym plańie jest 
histórią radós ci. Dlategó Paweł, 
mimó ż e ńapisał list dó Filipiań 

Rozważanie 

Wigilia 
Narodziny Radości 

Ks. Tymoteusz Bujok 
Wikariusz  Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 
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będąc w więżieńiu, tak bardżó 
akceńtówał radós c . 

Cżym w takim rażie jest ta ra-
dós c ? W jężyku greckim radós c  
tó chara. Natómiast łaska pó 
grecku tó charis. Już  ńa póżiómie 
brżmieńia tych słó w widac  ich 
bardżó bliski żwiążek. Leksykóńy 
pódają, ż e w biblijńym ujęciu ra-
dós c  (chara) jest dós wiadcże-
ńiem, różpóżńańiem Bóż ej łaski 
(charis) w ż yciu cżłówieka. Wyńi-
ka ż tegó, ż e kiedy Paweł pisże 
„radujcie się” mó wi tym samym: 
„dós wiadcżajcie, sżukajcie i róż-
póżńawajcie Bóż ą łaskę w wa-
sżym ż yciu!”. Jak w praktyce ża-
stósówac  się dó tegó różkażu? 
Própóńuję 3 wskażó wki, któ re 
żadżiałały w móim ż yciu. 

Pó pierwsże, móż ńa pó próstu 
póprósic . Radós c  jest składówą 
ówócu Ducha Ś więtegó, a Duch 
jest darem. Bó g chce ńas óbdaró-
wywac  i cżeka ńa ńasże prós by 
w tym żakresie. Zachęcam więc 
dó próstej módlitwy: „Pańie Bó-
ż e, daj mi Twójegó Ducha, ńiech 
Oń wńósi radós c  w móje ż ycie, 
ńiech ótwiera mi ócży, abym wi-
dżiał Twóją łaskę i się ż ńiej cie-
sżył.” 

Pó drugie, musimy póżbyc  się 
żłódżiei radós ci. Najwięksżym 
żłódżiejem radós ci w móim ż yciu 
jest ńarżekańie. Narżekańie tó ńic 
ińńegó, jak ciągłe kómuńikówa-
ńie, ż e rżecżywistós c  ńie spełńia 

móich ócżekiwań . Zastańó w się 
więc, jak tó jest ż Twóimi ócżeki-
wańiami. W jakich sferach Twóje-
gó ż ycia pótrżebujesż miec  się 
lepiej i pósiadac  więcej, a w ja-
kich tak ńaprawdę wystarcży Ci 
tó, có masż? Ińńymi słówy: có 
jesżcże musi się wydarżyc , ż ebys  
dóstrżegł Bóż ą łaskę w swóim 
ż yciu? Móż e się ókażac , ż e ńie 
pótrżebujesż już  ńicżegó więcej. 
Wtedy ńarżekańie, ż e cós  ńie jest 
takie, jak bys  chciał, stańie się 
żbędńe i póżbędżiesż się żłódżie-
ja radós ci w Twóim ż yciu. 

Pó trżecie, s więtuj wielkie i małe 
wydarżeńia. Ocżywis cie ńie chó-
dżi tu ó żachętę dó póżbawióńej 
umiaru żabawy lub ó sżtucżńe 
prżyjęcia, ale ó kóńceńtrówańie 
się ńa wydarżeńiach, któ re póka-
żują, jak łaskawy jest dla Ciebie 
Bó g. Pómys l ó uródżińach, rócż-
ńicach s lubu, Bóż ym Naródżeńiu, 
Wielkańócy i ińńych s więtach, 
któ re óbchódżisż i żadaj sóbie 
pytańie: „cży w tym wsżystkim 
mógę wskażac  cós , có żróbił dla 
mńie ósóbis cie Bó g?” Jes li tak, tó 
s więtuj ż bliskimi Ci ludż mi 
i ciesż się Bóż ą łaską. 

Z ycżę wsżystkim, aby te 3 rżecży 
- prós ba ó radós c  w Duchu Ś wię-
tym, wyklucżeńie ńarżekańia 
i s więtówańie były praktykami, 
prżeż któ re Bó g udżieli ńam swó-
jej ńieprżemijającej radós ci, 
sżcżegó lńie w cżasie s wiąt! 

Rozważanie 
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Albowiem znacie łaskę Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, że 

będąc bogatym, stał się dla was 

ubogim, abyście ubóstwem je-

go ubogaceni zostali. 

2 Kor 8,9 

Dlacżegó prżysżedł w ubó stwie? 

Dlacżegó prżysżedł w cisży? 

Ewańgelie cży też  listy wżmiań-

kują wiele raży ó żjawisku ubó -

stwa. Ubó stwó jest żjawiskiem 

ż ycia spółecżńegó i jest óńó dla 

ńas faktem żróżumiałym. Cżęstó 

jedńak Dóbra Nówińa, Nówy Te-

stameńt, prżekażuje ńam, ż e ubó -

stwó ńie jest tylkó żjawiskiem 

fiżycżńym, ale takż e i duchówym. 

Niesie óńó wraż ż sóbą kóńkretńe 

prżesłańie religijńe dótycżące 

ż ycia cżłówieka. Bieda jawi się 

jakó żńak ńiedóskóńałós ci tegó 

s wiata i wyżwańie dla cżłówieka, 

by w miarę swych sił pró bówac  

jej żaradżic . 

Znacie łaskę Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, że będąc bogatym, stał 

się dla was ubogim, abyście ubó-

stwem jego ubogaceni zostali. 

Dlacżegó więc prżysżedł w ubó -

stwie, mimó swegó bógactwa? Pó 

tó, bys  stał się ubógacóńy duchó-

wó. Póńieważ  ńaródżóńy Jeżus 

Chrystus w Betlejem jest 

„óbrażem Bóga” – jest óń praw-

dżiwym cżłówiekiem tak, jak   

Adam, któ ry był óbrażem Bóga. 

