
Informator 
parafialny 

Czerwiec, Nr 6/2018 (193) 

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w  Słupsku 

Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem 
niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. 

Hbr 13,2 



Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku 

ul. Krzywa 1, 76-200 Słupsk 

Kontakt: slupsk@luteranie.pl 

tel.:  00 48 (0) 59 842 25 77 

Nr konta: PL 25160014621816836860000001 

KOD SWIFT:  PPABBPLPK 

  

Duchowny: 

Proboszcz: ks. Wojciech Froehlich 

e-mail: wojciech.froehlich@luteranie.pl 

tel. 00 48 59 842 25 77, kom. 605 556 749 

  

Adresy kościołów i kaplic: 

Kościół Świętego Krzyża: Słupsk ul. Słowackiego 40 

Kaplica w Lęborku: Lębork,  ul. Wojska Polskiego 47 

Kaplica w Główczycach: Główczyce, ul. Kościuszki 9 

Kaplica Gardna Wielka: Gardna Wielka, ul. Pomorska 2 

Strony internetowe: 

www.slupsk.luteranie.pl • www.luteranie.pl 

Korekta: Anna Froehlich 



Informator parafialny, Nr 6 (193) 2018  3 

 

 

Gościnności nie zapominajcie; 

przez nią bowiem niektórzy, 

nie wiedząc o tym, aniołów go-

ścili. 

Hbr 13,2             

Drodzy Parafianie! 

                                          Letni sezon grillowy roz-

począł się na dobre. W dni wolne 

od pracy (i w niedziele wolne od 

zakupo w) często zapraszamy zna-

jomych, rodzinę, przyjacio ł na 

wspo lne grillowanie.   To juz  taka 

tradycja - dos c  młoda i nieko-

niecznie rodzima ale zawsze tra-

dycja. Letnie weekendy sprzyjają 

spotkaniom towarzyskim, tym 

bardziej, z e juz  niedługo rozpocz-

ną się Mistrzostwa Ś wiata w piłce 

noz nej. Jest wiele okazji w z yciu, 

kiedy moz emy praktykowac  na-

szą gos cinnos c .  Oczywis cie nieraz 

sami bywamy zapraszani i z tych 

zaproszen  chętnie korzystamy. 

Kiedy przebywamy z ludz mi i po-

znajemy ich w ro z nych sytuacjach 

to albo nasze więzi się umacniają, 

albo rozluz niają. Bywa, z e się bo-

les nie  rozczarowujemy postawą 

kogos , kto wydawał się nam byc  

niezawodnym przyjacielem, a z 

kolei ktos  z kim nie wiązały nas 

szczego lne więzi okazał się byc  

bratem w potrzebie.   

                                              Bo g takz e nas zaprasza, 

nie na grilla, ale do wyruszenia 

we wspo lną drogę. Nie chodzi Mu 

o jakies  okazjonalne spotkanie, 

ale o trwałą relację niezawodnej  

przyjaz ni. Kiedy zaprosimy Go do 

naszego z ycia,  kiedy otworzymy 

przed Nim nasze serca i wykaz e-

my się gos cinnos cią, to nie bę-

dziemy z ałowac  tego, z e podjęli-

s my to ryzyko. 

 Wasz Duszpasterz 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo od  
Duszpasterza 

Słowo od Duszpasterza 



 4 Informator parafialny, Nr 6 (193) 2018 

 

 

02.01.2018 wtorek 

„W życiu nie chodzi o to, co się za-

czyna albo kończy. Chodzi o to, 

żeby zajmować się tym, co jest te-

raz. I robić to najlepiej jak potra-

fisz”. 

Zaczynam Nowy Rok z taką my-

s lą. W prezencie noworocznym 

dostałam kalendarz Beaty Pawli-

kowskiej „Rok Dobrych Mys li". Z 

niego pochodzi cytat, kto rym roz-

poczęłam wspomnienia. Przeglą-

dam kartki i czytam dobre mys li. 

Jak zawsze, początek Nowego 

Roku to wzajemne z yczenia, po-

godne, pełne wiary i nadziei. 

Większos c  czasu włas nie tak mi-

ja. Na telefonach, sms-ach i czyta-

niu. Niestety, od wczoraj gorzej 

się tez  czuję. Jest mi słabo, niedo-

brze, raz ciepło, raz gorąco. Pa-

skudne uczucie. Jutro będę miała 

badanie krwi. Moz e wyniki cos  

potwierdzą. Zaczynam się zasta-

nawiac  nad powrotem do domu. 

