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Cóż pomoże człowiekowi, choćby 

cały świat pozyskał, a na duszy 

swojej szkodę poniósł?  

Mt 16,26 

                                              Za nami wakacje, urlopy, 

duż a dawka wypocżynku (mam 

nadżieję) a co ża tym idżie wiele 

prżeż yc , wspomnien  a byc  moż e 

takż e plany na prżysżły rok. Ro w-

nież  ja ż rodżiną odkrywałem w 

tym roku nowe, ciekawe miejsca. 

Podżiwialis my piękno polskich go r 

jak ro wnież  s lady polskos ci ża 

wschodnią granicą. Lubię pożna-

wac  nowe miejsca, cżasami żasta-

nawiam się cży mo głbym się w ta-

kim miejscu odnależ c , żamiesżkac  

i żmienic  całe swoje ż ycie, tak jak 

to cżasami robią ludżie pracujący 

w duż ych korporacjach - żostawia-

ją wsżystko i prżenosżą się w 

Biesżcżady… Nie wiem, do kon ca 

ale mys lę, ż e byłoby mi trudno, bo 

to mimo wsżystko inne tło histo-

rycżne i kulturowe. Z drugiej stro-

ny moż e to tylko kwestia nasta-

wienia.  

                                    Nieżależ nie od tego gdżie 

miesżkasż,  albo gdżie chciałbys  

miesżkac  i ż yc , jedno jest pewne -  

w Boż ym postrżeganiu cżłowieka 

to nie miejsce Twojego żamiesżka-

nia, to nie stan twojego posiadania 

okres la twoją wartos c . To co naj-

cenniejsże to, gotowos c  prżyjmo-

wania Boż ej woli, to wiara i żaufa-

nie w żbawcży cżyn Jeżusa Chry-

stusa. W ż yciu tak naprawdę nie 

jest waż ne to gdżie TY miesżkasż, 

ale to cży Chrystus miesżka w TO-

BIE, bo tylko wo wcżas TWOJA du-

sża będżie ocalona.  

Z modlitwą 

Two j Dusżpasterż 

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

   Słowo 
Duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 
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KLUB KAWON                 

ZAPRASZA!!! 

Osoby z orzeczeniem o 

niepełnosprawności  

do udziału w projekcie:  

Otworzyć    

zamknięte  

drzwi. 

W ramach projektu żaplano-

wane są wyjs cia do kina i tea-

tru, żajęcia w ogrodżie, gimna-

styka, żajęcia kulinarne, ma-

nualne… wsżystko w duchu 

Zero waste, cżyli beż s mieci.  

 

Klub jest cżynny od ponie-

dżiałku do piątku w godżinach 

9.00-14.00. 

 

Projekt finansowany jest że 

s rodko w PRFON. 
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Rozważanie 

Szema Jisrael,  

Adonai Elohenu,  

Adonai Echad. 

* 

Słuchaj, Izraelu! 

Pan (JHWH) naszym Bogiem, 

Pan (JHWH) jedynie. 

Pwt 6,4 (tłum. własne) 

 

W ż yciu łatwo o żłudżenie, 

ż e to co najważ niejsże, mamy już  

ża sobą, mamy już  w gars ci 

i nie potrżebujemy się wysilac , 

ż eby to żdobywac . Jes li skon cżyli-

s my edukację na pożiomie podsta-

wowym, ponadpodstawowym, 

a nawet i wyż sżym, moż e się wy-

dawac , ż e dobrże wiemy, co jest 

najważ niejsże. 

Paradoks polega na tym, ż e to, 

co naprawdę najważ niejsże, jest, 

musi i będżie trudne do żdobycia 

i  utrżymania. 

Podstawowe wyżnanie wiary ju-

daiżmu - wiary w jedynego Boga, 

w morżu wierżen  politeistycżnych  

(wielobo stwa) tamtych cżaso w, 

należ y do spraw najważ niejsżych. 

Jest ono nie tylko wyżnaniem, 

ale i wyżwaniem, ż eby w prawdżi-

wym ż yciu użnawac  tylko jednego 

Boga. Jan Kalwin napisał kiedys , 

ż e serce cżłowieka jest fabryką 

bogo w i miał rację. Tak łatwo 

wpadamy w sidła wiary w to, 

ż e o nasżym ż yciu decydują siły, 

osoby, rżecży, kto rym trżeba żło-

ż yc  w ofierże swo j cżas, pieniądże 

i wiele innych, ż eby ż yc  naprawdę. 