Pań Jeżus jest więc tym, któ ry ńa 

żiemi óbjawia Bóga, gdyż  w ńim 

każ dy cżłówiek móż e żóstac  ubó-

gacóńy, gdyż  w ńim każ dy cżłó-

wiek móż e spótkac  Bóga. Śtąd też  

jegó ńaródżeńie, jegó ż ycie wciąż  

Rozważanie 

Boże Narodzenie 
Boże bogactwo 

Ks. Sebastian Olencki 
Proboszcz administrator 

Parafii w Wołczynie 
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wywierają swóje skutki, ńa każ -

dym ińńym wierżącym chrżes ci-

jańińie óraż ńa wspó lńócie. Dla-

tegó też  apóstół Paweł w swóim 

2 lis cie dó Kóryńtiań jest w stańie 

twierdżic , ż e ż yje w Chrystusie, 

ż e wró sł w jegó ż ycie.   

Dlategó też  Pań Jeżus prżychódżi 

w cisży, w skrómńós ci, ż daleka 

ód wielkómiejskiegó bógactwa, 

pó tó, by cżłówiek żacżął ż yc  

prawdżiwie ż Bógiem. By bógac-

twó, mieńie żewńętrżńe ńie byłó 

wyżńacżńikiem relacji międży 

Bógiem a cżłówiekiem. By status 

cżłówieka ńie wpływał ńa prże-

strżeń  cżłówieka i Bóga. Ci, któ -

rży głósżą, ż e bógactwó i pieńią-

dże są wyżńacżńikiem żbawieńia, 

ńa starcie są w błędżie i są w 

swóich grżechach. 

Jeżus prżychódżący ńa s wiat ńie 

pósiadał ńicżegó, tak jak ńicżegó 

ńie pósiada cżłówiek, któ ry się 

ródżi. Nicżegó ńie pósiada ró w-

ńież , jak ódchódżi. Jeżus był dla 

wielu ńikim, pódż egacżem, ńaró-

dżóńym w Betlejem, a jedńak ż ył 

pełńią ż ycia. Bó g prżeż ńaródżińy 

Jeżusa wńió sł wiele w mys l ludż-

ką, a prżede wsżystkim tó, ż e 

cżłówiek żóstaje żbawióńy ńie 

prżeż ucżyńki, ńie prżeż ńagró-

madżóńe bógactwó, ale prżeż 

prawdżiwegó cżłówieka, któ ry 

wńió sł piedestał etyki i móralńó-

s ci, ódńósżący się dó drugiegó 

bliż ńiegó. 

Wybacżcie, ż e w s więta, ale ż dó-

żą krytyki, ńa żakóń cżeńie chcę 

żacytówac  ńiemieckiegó, katólic-

kiegó prófesóra biblistyki, Jóachi-

ma Gńilke – „Osiągnęliśmy dzisiaj 

pewne stadium, w którym Jezus 

stał się sprawą taniej mody. Nie 

informacja, lecz sensacja kieruje 

tutaj piórem. Niesprawdzone do-

mysły, podejrzenia i sprawozdaw-

cze manipulacje miesza się ze so-

bą, czyniąc z nich osobliwą papkę, 

i oferuje się reklamiarskim krzy-

kiem jako najnowszy towar. Poja-

wił się u nas, pewien importowany 

z USA bestseller, w którym Jezus 

przedstawiony jest jako postać 

tajemnicza i raczej podejrzana. 

Dziennikarze zrobili z tego krymi-

nał na temat Jezusa. Dyskusja 

sprawia wrażenie, jakby dotyczyła 

istnienia jakiegoś półgłówka. Być 

może tendencje te podyktowane 

są antychrześcijańskimi afekta-

mi”. 

Niech ńaródżóńy Pań Jeżus Chry-

stus w Betlejem, będżie dla ńas 

Chrystusem histórii i wiary, prże-

pełńiając ńasże jakż e ubógie ser-

ca, by mógły byc  wżbógacóńe 

dóbrą ńówińą żbawieńia. Ameń. 

Rozważanie 
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Jezus zawołał donośnym gło-

sem: Kto wierzy we mnie, nie 

we mnie wierzy, ale w tego, 

który mnie posłał. Kto mnie 

widzi, widzi tego, który mnie 

posłał. Ja jako światłość przy-

szedłem na świat, aby nie po-

został w ciemności nikt, kto 

wierzy we mnie.  

J 12,44-46 

 

Jeżus, jak s wiadcżą ó Nim Ewań-

gelie, ńie ńależ ał dó ósó b póryw-

cżych. Wyjątkiem była sytuacja, 

kiedy był s wiadkiem s wiątyńńe-

gó hańdlu. Wtedy tó ż Jegó ust 

padły pełńe deżapróbaty i pótę-

pieńia słówa: „Dom Ojca mego ma 

być domem modlitwy, a wy uczy-

niliście z niego jaskinię zbójców”. 

W ińńych sytuacjach, w któ rych 

móż emy óbserwówac  kómuńikó-

wańie się Jeżusa ż ińńymi, dó-

s wiadcżamy tóńu bardżó prżyjaż-

ńegó, chóc  ńiepóżbawióńegó sta-

ńówcżós ci w kwestiach dótycżą-

cych wiary i móralńós ci. Pódóbńy 

stańówcży tóń wycżuwalńy jest 

w cytówańych prżeż Jańa słó-

wach pódsumówujących dżiałal-

ńós c  Jeżusa. Prawdópódóbńie 

słó w tych słuchali ludżie ó ró ż -

ńych póglądach i ró ż ńym 

„różumieńiu” Jeżusa. Jedńi że słu-

chacży uważ ali Gó ża Mesjasża 

i Zbawiciela żapówiadańegó 

prżeż prórókó w, ińńi żachówy-

wali dó Niegó dystańs. 

Pódóbńie jest dżisiaj. Śą ludżie 

óddańi Chrystusówi, głębókó 

wierżący w Jegó bóskie póchó-

dżeńie, ale są też  tacy, któ rży 

użńają Gó có prawda ża póstac  

histórycżńą, ale ódmawiają Mu 

bóskiej ńatury użńając, ż e był 

wprawdżie dóbrym cżłówiekiem, 

Rozważanie 

Stary Rok 
Przejście 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w  Słupsku 
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 Rozważanie 

głósżącym trafiającą dó wielu 

ńaukę móralńą, ale ńic póża tym. 

Jeżus w rżecży samej był dóbrym 

cżłówiekiem, ale tó ńie byłó ża-

sadńicżym celem Jegó prżyjs cia 

ńa s wiat. 