Rozmawiałam o tym z lekarką. W 

duz ej mierze zalez y to ode mnie. 

To dobrze, z e pacjent ma prawo o 

tym decydowac . 

03.01.2018 środa 

Niestety, czuję się coraz gorzej. W 

nocy wymiotowałam. Ś niadania 

nie jadłam. Codziennie rano do-

staję dwa kubki kaszki manny. Do 

tego kubek kawy zboz owej lub 

kakao. Takie s niadania mam od 

dnia, jak zaczęłam samodzielnie 

jes c . Ktos  pomys li, z e na kaszkę 

nie moz na juz  patrzec , a co dopie-

ro zjes c . Nic podobnego. Śmakuje 

wybornie. Nie dzisiaj. Pielęgniar-

ki starają się jak mogą, aby mi 

pomo c. Po wizycie lekarz zle-

cił  kroplo wkę i leki przeciwbo lo-

Świadectwo 

Wspomnienia z Hospicjum 
(zakończenie) 

Irena Krupa 
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we w zastrzyku. Po południu o 

15.30 jest wspo lne kolędowanie. 

Śyn jednej z pacjentek pos więcił 

swo j czas i to zorganizował. Tro-

chę lepiej się poczułam, poszłam 

po Panią Jo zię i pos piewałys my. 

Byłam zaskoczona, jak pięknie 

s piewa i zna wszystkie słowa. 

Przypomnę, z e jest niewidoma. 

Uczestnicy kolędowania otrzy-

mali teksty kolęd. Było naprawdę 

sympatycznie. 

04.01.2018 czwartek 

Kolejny dzien , kiedy czuję się z le. 

Kompletnie nie wiem, co mi 

jest.  Mam przykre dolegliwos ci 

z ołądkowe, czuję nudnos ci i mam 

zimne poty, lekki stan podgorącz-

kowy oraz dreszcze. 

09.01.2018 wtorek 

Czuję się dobrze. Nareszcie. O 

trzeciej nad ranem obudził mnie 

gło d. Zrobiłam sobie kisiel + her-

batkę rumiankową. M.Ś., kto ra 

systematycznie mnie odwiedza w 

kaz dy wtorek i piątek, poleciła tę 

herbatkę. Dobrze działa na układ 

pokarmowy. Co się okazało, w 

hospicjum panował rotawirus 

znany jako jelito wka. Moje dole-

gliwos ci były włas nie tym spo-

wodowane. Były dos c  łagodne w 

poro wnaniu z objawami u innych 

pacjento w.   

Do południa miałam odwiedziny. 

Przyszła Halinka z Koła Pan . Bar-

dzo się ucieszyłam. Jak tylko mo-

głam, brałam udział w spotka-

niach i mile je wspominam. 

11.01.2018 czwartek 

Od rana mam dobry nastro j. Śą 

dwa powody do tego. Dowiedzia-

łam się, z e w lipcu zostanę Bab-

cią. Jeszcze nie wiem, czy będzie 

to wnuk, czy wnuczka. Wolała-

bym wnuczkę. Po drugie, moja 

bratanica wychodzi za mąz . Ś lub i 

wesele odbędą się w sierpniu. 

Poprosiłam rehabilitanta, aby 

mnie postawił na nogi. Nie tan -

czyc  na weselu? Panu Młodemu 

przeciez  nie wypada odmo wic :-) 

No, takie wiadomos ci  lubię. Co-

raz częs ciej mys lę o powrocie do 

domu. 

14.01.2018 niedziela 

W weekendy nie ma wizyt lekar-

skich. Jest więcej czasu dla siebie. 

Z Panią Jo zią do południa idzie-

my na kawę, po południu w sobo-

tę miałys my obie sporo odwie-

dzin. A dzisiaj jest msza za tych, 

co odeszli. Dzisiaj tez  po raz 

Świadectwo 
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pierwszy od dłuz szego czasu 

s wieci słon ce. Jest piękny, sło-

neczny dzien , ale mroz ny. A ja 

lez ę obolała. Bo l jest dos c  dotkli-

wy. Poprosiłam o dodatkową 

porcję s rodka. Śłuchałam kaza-

nia. Śpokojne i wzruszające. 