Poboż ny Z yd miał ż yc  tym wyżna-

niem, recytowac  i powtarżac  je, 

tak ż eby prżeniknęło nie tylko 

umysł, ale takż e serce, dusżę i siłę 

- stąd żnana ż Ewangelii formuła 

o miłos ci do Boga całym sobą. 

Jes li jest tylko jeden Bo g, to ożna-

Słuchaj, Izraelu! 

ks. dr Grzegorz Olek 
Wikariusz parafii w Gliwicach 
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cża takż e, ż e moje żapędy do bycia 

bogiem dla siebie i innych ludżi, 

są  kpiną ż samego Boga i grże-

chem braku żaufania do Niego.  

Cżasami prżybiera to formę takie-

go pochłonięcia swoimi sprawa-

mi, ż e ani s wiata, ani Boga po-

ża  nimi nie widżimy. Innym ra-

żem jest to naiwna wiara w to, 

ż e  jakis  cżłowiek, jakas  ideologia, 

jakas  metoda cży technika spro-

wadżą niebo na żiemię i żbawią 

(uratują) mnie od żła, cierpienia i 

niepowodżen  na tym s wiecie. 

Wresżcie, żmawiamy to wyżnanie 

rażem ż duchowym Iżraelem, ra-

żem ż Z ydami wierżącymi w jedy-

nego Boga Iżraela. Jednocżes nie  

jestes my oddżieleni od nich 

w kwestii odpowiedżi na pytanie 

o to, cży Jeżus ż Nażaretu był Me-

sjasżem i cży jest Bogiem. 

To wyżnanie ma ża sobą dżiesiątki 

wieko w tradycji pielęgnowania 

go, powtarżania, prżekażywania 

dalej w prżes wiadcżeniu o tym, 

ż e żawiera fundamentalną dla ż y-

cia prawdę o jedynym Bogu. 

Od odpowiedżi na pytanie o to, 

kim dla mnie jest ten Bo g, żależ y 

wsżystko… 

Duchowo cały cżas jestes my 

w drodże, drodże ż nasżego Egip-

tu, nasżej niewoli do Ziemi Obie-

canej. Cały cżas jestes my w sżkole 

duchowos ci, bo ż ycie woko ł nas, 

i my sami, żmieniamy się i potrże-

bujemy na nowo odkrywac  co to 

żnacży wierżyc  w jedynego Boga 

i dawac  mu się prowadżic  w ż yciu. 

W kalendarżu ż ydowskim na nasż, 

gregorian ski wrżesien  prżypada 

Nowy Rok (Rosż ha-Sżana), kto ry 

jest żawsże dobrą okażją do żasta-

nowienia się nad tym, co się na-

prawdę w ż yciu licży. Wtedy ła-

twiej żauważ yc , ż e wiele jesżcże 

w ż yciu moż emy, a nawet powin-

nis my się naucżyc . Wtedy włas nie 

kro tkie słowa ż Księgi Powto rżo-

nego Prawa (V Mojż esżowa) 

wskażują drogę i prżypominają 

o tym, ż e w wierże trżymamy się 

jedynego Boga i jestes my w jego 

ręku. Dlatego nie musisż się bac , 

wyżnając wiarę w jedynego Boga - 

On trżyma wsżystko w swojej rę-

ce, nawet jes li nam się wydaje, ż e 

jest inacżej. Jedynie Bo g jest na-

prawdę dobry i warto  ż nim ż yc . 

Zawsże. 

Amen. 

Rozważanie 
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Prośby modlitewne 

W Informatorże Parafialnym na stałe żagos ciła rubryka ż propożycjami 

temato w do modlitwy, kto re dotycżą ż ycia nasżej parafii. To wsparcie, 

kto rego potrżebują nie tylko duchowni i rady parafialne, ale cała wspo l-

nota parafii, cżyli wsżyscy jej cżłonkowie - od najmłodsżych do najstar-

sżych. 

Prośby: 

• o wszystkich, którzy wspierali działania, imprezy i wydarzenia 

w naszej parafii oraz o nowych współpracowników/wolontariuszy; 

• o rozpoznawanie i wykorzystywanie dla wspólnego dobra darów 

i talentów, które Bóg dał każdej osobie w naszej parafii; 

• o chorych, samotnych, opuszczonych i o wszystkich, którzy przeży-

wają trudne momenty swojego życia; 

• o szkoły, w których rozpoczął się rok szkolny 2019/2020 - żeby ucz-

niowie poszerzali wiedzę, przygotowywali się do życia w społeczeń-

stwie i z pasją i ciekawością poznawali świat i życie; 