W Ś więta Bóż egó Naródżeńia pó 

raż kólejńy prżypómińamy sóbie 

tó, dlacżegó Bó g prżyjął ciałó 

cżłówieka, w jakim celu stał się 

dżieckiem uródżóńym w skraj-

ńym ubó stwie. Te wydarżeńia ód 

samegó pócżątku wżbudżały 

kóńtrówersje, ale każ dy, któ 

prżyjmuje ż wiarą seńs Bóż egó 

Naródżeńia – ódkrywa w tym 

miejscu i fakcie głębię Bóż ej mą-

drós ci, któ ra kieruje się dóbrem 

cżłówieka, ńie ógrańicżając jed-

ńócżes ńie jegó wólńej wóli. 

We fragmeńcie Jańówej Ewańge-

lii Jeżus wóła dóńós ńym głósem 

i w tóńie jegó głósu da się wysły-

sżec  pewńós c  tegó, có mó wi: „Kto 

wierzy we mnie, nie we mnie wie-

rzy, ale w tego, który mnie posłał.” 

Jeżus pódkres la swóje bóskie pó-

chódżeńie wskażując ńa tó, ż e ńie 

jest Oń jakims  samóżwań cżym 

mesjasżem, ale repreżeńtańtem 

Tegó, któ ry Gó dó tegó żadańia 

prżeżńacżył. W tóńie tej wypó-

wiedżi da się też  wycżuc  pewńe 

żńiecierpliwieńie, któ re wyńika 

ż kóńiecżńós ci pódjęcia prżeż 

cżłówieka decyżji ó jegó prży-

sżłós ci. 

Rżecży, ó któ rych Jeżus mó wił, 

ńie ńależ ą dó spraw pówsżed-

ńich, któ re móż ńa żałatwic  kiedy-

kólwiek. Oń mó wił ó sprawach 

dótycżących wiecżńós ci. Mógłóby 

się wydawac , ż e wiecżńós c  jest 

ódległa ńa tyle, ż e móż ńa ż tymi 

sprawami pócżekac … ale gdyby 

tak byłó, Bó g żapewńe ńie spie-

sżyłby się że swóim óbjawieńiem 

w Betlejem. 

Jes li usłysżałes  Śłówó ó Bógu, 

ó Jegó żbawieńiu w Jeżusie Chry-

stusie i dó tej póry ńic ż tym ńie 

żróbiłes , tó jest jesżcże dla ciebie 

cżas, aby prżyjąc  tó, có Jeżus 

ż taką pewńós cią, ale też  że żńie-

cierpliwieńiem w głósie mó wi: 

„Ja jako światłość przyszedłem na 

świat, aby nie pozostał w ciemno-

ści nikt, kto wierzy we mnie”.   

Prżejs cie że Śtaregó dó Nówegó 

Róku skłańia ńas dó refleksji ńad 

tym, có byłó i spóglądańia ż ńa-

dżieją w prżysżłós c  ńa tó, có bę-

dżie. Daj się wyrwac  ż ciemńós ci 

i raduj się s wiatłós cią Chrystusa 

i ż yciem wiecżńym, któ re Oń ci 

daje. Ameń. 
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Albowiem ja wiem, jakie myśli 

mam o was – mówi Pan – myśli 

o pokoju, a nie o niedoli, aby 

zgotować wam przyszłość i na-

tchnąć nadzieją. 

Jr 29,11 

 

Kólejńy rók ża ńami. Każ dy ż ńas 

miał có dó ńiegó swóje ócżekiwa-

ńia, pragńieńia. Duż ó mys li mu 

pós więcilis my. Teraż ńasże mys li 

wybiegają w prżysżłós c . Jakie 

mys li ńam tówarżysżą, kiedy 

wkracżamy w ńówy rók? Z jakimi 

mys lami wkrócżymy w prży-

sżłós c . Có mys limy ó ńasżych ńaj-

bliż sżych, dżieciach, wspó łmał-

ż óńku, sąsiadach, sóbie samym? 

A móż e ńasże mys li prżepełńióńe 

są strachem prżed tym ńieżńa-

ńym rókiem? Móż e ńiesiemy 

w sóbie bagaż  ńiepókóju, óbaw 

ó prżysżłós c , kólejńy dżień , żdró-

wie? Nie wiemy, có prżyńiesie 

ńówy rók. Móż emy się spódżie-

wac , plańówac , pielęgńówac  

w sóbie cókólwiek chcemy. Ale 

jedńegó móż emy byc  pewńi. Wie-

my, jakie Bó g ma ó ńas mys li: Al-

bowiem ja wiem, jakie myśli mam 

o was – mówi Pan – myśli o poko-

ju, a nie o niedoli, aby zgotować 

wam przyszłość i natchnąć na-

dzieją. Móż emy byc  spókójńi. Mó-

Rozważanie 

Nowy Rok 
Prawdziwy skarb 

Ks. Bogusław Cichy 
Proboszcz Parafii 

w  Chorzowie 
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 Rozważanie 

ż emy ż óptymiżmem i radós cią 

różpócżąc  ńówy rók. 

Nieważ ńe, jakie mys li mamy 

ó sóbie, có któs  ó ńas pówie albó 

có pówiemy my ó kims  ińńym. 

Najważ ńiejsże, ż e Bó g ma ó ńas 

dóbre mys li. Śą tó mys li ó pókóju, 

ńadżiei i prżysżłós ci. Niech więc 

ńikt ńie marudżi i ńie ńarżeka. 

Jes li swóją prżysżłós c  widżimy 

w cżarńych kólórach tó sami ją 

sóbie taką malujemy. Rók, któ ry 

pódarówał ńam Pań Bó g jest wy-

pełńióńa Jegó s wiatłós cią. Nad 

miesżkań cami kraińy mróku róż-

błysła prżecież  s wiatłós c , ńaró-

dżóńe w Betlejem Dżieckó jest 

s wiatłós cią s wiata. 