15.01.2018 poniedziałek 

Do południa jak zwykle kawa i 

fajna rozmowa z Panią Jo zią. Po-

tem toalety, rehabilitacja i oczeki-

wanie na obiad. Dzien  zaczyna się 

wczes nie, wczes nie tez  się kon -

czy. Ś niadanie jest o 7.00, obiad o 

12.00, a kolacja o 16.00. Dzis  o 

14.00 jest kolęda. Wszyscy czeka-

ją podekscytowani. Ksiądz 

wszedł, pokropił, dał obrazek i 

wyszedł. O nic nie pytał. Osobi-

s cie byłam rozczarowana. 

25.01.2018 czwartek 

Mijają 4 miesiące, jak jestem w 

hospicjum. Czuję się dobrze, choc  

były słabsze dni. Kilka dni temu 

miałam tak silny bo l głowy, z e 

dodatkowe s rodki przeciwbo lo-

we nie pomogły. Dostałam morfi-

nę. Po raz pierwszy, jak tu jestem. 

28.01.2018 niedziela 

Podjęłam decyzję o wypisie. Jutro 

będę o tym rozmawiac  z leka-

rzem i ustalimy datę wypisu. W 

sumie cieszę się. Pani Jo zia przy-

jęła to ze spokojem. Co miała zro-

bic ? Przeciez  nie poprosi mnie o 

zmianę decyzji. Bardzo się polu-

biłys my. Teraz, kiedy juz  wiado-

mo, rozmawiamy o tym, co kaz da 

z nas czuje, wspominamy, jak za-

częła się nasza przyjaz n . 

12.02.2018 poniedziałek 

Za mną ostatnia noc w hospi-

cjum. Wracam do domu. W piątek 

oficjalnie poz egnałam się ze 

wszystkimi. Było wzruszająco, 

sympatycznie i naprawdę cieszę 

się, z e podjęłam tę decyzję. Do 

południa pakowałam się i juz  

spakowana czekałam na starsze-

go syna. Przyjechał o 15.00 i 

przywitał mnie pięknym bukie-

tem kwiato w: z o łte tulipany i bia-

łe margaretki. Wzruszyłam się. 

Śzczęs liwie dojechalis my na miej-

sce. 

Kaz dy z nas ma swoje problemy. 

Czy to osobiste, rodzinne, czy tak 

jak ja zdrowotne. Kaz dy etap w 

z yciu cos  wnosi, czegos  uczy. 

Mo j  problem związany był z bra-

niem. Zawsze wolałam dawac , 

bez oczekiwania na rewanz , niz  

brac . W Wieczerniku marzec-

Świadectwo 
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kwiecien  2018 na stronie 7 jest 

tekst zatytułowany „Uznaj to za 

prezent”. Cytuję: ”Codziennie 

otrzymujemy od Boga wiele do-

brych daro w. Nie zasłuz ylis my na 

nie i nie moz emy ich w z aden 

sposo b spłacic . Bo g daje hojnie, a 

my z wdzięcznos cią moz emy 

przyjmowac  dary od Niego lub od 

innych ludzi”. Tego włas nie nau-

czyłam się będąc w hospicjum. 

Przyjmowac  dary w kaz dej posta-

ci. Śerdecznie Wszystkim dzięku-

ję za  tę moz liwos c . Śpecjalnie nie 

wymieniam nikogo z imienia i 

nazwiska. Nie o to przeciez  cho-

dzi. Chodzi o to, z e kaz dy/a z Was 

miał/a dla mnie dar, za kto ry je-

stem bardzo, bardzo wdzięczna. 

Choroba i wszystko z nią związa-

ne po raz kolejny dały mi lekcję 

pokory. Do dnia dzisiejszego 

zmagam się i jeszcze długo będę 

z ograniczeniami. Najłatwiej, naj-

pros ciej jest usiąs c  i zapłakac . Po 

raz kolejny zawalczyłam i mam 

nadzieję wygrac  tę walkę. Cieszę 

się kaz dym kolejnym dniem, da-

rem od Boga. I nawet jes li prze-

gram, będę miała poczucie, z e 

zrobiłam wszystko, co zrobic  mo-

głam. 

Z podziwem patrzyłam na perso-

nel w hospicjum. Z jakim odda-

niem, zaangaz owaniem dbają o 

pacjento w. Kaz dy z nich ma po-

czucie, z e jest najwaz niejszy. Do 

kon ca. 