• o nauczycieli, którzy wszczepiają w dzieci głód wiedzy; 

• o nasze miasta - Słupsk, Lębork oraz gminy - o mądrość dla rządzą-

cych, głód Bożego Słowa i rozpoznanie misji, jaką Bóg nam powie-

rzył; 

• o Boże błogosławieństwo dla biskupów, radców, synodałów 

i o mądrość dla wszystkich, którzy biorą na siebie odpowiedzialność 

za kształt życia duchowego i materialnego Kościoła Ewangelickiego; 

• o to, żeby tragiczne wydarzenia II wojny światowej były przestrogą 

przed gromadzeniem pokładów wrogości do innych ludzi i przed 

podsycaniem napięć pomiędzy narodami. 

Prośby modlitewne 
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Humor z befką 

Gdy Noe żakon cżył budowę arki prżed wejs ciem żacżęły żbierac  

się żwierżęta, kto re miały wejs c  na pokład. Nagle powstał żator. Zając 

żwraca się do małpy ż pros bą: Czy mogłabyś sprawdzić, co się tam 

z przodu dzieje? Małpa wspina się po sżyi ż yrafy, tak ż e w kon cu staje 

na jej głowie. Prżykłada dłon  do cżoła, aby lepiej widżiec . Po cżym żjeż -

dż a po ż yrafiej sżyi w do ł, żeskakuje ż grżbietu ż yrafy na żiemię i wżdy-

cha: To może jeszcze długo potrwać… Stonoga właśnie zakłada kapcie.” 

*** 

Ze wżględu na ogromne dos wiadcżenie Iżraelito w trudno jest Lewiemu 

pogodżic  fakt opisanego w Biblii wyboru narodu ż ydowskiego jako Ludu 

Boż ego. Prżypominają mu się wydarżenia od niewoli babilon skiej 

aż  do prżes ladowan  Z ydo w w historii najnowsżej. Swoje pretensje kieru-

je do Boga, mo wiąc:  

Czy to prawda, że my, Żydzi, jesteśmy Narodem Wybranym?  

Tak – odpowiada Bo g – to właśnie was wybrałem. 

Na co Lewi: Boże, a czy byłoby możliwe, żebyś wybrał sobie też czasami 

jakiś inny naród?  

*** 

W pewnej rodżinie żmarła wiekowa, bogata ciotka. Bliscy spotykają 

się u księdża na rożmowie w sprawie pogrżebu. Ksiądż pyta: Czy Pań-

stwa ciotka przed śmiercią była jeszcze przy zdrowych zmysłach?  

Tego nie wiemy – odpowiadają ż ałobnicy – 

Testament zostanie otwarty dopiero jutro.  

*** 

Mała Irenka nudżi się okropnie na naboż en stwie. Niespokojnie prżesu-

wa się na ławce raż w jedną, raż w drugą stronę. W kon cu nie wytrżymu-

je i pyta głos no swojego ojca: Tato, jeśli teraz dalibyśmy już księdzu 

te 10 groszy, to czy możemy pójść wcześniej do domu? 

 

Humor z befką opr. ks. Wojciech Froehlich 
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Tłumaczenie listu skierowanego przez bp. Kristinę Kühnbaum-Schmidt i bp Hansa –

Jürgena Abromeita z Kościoła Północnych Niemiec do biskupów Jerzego Samca, 

Marcina Hintza oraz Waldemara Pytla w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny 

światowej.  

                                                                                                                                                                                                  28. sierpnia 2019 r. 

W najbliższą niedzielę  wspominać będziemy 80. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej.  1 
września oddziały niemieckiego Wehrmachtu napadły na Wasz kraj, Polskę. W związku z 
tym piszemy dzisiaj do was.  

Chcemy Wam powiedzieć, że w najbliższy weekend w Kościele  Północnych Niemiec, pod-
czas nabożeństw, wspominać będziemy  nieszczęście i okrutne zbrodnie, jakich dopuściły się 
Niemcy na Polsce, Europie i innych regionach świata. Pełni wstydu myślimy o niesprawiedli-
wości, cierpieniu, przemocy i śmierci które przyszły do Waszego kraju wraz z niemieckimi 
oddziałami. Wspominamy tych, którzy zginęli oraz tych, którzy byli prześladowani oraz zra-
nieni na ciele i duszy. Wspominamy dzieci i wnuki, które musiały dorastać z traumą towa-
rzyszącą ich rodzicom i dziadkom. Was, nasze siostry i bracia,  nasi partnerzy, oraz wszyst-
kich mieszkających dzisiaj w Polsce ludzi będziemy załączać do naszych modlitw. Także mo-
dlitwa przygotowana przez nasze Centrum Misji i Ekumenii w szczególny sposób wspomina 
1 września 1939 . Załączamy ją do tego listu.  