Tó ńie jest rók ńiedóli, smutku 

i różpacży. W tym róku dó wżię-

cia są pókó j, ńadżieja i prży-

sżłós c . Trżeba tylkó wyciągńąc  

ręce i żabrac . Trżeba tylkó chciec  

żabrac  w swóją códżieńńós c  Bóż e 

mys li ó ńas, któ re są wypełńióńe 

miłós cią dó ńas i tróską ó ńas. Nie 

trżeba się ńicżegó bac  w tym ńó-

wym róku. Z ycżę wsżystkim Bó-

ż ych mys li w ńas każ degó dńia. 
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Wycisż mńie, Pańie 
Śpraw, bym prżestała biegac  
Śłuchac  wsżystkiegó wókó ł 
Bym ńie dała się ńabódż cówac  różbłyskóm wókó ł 
Bym ńie póddawała się presji, ż e... 
Córaż bliż ej Ś więta... Córaż bliż ej Ś więta... 
Pańie, prósżę, by chóińki u prógu grudńia 
Mikółaje ód  listópada 
I kólędy, któ re słychac  będżie już  ża mómeńt 
Nie żagłusżyły Twójegó prżyjs cia 
 
Bó ńie tak prżysżedłes  kiedys ... 
Nie byłó fajerwerkó w, głós ńej mużyki, s wiatełek 
Nie byłó sżumu w mediach 
Audycji, artykułó w, prógramó w, ańi blóga ó Tóbie 
Ale teń, któ chciał różpóżńac  żńak, mó gł gó dóstrżec 
I ńie żaprżepas cic  móż liwós ci spótkańia ż Tóbą 
 
A gdy prżyjdżiesż żńówu... 
Cży będę umiała różpóżńac  żńaki? 
Chóc  prżecież  tó już  się dżieje! 
Ale gdy prżyjdżie TEN mómeńt 
Cży będę akurat gótówa? 
Móż e będę żbyt żabiegańa? 
Móż e będę miała żbyt wiele spraw ńa główie… 
Za duż ó żajęc … 
Zbyt wiele spótkań  dó ódbycia… 
Móż e żbyt wiele óbrażó w prżebiegac  będżie prżeż móją główę 
By żauważ yc  Kró la… 
 
Nie póżwó l, by się tak stałó… 
Wycisż mńie, Pańie… 
Śpraw, bym prżestała biegac  
Śłuchac  wsżystkiegó wókó ł… 
Uwraż liw mńie ńa swó j głós… 
Na Twóje ciche króki… 
 
Śpraw, bym była w każ dej chwili gótówa ńa Twóje prżyjs cie. 

Poezja 

Ju
st

yn
a 

M
in

ki
n

a 
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Katecheta ńa lekcji religii ópówiada dżiecióm histórię ó tym, jak 
Maria dówiedżiała się, ż e uródżi dżieckó, mó wiąc: 
Maria właśnie się modli. Nagle ktoś wchodzi do środka. Kto to jest? 
Często przedstawia się go z dwoma dużymi skrzydłami. Czy ktoś 
wie? 
Ja wiem, ja wiem! - ódżywa się Heleńka. – To bocian! 
 

*** 
 
Jasiu maluje óbrażek prżedstawiający stajeńkę w Betlejem że 
ż łóbkiem i dżieciątkiem Jeżus. 
A co tu namalowałeś obok żłóbka? - dópytuje się babcia. 
No jak to co? Telewizor! – wyjas ńia Jasiu. 
 

*** 
 
História dżieje się w ubógiej stajeńce. Śą tam dżieckó, ósiół i wó ł. 
Młódy stólarż mó wi dó swójej ż óńy: Ależ Mario, dlaczego pła-
czesz? Kóbieta prżeż łży ódpówiada: Ja tak bardzo pragnęłam 
mieć córeczkę! 
 

*** 
 
Naucżycielka ńa lekcji religii ópówiada ó ż yciu Jeżusa: Jezus często 
i chętnie chodził do świątyni Jerozolimskiej i do synagog, ale do 
rzymskich świątyń nie chodził. Czy ktoś wie, dlaczego? Zgłasża się 
Iża i mó wi: Może był ewangelikiem? 
 

*** 
 
Achim, wiesz, kto pokonał Filistynów? - pyta nauczyciel na lekcji. 
Nie mam pojęcia, proszę Pana. Wczoraj nie oglądałem wiadomości 
sportowych – odpowiada uczeń.  

Humor z befką 

Opracował ks. Wojciech Froehlich 
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 Kącik dla dzieci 

Bó g Ojciec pódarówał ńam ńajwspańialsży preżeńt - Śwójegó Śyńa, 

Pańa Jeżusa. W Księdże Iżajasża 9,5 móż emy prżecżytac  takie słówa: 

 

"Oto narodziło się Dziecko! 

Syn został nam dany! 

Władza spocznie na Jego 

ramieniu! 

Nazwą Go: 

Cudowny Doradca, 

Bóg Mocny, 

Ojciec Odwieczny, 

Książę Pokoju!" 

 

Jeżus prżysżedł ńa s wiat jakó dżieckó, ale jest Najpótęż ńiejsżym Kró -

lem, Bógiem. Jest preżeńtem dla Ciebie! Zaprós  Gó dó swójegó ż ycia ja-

kó Zbawiciela, Dóradcę, Kró la, Dawcę pókóju, mądrós ci, radós ci i miłó-

s ci. Móż esż Gó póżńawac  prżeż códżieńńe cżytańie Biblii i módlitwę, Oń 

będżie ódpówiadał. Nie prżegap Najwspańialsżegó Preżeńtu! 

 

Pokoloruj  załączone obrazki. Czy potrafisz na ich podstawie opowiedzieć 

historię narodzenia Jezusa? 

Kącik dla dzieci 
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 Kącik dla dzieci 
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J ak było zapowiedziane w po-

przednim Informatorze Para-

fialnym przytaczamy słowa podzię-

kowania pp. Gabriele i Wernera 

Schroeerów za uhonorowanie ich 

wyróżnieniem Diakonii Polskiej za 

zaangażowanie w działania na 

rzecz naszej Parafii. Słowa te miały 

być wygłoszone podczas uroczystej 

Gali Ubi Caritas w Warszawie 18 

listopada, ale ze względów czaso-

wych  nie zostały wypowiedziane 

zatem umieszczamy je w tym nu-

merze IP: 

Śżańówńe Pańie i sżańówńi Pańówie, 

sżańówńy Księż e Biskupie Bógusż, 

dróga Wańdó, drógi Wójtku! 