W czasie mojego pobytu, w poko-

ju odeszły cztery osoby 

Świadectwo 



 8 Informator parafialny, Nr 6 (193) 2018 

 

 

Chwyc  mnie dziecko za rękę 

I pozwo l mi, bym to Ja, delikatnie cię poprowadził 

Pozwo l mi byc  bliz ej ciebie… 

Bo ty włas nie tak 

Śwoją bliskos c  przy moim boku będziesz rozumiec … 

Mimo tego, z e ja, wciąz  tak samo mocno 

Chcę ci towarzyszyc  w kaz dym twoim kroku 

Mimo tego, z e ja, jak zwykle, marzę 

Bys  odrobinę więcej uwagi mi pos więcił 

Mimo, z e ja, jak zwykle, czekam 

A moje ramiona są niezmiennie wyciągnięte ku tobie 

Moje ucho wciąz  nastawione jest w stronę twojego głosu 

Bo chcę cię słyszec  i chcę, bys  ty tez  chciał 

Wsłuchac  się we mnie… 

Chcę, bys  to ty chciał dac  sobie pomo c 

W tym, co cię obciąz a 

W tym, co łamie twoje serce 

W tym, z czym sobie nie radzisz… 

Ale tez  pragnę, bys  w kon cu dopus cił mnie 

Do tych dziedzin swojego z ycia 

Kto re ukrywasz zazdros nie tylko dla siebie 

Tylko sam juz  nie wiesz, dlaczego… 

Czy dlatego, z e zastałbym zbyt grubą warstwę brudu 

Kto ra, boisz się, z e nadszarpnęłaby moje poczucie estetyki? 

Czy prostu, mys lisz, z e brudu zebrało się juz … 

Zbyt wiele… by się do niego przyznac … 

By poprosic , bym po prostu pomo gł ci w sprzątaniu… 

Grzechu, kto ry zanieczyszcza twoje z ycie… 

Poezja 

Poezja 
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 Poezja 

A moz e jakąs  cząstkę chcesz zachowac  tylko dla siebie 

Tylko… po co? 

By było ci trudniej? 

Czy po to, by nie okazac  się zbyt słabym, zalez nym… 

By miec  poczucie, z e jestes  panem samego siebie… 

Tylko, co ono ci da? 

Przeanalizuj, przemys l, przemo dl… 

A potem, po prostu zechciej uchwycic  moją dłon  

Poczuj jej ciepło… 

Daj mi się dotknąc , bys  wiedział 

Z e przy mnie odnajdziesz poko j 

Z e przy mnie uciszysz kaz dą burzę 

Z e przy mnie niczego i nikogo nie musisz się bac … 

Śam przeciez  dobrze wiesz, z e w twoich czasach 

Trzeba miec  dobre plecy… 

A znasz lepsze i szersze od moich?! 

- Two j Bo g.     Justyna Minkina 

Wszystkim czerwcowym solenizan-

tom i Jubilatom z yczymy Boz ego Bło-

gosławien stwa, nieustannej motywa-

cji do z ycia z Bogiem oraz rados 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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Opracował ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 

Na lekcji religii mowa jest o s więtos ci Boga. Katecheta pro buje wytłu-

maczyc  dzieciom, z e s więtos c  to doskonałos c  i z e doskonały moz e byc  

jedynie Bo g. Jako przykład s więtos ci podaje Jezusa mo wiąc, z e Jezus 

dos wiadczył na s wiecie wszystkiego za wyjątkiem jednej rzeczy. Pyta 

zatem: Czego nie doświadczył Jezus? Na to pytanie zgłasza się Mateusz 

i mówi: Lekcji religii! 

*** 

Podczas lekcji mowa jest o kos ciele. Ksiądz wyjas nia uczniom ro z ne 

znaczenie słowa kościół. Gdy mo wi o ro z nych kos ciołach jako instytu-

cjach i o tym, z e istnieją pewne ro z nice pomiędzy kos ciołami, zgłasza 

się Bartek i mo wi: Tak, mój kolega z sąsiedztwa chodzi do kościoła kato-

lickiego i jest tam ADMINISTRANTEM! 

*** 

Pewien duchowny w koloratce przybywa na lotnisko i naturalnie chce 

przejs c  przez kontrolę. Urzędnik celny zatrzymuje go i bierze jego wa-

lizkę do kontroli. Celnik! - mo wi ksiądz. Walizka zostaje otwarta, a tam 

pełno papieroso w i koniaku. Faryzeusz! - odpowiada urzędnik. 