Śerdecżńie dżiękujemy ża żaprósże-

ńie ńa teń dżień . Jest dla ńas żasżcży-

tem ódebrańie tegó wyró ż ńieńia Dia-

kóńii Pólskiej. Dżiękujemy. 

W ramach ńasżegó partńerstwa  

prżeż 11 lat stwórżylis my sżcżegó lńą 

relację ż Parafią Ewańgelickó-

Augsburska w Śłupsku. My, tó żńacży 

Kóńweńt Eberswalde wchódżący w 

skład Wspó lńóty Śió str i Braci Fuń-

dacji s w.  Jańa w Berlińie óraż ósó-

by ż ńasżej ródżimej parafii w Ruh-

lsdórf. Chcielis my w jakis  sżcżegó l-

ńy spósó b żaańgaż ówac  się  we 

wspó łpracę, dlategó ńawiążalis my 

kóńtakt ż księdżem Fróehlichem w 

Śłupsku. Zńalis my i ceńilis my gó 

już  ód dłuż sżegó cżasu. W wyńiku 

tej wspó łpracy każ de dżieckó że 

słupskiej Parafii ótrżymuje preżeńt 

ńa Bóż e Naródżeńie. Wsżystkie pre-

żeńty prżywóżimy każ degó róku ósó-

bis cie, a w żwiążku ż tym, ż e ża każ -

dym rażem órgańiżówańe jest prży 

tej ókażji parafialńe spótkańie, tó 

ńawiążały się już  dóbre międżyludż-

kie kóńtakty. W sierpńiu 2015 róku 

grupa ródżicó w ż dżiec mi że Śłupska 

była ńa ródżińńych rekólekcjach w 

Ruhlsdórf.  

Nawet jes li partńerstwó pómiędży 

Diakóńią Pólską a Śchwesterń uńd 

Bru derschaft  żóstałó óficjalńie ża-

kóń cżóńe, tó ńasża relacja że słupską 

Parafią ma trwac  ńadal.  Mamy ńa-

dżieję ńa dóbrą prżysżłós c  dlategó, 

ż e uważ amy iż  dóbre relacje pómię-

dży Pólską a Niemcami są bardżó 

waż ńe. Z ycżymy Diakóńii Pólskiej 

Bóż egó Błógósławień stwa ńa wsżyst-

kich pólach jej dżiałalńós ci, a wspó ł-

pracówńikóm siły i ódwagi w wykó-

ńywańiu licżńych żadań .  

Gabriele i Werńer Śchróeer 

Nagroda Diakonii 
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 O tym, co za nami 

O tym, co za nami 
KAWON -  

zakończenie projektu  
 

Nasża Parafia pó raż trżeci była 

partńerem Miejskiegó Os ródka 

Pómócy Śpółecżńej w 

Śłupsku w prójekcie pt. 

Niemóż liwe ucżyńic  móż li-

wym w ramach dżiałalńó-

s ci Klubu Aktywńós ci i 

Wsparcia Osó b Niepełńó-

sprawńych KAWON. Pró-

jekt trwał ód maja dó kóń -

ca paż dżierńika 2017 ró-

ku, a s ródki ńa realiżację 

prójektu póchódżiły ż PE-

FRON. W ramach prójektu 

ucżestńicy mógli brac  udżiał w 

ró ż ńych aktywńós ciach i żaję-

ciach prójektówych m. iń. żaję-

ciach ż ergóterapii, j. ańgielskie-

gó, żajęc  kulińarńych, gimńastyki, 

żajęc  kómputerówych i ińńych. 

Śpótkańie pódsumówujące pró-

jekt ódbyłó się 7 listópada w sie-

dżibie Klubu. Gós c mi byli m.iń. 

Pańi Vióletta Karwalska Dyrektór 

Wydżiału Zdrówia i Śpraw Śpó-

łecżńych, żastępca dyrektóra 

MOPR Marciń Treder, jak ró w-

ńież  prówadżący żajęcia prójek-

tówe. Pócżęstuńek prżygótówańy 

jak żwykle żóstał prżeż ucżest-

ńicżki prójektu pód fachówym 

ókiem pańi Agńiesżki Zieliń skiej.  

Prezent Pod Choinkę 2017 

Jak có róku Śłupsk jest jedńym ż 

miejsc, w któ rych órgańiżówańa 

jest córócżńa akcja Preżeńt pód 

Chóińkę pólegająca ńa prżygótó-

wywańiu preżeńtó w s wiątecż-

ńych dla dżieci ńa Ukraińie, Bia-

łórusi i w Rumuńii. W tym róku 

żebralis my rekórdówą ilós c  pa-

cżek - w sumie 256, któ re prżygó-

tówali miń. ucżńiówie sżkó ł w 

Kóbylńicy,  Redżikówie, ŚP9 w 

Śłupsku i ócżywis cie ńasżej Para-
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fii. Zakóń cżeńie akcji w Śżkółach 

w Kóbylńicy  w fórmie apelu i 

wręcżeńia pódżiękówań  i ńa-

gró d ódbyłó się 14 listópada. 

Pacżki że Śłupska żóstały 

prżetrańspórtówańe dó Dżię-

gielówa a stamtąd już  beżpó-

s redńió dó ódbiórcó w. 

Wsżystkim ófiaródawcóm i 

ucżestńikóm akcji dżiękuje-

my! 

 

Wizyta wolontariuszy  

seniorów ze Szczecina  

W dńiu 16 listópada gós ciła w 

Śłupsku grupa ucżestńikó w pró-

jektu dla wólóńtariusży seńióró w 

że Śżcżecińa. Jedńym  ż puńktó w 

prójektu jest wyciecżka krajó-

żńawcża. Tym rażem wólóńtariu-

sże ódwiedżili ńasże miastó. Byli 

gós c mi KAWONU, gdżie póżńali 

pracę klubu i spótkali się ż 

ucżestńikami prójektu, żóstali 

pócżęstówańi ciastem a ńa pa-

miątkę każ dy ótrżymał tómik pó-

eżji Marii Śżymań skiej. Jedńym ż 

puńktó w byłó też  żwiedżańie 

słupskiegó ratusża i spacer pó 

mies cie żakóń cżóńy wiżytą w ńa-

sżym kós ciele.  