*** 

Na lekcji przygotowującej dzieci do I Komunii mowa jest o raju. Co spo-

wodowało, że Ewa zjadła owoc z zakazanego drzewa? – chce się dowie-

dziec  katechetka. Może chciała w końcu mieć jakąś sukienkę? odpowiada 

Zosia.  

Humor z befką 
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 Kącik dla dzieci 

DAWID, wielki biblijny bohater wia-

ry, o kto rym wspominalis my 

w poprzednim Informatorze, jest 

autorem większos ci psalmo w znaj-

dujących się w Księdze Psalmo w. 

PŚALMY to rodzaj pies ni skierowa-

nej do Boga. Mo wią o tym, jak dobry, 

wielki i wspaniały jest Bo g oraz z e 

tylko On jest z ro dłem przebaczenia, 

ratunku i szczęs cia w z yciu. W Księ-

dze znajdziemy psalmy dziękczynne, błagalne, pokutne, pochwalne. 

Wiesz, co oznaczają te słowa? 

Dawid s piewał Bogu o tym, co akurat przez ywał, wychwalał Go w do-

brych i bardzo trudnych momentach swojego z ycia. W jakimkolwiek 

dzisiaj jestes  nastroju - zawsze moz esz wołac  do Boga, mo wic  Mu, jak 

się czujesz, prosic  o pomoc i z wiarą dziękowac  Mu za to, z e jest więk-

szy niz  wszystkie Twoje problemy! Ś piewanie o tym, jaki jest Bo g, zmie-

nia nasze serce. Oddawaj Mu chwałę w ten sposo b! 

 

Rozszyfruj zapisaną widomos c   korzystając z tabelki zamieszczonej na  

stronie. Czy wiesz, z kto rego Psalmu pochodzą te słowa? 

Kącik dla dzieci 



 12 Informator parafialny, Nr 6 (193) 2018 

 

 Kącik dla dzieci 

Śerce czyste stwo rz we mnie, o Boz e, 

a ducha prawego odno w we mnie! 

Nie odrzucaj mnie od oblicza swego 

i nie odbieraj mi swego Ducha s wię-

tego! Przywro c  mi rados c  z wyba-

wienia twego i wesprzyj mnie du-

chem ochoczym! 

Ps 51,12-14 

 

 

Pokoloruj obrazek. Jaka jest Twoja 

ulubiona piosenka o Bogu?  
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 O tym, co za nami 

Zmarł ks. red. Andrzej 
Komraus  

   

W wieku 74 lat zmarł Andrzej 

Komraus - teolog, biblista, 

znawca historii, wieloletni 

redaktor czasopisma Pielgrzym 

Polski oraz wspo łtwo rca audycji 

radiowej "Po Prostu". Pogrzeb 

odbył się 25 maja 2018 roku w 

Rybniku. 

 

Ś p. Andrzej Komraus urodził się 

12 listopada 1943 r. w Rybniku. 

Śtudiował medycynę, filologię 

polską, historię i teologię.  Do 

2001 roku był duchownym 

Kos cioła Metodystycznego 

słuz ąc wiernym w parafii w 

Gliwicach. Był redaktorem 

naczelnym czasopisma 

metodystycznego Pielgrzym 

Polski. Od 2003 roku był 

związany z parafią ewangelicko-

augsburską w Gliwicach jako 

wspo łtwo rca i redaktor 

codziennego programu 

radiowego Po Prostu. 

Publikował w czasopismach 

Pielgrzym Polski oraz Ewangelik. 

Wspo łpracował z Chrzes cijan ską 

Telewizją Internetową. Był 

Prezesem Zarządu oraz 

redaktorem naczelnym Radia 

CCM. W Informatorze Parafial-

nym ukazał się cykl  pt. Od  Ge-

nesis do Apokalipsy - komenta-

rze do ksiąg biblijnych.   

 

Zmarł w Gliwicach 21 maja 2018 

roku, po cięz kiej chorobie. 

Pozostawił z onę i czworo 

dorosłych dzieci wraz z 

rodzinami. 
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Ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii w Słupsku 

 

Rozważanie  

 
 (3) Błogosławiony niech będzie 
Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który nas ubłogosławił 
w Chrystusie wszelkim duchowym 
błogosławieństwem niebios; (4) w 
nim bowiem wybrał nas przed za-
łożeniem świata, abyśmy byli 
święci i nienaganni przed obli-
czem jego; w miłości (5) przezna-
czył nas dla siebie do synostwa 
przez Jezusa Chrystusa według 
upodobania woli swojej, (6) ku 
uwielbieniu chwalebnej łaski swo-
jej, którą nas obdarzył w Umiło-
wanym. (7) W nim mamy odku-
pienie przez krew jego, odpusz-
czenie grzechów, według bogac-
twa łaski jego, (8) której nam hoj-
nie udzielił w postaci wszelkiej 
mądrości i roztropności, (9) 
oznajmiwszy nam według upodo-
bania swego, którym go uprzed-
nio obdarzył, (10) tajemnicę woli 
swojej, aby z nastaniem pełni cza-

sów wykonać ją i w Chrystusie po-
łączyć w jedną całość wszystko, i 
to, co jest na niebiosach, i to, co 
jest na ziemi w nim, (11) w któ-
rym też przypadło nam w udziale 
stać się jego cząstką, nam prze-
znaczonym do tego od początku 
według postanowienia tego, który 
sprawuje wszystko według zamy-
słu woli swojej, (12) abyśmy się 
przyczyniali do uwielbienia chwa-
ły jego, my, którzy jako pierwsi 
nadzieję mieliśmy w Chrystusie. 
(13) W nim i wy, którzy usłyszeli-
ście słowo prawdy, ewangelię 
zbawienia waszego, i uwierzyli-
ście w niego, zostaliście zapieczę-
towani obiecanym Duchem Świę-
tym, (14) który jest rękojmią dzie-
dzictwa naszego, aż nastąpi od-
kupienie własności Bożej, ku 
uwielbieniu chwały jego. 

Efezjan 1, 3-14 
 

Jeden Bóg w 

trzech osobach. 
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Drodzy w Chrystusie! 
 
Kaz dej niedzieli, podczas nabo-
z en stwa po czytanych tekstach 
Biblijnych, głos no składamy wy-
znanie wiary. Nasz Kos cio ł zna 3 
wyznania wiary, kto re zostały 
przyjęte przez Reformację, jako 
tzw. starokos cielne wyznania. 
Kaz de z nich ma swoją historię i 
zmawiane jest przy ro z nych oka-
zjach. Kiedy zajrzymy do naszego 
s piewnika na samym jego kon cu 
znajdziemy wszystkie trzy. Dwa z 
nich są nam doskonale znane z 
nauki konfirmacyjnej to Apostol-
skie, czy tez  z naboz en stw pod-
czas kto rych zmawiamy wyzna-
nie Nicejsko-Konstantynopoli-
tan skie. Przyjęło się w kos ciele, 
z e pierwsze to wyznanie chrzest-
ne, drugie jest wyznaniem zma-
wianym podczas naboz en stw ko-
munijnych i s wiątecznych. Trze-
cie z wyznan  wiary jest najmniej 
znane i zasadniczo mogę powie-
dziec , z e nigdy nie słyszałem, z e-
by było zmawiane – jest to wy-
znanie atanazjan skie. Wyznanie 
wiary jest swoistym 
„streszczeniem” wszystkiego te-
go, na czym opiera się wiara 

chrzes cijan ska, ale pełni tez  rolę 
s wiadectwa – manifestu składa-
nego przez chrzes cijan a to, my-
s lę, jest warte podkres lenia w ro-
ku, kto ry przez kos cio ł został 
ogłoszony rokiem s wiadectwa. 
Wyznanie wiary mo wi o tym, co 
jest waz ne i dla chrzes cijan stwa 
niepodwaz alne, ale takz e ko-
nieczne do zbawienia. Kaz de z 
wymienionych wyznan  jest po-
dzielone na trzy częs ci. To ma 
oczywis cie swoje teologiczne 
uzasadnienie, bo kaz da z tych 
częs ci mo wi o jednej osobie Bo-
skiej – o Ojcu, o Śynu i o Duchu 
Ś więtym. Dzisiaj przez ywamy 
niedzielę pos więconą włas nie 
Tro jcy Ś więtej, a więc zagadnie-
niu wzbudzającemu wiele kon-
trowersji. Odrzucenie ogo lno- 
chrzes cijan skiego dogmatu o 
Tro jcy Ś więtej stało się przyczyną 
powstania wielu sekt na gruncie 
wiary chrzes cijan skiej. Jakie jest 
nasze podejs cie do tego zagadnie-
nia? Śłyszałem, z e ktos  zapytany 
o Tro jcę Ś więtą odpowiedział, z e 
to Jo zef, Maria i Dzieciątko, ktos  
inny, z e Bo g Ojciec, Jezus i Mary-
ja… Nie ulega wątpliwos ci, z e w 
Biblii termin Tro jca Ś więta nie 
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 Rozważanie 