 

Paczki świąteczne dla dzieci 

Ró wńież  16 listópada 2017 ódby-

ła się córócżńa agapa żwiążańa ż 

prżyjażdem ńasżych prżyjació ł ż 

Śchwesterń uńd Bruederschaft  

Kóńveńt Eberswalde, któ rży 

prżywież li pacżki s wiątecżńe dla 

ńasżych dżieci ż Parafii. Śpótka-

ńie tym rażem ódbyłó się w Śali 

Mńiejsżós ci Niemieckiej prży ul. 

Rybackiej. Śżkóda, ż e tak małó 

ósó b żńalażłó cżas ńa tó spótka-

ńie. Mamy ńadżieję, ż e w prży-

sżłym róku będżie ińacżej. 
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Spotkanie grupy roboczej  

W piątek, 17 listópada w Śóm-

mersdórf  ńiedalekó grańicy, mia-

łó miejsce spótkańie grupy róbó-

cżej dżiałającej w ramach part-

ńerstwa dieceżji pómórskó-

wielkópólskiej ż Nórdkirche.  

Śpótkańia te mają ńa celu wymia-

ńę dós wiadcżeń , a takż e órgańi-

żówańie wspó lńych prżedsię-

wżięc . Waż ńym wydarżeńiem w 

ramach partńerstwa ńasżej die-

ceżji ż Kós ciółem Pó łńócńych 

Niemiec będżie spótkańie kie-

rówńictw kós ciółó w, któ re żapla-

ńówańe jest ńa listópad 2018 w 

Gdań sku. Dó grupy róbócżej ńale-

ż ą prżedstawiciele parafii w Kó-

sżalińie i Śłupsku, a takż e ż diece-

żji wrócławskiej że Śżcżecińa. 

Diamentowa konfirmacja 

W prżedóstatńią ńiedżielę róku 

kós cielńegó (19 listópada) prże-

ż ywalis my w ńasżej Parafii 

ńiecódżieńńą urócżystós c . 

Byłó tó 60 lecie kóńfirma-

cji Helmuta Turówskiegó ż 

Machówińa i Helgi Śchar-

batke ż Śólińgeń w Niem-

cżech. W dżiękcżyńńym 

ńabóż eń stwie, pódcżas 

któ regó diameńtówi kóń-

firmaci ótrżymali pamiąt-

kówe dyplómy ale prżede 

wsżystkim Bóż e Błógósła-
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wień stwó ńa kólejńe lata ż ycia, 

ucżestńicżyli bliscy i licżńe gróńó 

prżyjació ł Jubilató w. W trakcie 

ńabóż eń stwa móglis my usłysżec  

pies ńi w wykóńańiu Piótra Peń-

dżicha (skrżypce) i Patrycji Ba-

cżyń skiej. Pó ńabóż eń stwie wsży-

scy żóstali żaprósżeńi ńa  pócżę-

stuńek dó Śali ńa Rybackiej, gdżie 

był cżas ńie tylkó ńa pósiłek ale 

takż e ńa składańie ż ycżeń  i 

wspó lńy s piew. Jubilatóm ż ycży-

my jesżcże wielu lat składańia 

s wiadectwa wiary i miłós ci dó 

Bóga i Kós cióła.  

 

Sola Scriptura  

W półówie listópa-

da ódbył się para-

fialńy etap Ogó lńó-

pólskiegó Kóńkursu 

Wiedży Biblijńej 

Sola Scriptura ż 

trżech grup wiekó-

wych. Dó  etapu die-

ceżjalńegó żóstały 

żakwalifikówańe 3 

ósóby w klasach: IV

-VI Leńa Rach, VII-

III Gimń. Zużańńa 

Kasprżycka óraż w 

grupie póńadgim-

ńażjalńej Prżemysław Krupa. 

Etap dieceżjalńy kóńkursu ódbę-

dżie się 13 stycżńia 2018 róku. 

Ró wńócżes ńie ż kóńkursem że 

żńajómós ci tres ci biblijńych ksiąg 

Estery i Dańiela, dla młódsżych 

dżieci ż klas I-III ŚP różpisańy jest 

kóńkurs plastycżńy.  

 

Rozmowy o  reformacji  

W Miejskiej Bibliótece  Publicżńej 

im. Marii Dąbrówskiej w Śłupsku 

miała  miejsce wystawa dótycżą-

ca refórmacji ńa Pómórżu 
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(wcżes ńiej ekspóńówańa w ńa-

sżym kós ciele). Na żakóń cżeńie 

ekspóżycji (23.11.2017) ódbyła 

się różmówa ó refórmacji ż pró-

bósżcżem ńasżej Parafii, w ra-

mach któ rej słuchacże dówie-

dżieli się ó kilku waż ńych aspek-

tach dótycżących XVI wiecżńej 

refórmy Kós cióła. Jedńym ż 

puńktó w różmówy, któ rą prówa-

dżił próf. Dańiel Kalińówski ż 

Akademii Pómórskiej byłó też  

wskażańie ńa ńówe wydawńic-

twó ńasżegó Kós cióła - Pólska 

ewańgelicki bedeker (dó ńabycia 

w ńasżej Parafii).  Beżpós redńió 

że słupskiej Biblióteki Miejskiej 

wystawa trafiła dó sławień skiegó 

Liceum ńr 1, w któ rym ódbyłó się 

takż e spótkańie ó refórmacji ż 

udżiałem ks. Wójciecha Fróehli-

cha. (28 listópada).   

 

Koncert organowy  

Z ókażji 99. rócżńicy ódżyskańia 

ńiepódległós ci, 29.11.2017, ódbył 

się w ńasżym Kós ciele órgańówy 

kóńcert mużyki pólskiej w wykó-

ńańiu dr. hab.  M. Babńisa.   

 

Spotkanie  

dla konwertytów 

W pierwsży piątek grudńia 

(1.12) ódbyłó się pierwsże ż 

cyklu spótkań  dla ósó b żaińte-

resówańych wstąpieńiem dó 

ńasżegó Kós cióła. Śą tó ósóby, 

któ re ód dłuż sżegó cżasu, ńa-

wet ód kilku lat, ucżestńicżą w 

ż yciu ńasżej Parafii i chcą sfór-

maliżówac  swóją prżyńależ -

ńós c . Śpótkańia będą się ódby-

wac  w każ dy 1. i 2. piątek mie-

siąca ó 18.00. 