został uz yty, ale tak samo nigdzie 
nie przeczytamy, z e Abraham był 
„dziadkiem” Jakuba, chociaz  nie 
ulega najmniejszej wątpliwos ci, 
z e w istocie tak było. W ro z ny 
sposo b pro bowano przybliz yc  
zwykłemu człowiekowi zagadnie-
nie Tro jcy Ś więtej i tak moz emy 
przyro wnywac  Tro jcę do wody 
występującej w trzech ro z nych 
stanach skupienia jako ciecz, gaz 
(para), ciało stałe (lo d), ale zaw-
sze jest to ta sama woda o wzorze 
chemicznym H2O, czy tez  do 
s wiecy, kto ra aby mogła słuz yc  
musi składac  się z 3 elemento w – 
wosku, knota i płomienia – tylko 
w tym zestawieniu moz e byc  
s wiecą. To rzeczywis cie trudne 
do zobrazowania, ale mys lę, z e te 
przykłady pozwalają nam przy-
najmniej trochę zrozumiec  czym 
jest Tro jca Ś więta. Nie ulega wąt-
pliwos ci, z e prawdę o jej istnieniu 
moz emy przyjąc  jedynie przez 
wiarę i jedynie wo wczas, gdy sta-
nie się ona naszą osobistą wiarą 
będziemy mogli szczerze i z prze-
konaniem głos no wypowiadac  
słowa wyznania wiary.  
Kiedy ap. Paweł pisał list do Efe-
zjan z adne z trzech znanych nam 
dzisiaj wyznan  nie było spisane, 
jednak przeczytany na wstępie 
fragment listu jest bez wątpienia 
takim trynitarnym wyznaniem. 
Paweł połoz ył nacisk w tym wy-
znaniu na relacje Boga i człowie-
ka. Przyjrzyjmy się bardzo po-
biez nie kilku fragmentom tego 

Pawłowego wyznania: 
Bóg, Ojciec Pana naszego Jezu-
sa ubłogosławił nas w Chrystu-
sie wszelkim duchowym błogo-
sławieństwem niebios.  
Od samego początku Bo g chciał 
dla swojego stworzenia jak najle-
piej. Na skutek naszego buntu 
przeciwko Śtwo rcy, na skutek 
wyboru zła, oddalilis my się od 
Boga. Dzięki Jezusowi moz liwe 
jest zmniejszenie dystansu po-
między nami a Bogiem. Dzięki Je-
go ofierze na krzyz u za nasz 
grzech, otrzymalis my moz liwos c  
przebaczenia i łaski Boz ej. Bez-
względnie kaz dy moz e przyjs c  
przed tron łaski, nawet wtedy, a 
moz e przede wszystkim wtedy, 
kiedy upada do tego stopnia, z e 
nie wyobraz a sobie powrotu i 
faktu, z e Bo g jeszcze chce go 
znac … 
W Nim (Chrystusie) bowiem 
wybrał nas przed założeniem 
świata, abyśmy byli święci i 
nienaganni przed obliczem je-
go…   
Apostoł Paweł był przekonany o 
swoim wybraniu, kiedy to pod 
Damaszkiem, gdy był w drodze 
by przes ladowac  chrzes cijan, jak 
relacjonuje autor Dziejo w Apo-
stolskich, z e dyszał chęcią mordu, 
pełen nienawis ci został przypro-
wadzony przed Boz y tron łaski, 
wtedy tez  doznał nawro cenia i 
ruszył z zupełnie inną niz  dotych-
czas misją! Od tej pory z mocą 
Ducha zwiastował Chrystusa, kto -
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rego wyznawco w wczes niej prze-
s ladował! Takz e kaz dy pojedyn-
czy człowiek jest wybrany do te-
go, by byc  zbawiony, do tego, by 
cieszyc  się Boz ą obecnos cią, by 
z yc  w harmonii ze Śtwo rcą, a tym 
samym byc  s więtym. 
Bóg przeznaczył nas dla siebie 
do synostwa przez Jezusa Chry-
stusa według upodobania woli 
swojej… 
To jest radosna nowina! Bo g chce 
nas usynawiac ! 
Chce byc  naszym 
dobrym Ojcem, 
chce byc  rodzicem 
kaz dego z nas, ze 
względu na swoje-
go Śyna Jezusa 
Chrystusa. 
W nim i wy, któ-
rzy usłyszeliście 
słowo prawdy, 
ewangelię zba-
wienia waszego, i 
uwierzyliście w 
niego, zostaliście 
zapieczętowani 
obiecanym Duchem Świę-
tym, który jest rękojmią dzie-
dzictwa naszego, aż nastąpi od-
kupienie własności Bożej, ku 
uwielbieniu chwały jego.  
Pieczęc  Ducha Ś więtego. Pieczęc  
nienaruszalna, stanowiąca o na-
szej duchowej toz samos ci. Pie-
częc , kto ra pos wiadczy o naszej 
duchowej dojrzałos ci w dzien  są-
du. Dzięki Duchowi s więtemu je-