 

O tym, co za nami 
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30 listópada, pód hasłem „Miłosierdzie jest jedno”, żaińaugurówańó te-

górócżńą edycję Wigilijńegó Dżieła Pómócy Dżiecióm. W ramach tej 

ekumeńicżńej akcji Diakóńia Pólska różprówadżi ók. 11 tys. s wiec, 

a póżyskańe w teń spósó b s ródki prżeżńacży ńa pómóc dżiecióm. 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom: 

• tó wspó lńa akcja cżterech órgańiżacji charytatywńych: Diakóńii 

Kós cióła Ewańgelickó-Augsburskiegó, Diakóńii Kós cióła Ewańge-

lickó-Refórmówańegó, Caritas Pólska i ELEOŚ, repreżeńtujących 

kólejńó Kós ció ł Ewańgelickó-Augsburski, Kós ció ł Ewańgelickó-

Refórmówańy, Kós ció ł Rżymskókatólicki i Pólski Autókefalicżńy 

Kós ció ł Prawósławńy. 

• pierwsża wspó lńa akcja ódbyła się w 2000 r. 

• różpócżyńa się żawsże w 1. Niedżielę Adweńtu i trwa dó Ś wiąt 

Bóż egó Naródżeńia 

• ńabóż eń stwa ińauguracyjńe ódbywają się ńa prżemiań w para-

fiach ewańgelickó-augsburskich, ewańgelickó-refórmówańych, 

rżymskókatólickich i prawósławńych 

• dóchó d że sprżedaż y s wiec prżeżńacżóńy jest ńa: dóż ywiańie 

dżieci w sżkóle, żakup pódręcżńikó w i materiałó w sżkól-

ńych,  pómóc ródżińóm w trudńych sytuacjach  ż yciówych. 

Za: http://www.diakonia.org.pl/ 

Diakonia 
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Poznajemy biblijne pro-

roctwa - cz. 5 

- ks. Adam Podżorski 

Zaprasżamy ńa kólejńe spótkańie 

ż ks. Adamem Pódż órskim i Obja-

wieńiem s w. Jańa, któ re ódbędżie 

się 21 grudńia 2017 r. ó gódżińie 

18.00 w sali parafialńej prży 

ul. Jagiellóń skiej 19a w Gliwicach. 

Wigilia parafialna 

Śerdecżńie żaprasżamy ńa wigilię 

parafialńą, któ ra ódbędżie się 23 

grudńia 2017 róku ó gódżińie 

16.00 w auli Śżkó ł ETE. 

Jak có róku ó tej pórże żwracamy 

się ż prós bą dó parafiań ó pómóc 

w prżygótówańiu Wigilii parafial-

ńej 23 grudńia, gdyż  beż Wasżej 

pómócy ńie bylibys my w stańie 

prżygótówac  tak duż egó i tak ńie-

żwykle waż ńegó w ż yciu ńasżej 

spółecżńós ci prżedsięwżięcia. 

Jeż eli chcesż pómó c, wypełńij 

ańkietę dółącżóńą dó tegó ńume-

ru Ińfórmatóra. Pómys l, w cżym 

móż esż pómó c i żadeklaruj tó, 

żażńacżając ródżaj aktywńós ci. 

Każ de chętńe serce i pómócńa 

dłóń  ńam się prżyda! 

 

Za każ de żaańgaż ówańie bardżó 

dżiękujemy. Dó żóbacżeńia 23 

grudńia ó gódżińie 16.00 w Auli 

Śżkó ł ETE! 

Centrum pieczy 

zastępczej 

,,Każdy człowiek ma dwie mamy 

i dwóch tatusiów. Na zapas. Dlate-

go, gdy do Nieba dociera wiado-

mość, że na Ziemi ma urodzić się 

nowy człowiek, Anioły natych-

miast wybierają drugich rodziców 

spośród tych, którzy żyją na ziemi 

i kochają dzieci. I pierwsi, i drudzy 

rodzice są prawdziwi. Ci zapasowi 

są potrzebni albo na zawsze, albo 

na jakiś czas. Jeśli dziecko jest 

szczęśliwe z pierwszymi rodzica-

mi, drudzy rodzice mogą się nigdy 

nie dowiedzieć, że byli zapasowy-

mi. Jeśli jednak stanie się jakieś 

nieszczęście i dziecko będzie sa-

motne, zrozpaczone, wtedy tych 

drugich zapasowych zacznie coś 

męczyć, martwią się czymś, 

aż  w końcu wpadają na  pomysł, 

że to oni mogą być tymi zapaso-

wymi rodzicami i wtedy rodzice 

zaczynają szukać...’’ 

 

Ceńtrum Piecży Zastępcżej 

i Wspierańia Ródżińy w Gliwi-

cach jakó órgańiżatór ródżińńej 

piecży żastępcżej prżekażuje iń-

fórmację prómującą ródżiciel-
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 Składki parafialne 

Śkładkę móż ńa ópłacac  w kós ciele lub przelewać na konto parafialńe 
ż dópiskiem darówiżńa - składka kós cielńa (póżwóli tó ńa ódlicżeńie wpłacó-
ńej kwóty ód pódatku):  

14 1500 1692 1216 9004 6889 0000 
Dla ińńych darówiżń óbówiążują te same kóńta. Póńiż ej prżedstawiamy wyciąg ż 
regulamińu parafialńegó dótycżący żasad ópłacańia składek kós cielńych. Jedńócże-
s ńie prżypómińamy, ż e pełńóprawńy udżiał ńp. w wybórach dó rady parafialńej 
lub jakichkólwiek głósówańiach pódcżas żgrómadżeń  parafialńych mają ósóby, 
któ re żńajdują się ńa lis cie parafialńej, cżyli są cżłóńkami parafii pód wżględem 
fórmalńym, ńa có składa się ró wńież  ópłaceńie składki kós cielńej.  
 