stes my prowadzeni i os wiecani, 
dzięki temu tez  moz emy włas ci-
wie odczytywac  wolę Boz ą wzglę-
dem nas. W lis cie do Rzymian 
znajdujemy następujące słowa: 
8,14 Bo ci, których Duch Boży pro-
wadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak 
nie wzięliście ducha niewoli, by 
znowu ulegać bojaźni, lecz wzięli-
ście ducha synostwa, w którym 
wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch 
świadczy wespół z duchem na-

szym, że dziećmi Bożymi jeste-
śmy... 
A więc dajmy się prowadzic  Du-
chowi Ś więtemu, w jego mocy, 
idz my i cieszmy się z tego, z e je-
stes my Boz ą własnos cią! Niechaj 
w Tro jcy Ś więtej Jedyny Bo g 
przyjmie nasze wyznanie i chwa-
łę z ust naszych, jaka jest nalez na 
wyłącznie Jemu. Amen.  
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Kościół  

bez barier  
Dzięki  dofinansowaniu Diakonii 
z Meklemburgii  nasz kos cio ł zo-
stał wyposaz ony w sprzęty po-

zwalające przezwycięz yc  bariery 
architektoniczne.  Dzięki składa-
nej rampie (podjez dzie) dla wo z-
ko w inwalidzkich osoby porusza-
jące się na wo zkach będą mogły  
samodzielnie przekraczac   pro g 
naszego kos cioła. Pomocne i za-
pewniające bezpieczen stwo, 
szczego lnie osobom starszym, są 
poręcze zainstalowane  przy wej-
s ciu do kos cioła.  

Nowości 
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21 czerwca 2018 godz. 1500  

 sala w Urzędzie Miasta (pl. Zwycięstwa 3) 
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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 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 
ZŁOŻONE 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 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).  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej - ZAŚADY OGO LNE 
§ 7 

1. Kaz dy członek Parafii, kto ry został konfirmowany i ukon czył 18 lat, 
zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Śkładki 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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Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu 

  

INFORMUJE, Z E   

DYŚPONUJE ŚPRZĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOZ YCZENIA.  

(ŁO Z KA ELEKTRYCZNE,  

CHODZIKI, WO ZKI INWALIDZKIE)                                      

TEL. 605556749 

 

             Zapraszamy na  

wycieczkę do  

ogrodów 

Hortulus  

29.06.2018 (piątek) 

Wyjazd o 9.00  

z Placu Zwycięstwa. 

Koszt ok. 50 zł. 
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PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

14.06 16.00 Posiedzenie Rady Parafialnej Traugutta 16 

17.06 10.30 Wstąpienie do Kos cioła  Kos cio ł 

20.06 19.30 Koncert  Kos cio ł 

21.06 15.00 Promocja wierszy M. Śzyman skiej 
„Śłupsk wierszem malowany” Ratusz   

29.06 9.00 Wycieczka do ogrodo w Hortulus  

Od 30.06  Tydzien  Ewangelizacyjny Dzięgielo w 

Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

10.06 

2..po Tro jcy Ś w.  10.30  8.30  

17.06 

3.  po Tro jcy Ś w. 9.30 10.30  12.30 

24.06 

4. po Tro jcy Ś w. 
 

10.30 

Zakon czenie Roku 
Śzkolnego 

8.30  

01.07 

5. po Tro jcy Ś w. 
9.30 10.30  12.30 

08.07 

6. po Tro jcy Ś w. 
 10.30 8.30  

15.07 

7. po Tro jcy Ś w. 
 10.30   

22.07 

8. po Tro jcy Ś w. 
 10.30 8.30  