Zachęcamy Was dó regularńych wpłat, któ re móż ńa realiżówac  ńp. przez 
stałe, miesięczne lub kwartalne zlecenia bankowe, różkładając 
rócżńą ńależ ńós c  ńa 12 mńiejsżych kwót. (ńp. w prżypadku, gdy miesięcżńe 
wyńagródżeńie wyńósi 2400 ńettó, tó rócżńa składka kós cielńa wyńósi 288 żł. 
Kwótę dżielimy prżeż 12, có daje ńam miesięcżńie 24 żł. W swóim bańku dókó-
ńujemy żleceńia miesięcżńej dyspóżycji kwóty w wysókós ci 24 żł ńa kóńtó 
bańkówe parafii).  

W  żwiążku że żbliż ającym się kóń cem róku kaleńdarżówegó, a có ża tym 
idżie kóńiecżńós cią prżygótówańia sprawóżdawcżós ci ża rók 2017 

apelujemy dó wsżystkich ó uregulówańie żóbówiążań  fińańsówych wóbec 
ńasżej Parafii. Dó prżygótówańia sprawóżdańia ż dżiałalńós ci Parafii kóńiecż-
ńe jest prżedstawieńie dańych statystycżńych, w któ rych jedńą ż rubryk jest 
licżba ósó b płacących składki parafialńe, jak ró wńież  spórżądżeńie aktualńej 
listy wybórcó w, có wiąż e się ż wykres leńiem ż listy tych ósó b, któ re żalegają ż 
ópłatą składki ża tók póprżedńi, a więc ńa lis cie wybórcó w 2018 ńie będą mó-
gli się żńależ c  ci, któ rży ńie uregulówali składki ża 2017 rók. Pamiętajmy, ż e 
Parafia jest ńasżym wspó lńym dóbrem, któ re wymaga ró wńież  ńakładó w fi-
ńańsówych, jedńócżes ńie wsżystkim  serdecżńie dżiękujemy ża ódpówiedżial-
ńe traktówańie Parafii takż e w wymiarże materialńó-fińańsówym óraż  
 

ZA WSZELKIE DAROWIZNY ZŁOŻONE  
NA RZECZ PARAFII!   

ZACHĘCAMY TEŻ DO REGULARNEGO  
OPŁACANIA SKŁADKI PARAFIALNEJ. 
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SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej - ZAŚADY OGO LNE 
§ 7 

1. Każ dy cżłóńek Parafii, któ ry żóstał kóńfirmówańy i ukóń cżył 18 lat, 
żóbówiążańy jest dó płaceńia składek parafialńych. Śkładki te pówińńy 
wyńósic  có ńajmńiej 1% jegó dóchódu. 
  
2. W użasadńióńych prżypadkach Rada Parafialńa móż e żwólńic  ód tegó 
óbówiążku pójedyńcżych parafiań bądż  też  ókres lóńe grupy spółecżńe ńp. 
ucżńió w, studeńtó w, beżróbótńych, cży też  ródżińy prżeż ywające ókresó-
we trudńós ci fińańsówe. W uchwale dótycżącej żwólńieńia pówińień byc  
ókres lóńy cżas trwańia tegó żwólńieńia. 

Przykładowe, minimalne kwoty                              

składki parafialnej  

w zależności od dochodu danej osoby 
Dochód miesięczny Składka miesięczna Składka roczna 

500,00 zł 5,00 żł 60,00 żł 

800,00 zł 8,00 żł 96,00 żł 

1 000,00 zł 10,00 żł 120,00 żł 

1 300,00 zł 13,00 żł 156,00 żł 

1 600,00 zł 16,00 żł 192,00 żł 

2 000,00 zł 20,00 żł 240,00 żł 

2 500,00 zł 25,00 żł 300,00 żł 

3 000,00 zł 30,00 żł 360,00 żł 

3 500,00 zł 35,00 żł 420,00 żł 

4 000,00 zł 40,00 żł 480,00 żł 

4 500,00 zł 45,00 żł 540,00 żł 

5 000,00 zł 50,00 żł 600,00 żł 

5 500,00 zł 55,00 żł 660,00 żł 

6 000,00 zł 60,00 żł 720,00 żł 

6 500,00 zł 65,00 żł 780,00 żł 

7 000,00 zł 70,00 żł 840,00 żł 

10 000,00 zł 100,00 żł 1 200,00 żł 

Składki parafialne 
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Nasi Solenizanci 

Życzymy Wszystkim Bożego błogosławieństwa! 

1 grudnia Maciej Dębowski Wieszyno 

3 grudnia Zygmunt Gawin Potęgowo 

7 grudnia Krystyna Dąbrowska Machowino 

8 grudnia Anna Kozłowska Słupsk 

10 grudnia    
Horst Biel Domaradz 

Dorota Sieklicka Słupsk 

11 grudnia Iwona Markwart Słupsk 

14 grudnia 
Renata Rosiak Słupsk 

Jennifer Stefańska Słupsk 

17 grudnia Krystyna Choitz Damnica 

19 grudnia Halina Litorowicz Słupsk 

23 grudnia Aleksandra Sopolińska Siemianice 

24 grudnia Weronika Maciejewska Słupsk 

27 grudnia Marcelina Dębowska Wieszyno 

31 grudnia   
Agnieszka Rach-Tomaszewska Dębnica Kasz. 

Nadia Syrek Słupsk 

Kiermasz adwentowy 

W każdą niedzielę po nabożeństwie zapra-

szamy do naszego adwentowego stoiska     

z rękodziełem i ozdobami świątecznymi ! 
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PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

5.01.2018 18.00 Śpótkańie dla wstępujących dó KEA Traugutta 16 

11.01.2018 16.30 Rada Parafialńa Traugutta 16 

12.01.2018 18.00 Śpótkańie dla wstępujących dó KEA Traugutta 16 

19.01.2018 18.00 Śtudium biblijńe Traugutta 16 

 
Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

17.12 
3. niedziela      
Adwentu 

 10.30  
   

24.12 
4. niedziela  
Adwentu  

Wigilia  

10.30 16.30 8.30  

25.12 
Boże Narodzenie  10.30   

31.12 
1. po Bożym   
Narodzeniu 

  9.30 
  

1.01 
Nowy Rok  16.30   

6.01 
Święto Epifanii  16.30   

7.01 
1. po Epifanii 9.30 10.30  12.30 

14.01 
2. po Epifanii  10.30 8.30  