W obliczu  obciążonej niemiecką winą przeszłości, jesteśmy wdzięczni, że już przez ponad 70 
lat możemy żyć w pokoju z naszymi sąsiadami. Jesteśmy wdzięczni, że wyciągnęliście do nas 
z Polski dłonie w geście pojednania. Dokładnie w tym roku obchodzimy jubileusz 20 lecia 
umowy partnerskiej pomiędzy diecezjami Wrocławską i Pomorsko-Wielkopolska oraz Po-
morskim Kościołem Ewangelickim, która poprzez zjednoczenie w 2012 roku przeszła na cały 
Kościół Północnych Niemiec. Tak jak zapisane to jest w „Umowie” partnerstwo to jest 
„dostrzegalnym krokiem w stronę pojednania pomiędzy kościołami i narodami w Polsce i w 
Niemczech, które bardzo ucierpiały poprzez II wojnę światową oraz jej konsekwencje”.        
2. listopada chcemy wspólnie  świętować  jubileusz naszego partnerstwa. W Kościele Półno-
cy  cieszymy się - jako biskup krajowa i biskup okręgu Meklemburgii i Pomorza - na spotka-
nie z Wami w Rosow na granicy i w Szczecinie! To dobrze, że ciągle się spotykamy i wspiera-
my w służbie na rzecz pojednania i pokoju.  

Chcemy zakończyć słowami modlitwy, które zostaną wypowiedziane w sobotę podczas 
polsko-niemieckiego ekumenicznego nabożeństwa w kościele Św. Trójcy w Warszawie: 
„Panie, Boże nasz, Ty jesteś Bogiem pokoju. Od okrucieństw rozpoczęcia II wojny światowej 
mija w tym roku 80 lat i uświadamiamy sobie jak zagrożony jest pokój w Europie i jak bar-
dzo trzeba o niego dbać. Pomóż nam być odpowiedzialnymi, wytrwałymi i kieruj nasze kroki 
ku pokojowi. Boże pokoju: zmiłuj  się!” 

Niech zawsze pamiętamy, że Chrystus jest naszym pokojem! Wam, naszym diecezjom part-
nerskim, całemu Waszemu Kościołowi i wszystkim, którzy żyją w Waszym kraju  przekazuje-
my pozdrowienia i życzymy obfitego błogosławieństwa! 

W serdecznej  więzi 

bp Kristina Kühnbaum-Schmidt                                                                     bp dr. Hans-Jürgen Abromeit 
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O tym, co za nami 

Ogólnopolska Konferen-

cja Duchownych  

Tegorocżna Konferencja wsżyst-

kich Duchownych Kos cioła Ewan-

gelicko-Augsburskiego w Polsce 

odbyła się w dniach  24-26.06 w 

Wis le Jaworniku. Naboż en stwo 

inauguracyjne w plenerże popro-

wadżili duchowni dieceżji cie-

sżyn skiej, a każanie żwiążane ż 

tematyką roku 2019 (troska o 

stworżenie) wygłosił bp Adrian 

Korcżago.  

Waż ną cżęs cią Konferencji było 

typowanie kandydato w na urżąd 

biskupa Kos cioła EA. Konferencja 

Duchownych rekomendowała na 

stanowisko biskupa 3 kandyda-

to w: 1. ks. dr. Adama Malinę, ks. 

bp. Waldemara Pytla i ks. bp. Je-

rżego Samca. Wybory nowego 

żwierżchnika polskich luteran od-

będą się podcżas paż dżiernikowej 

sesji Synodu Kos cioła.  

Nabożeństwo rodzinne  

W ostatnią niedżielę cżerwca 

(30.06), kto ra była piątą niedżielą 

w miesiącu,  naboż en stwo odbyło 

się o godż. 9.30 a po nim więk-

sżos c  parafian spotkała się w bu-

dynku Centrum Diakonii i Dialogu 

prży ul. Traugutta 16 prży kawie i 

pysżnym cies cie. Był cżas na roż-

mowy, ale takż e na „żwidżenie” 

wyremontowanej cżęs ci budynku.   
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O tym, co za nami 

Egzamin Dyplomowy  

2 lipca po raż kolejny jeden ż egża-

mino w licencjackich i magister-

skich studento w Akademii Pomor-

skiej w Słupsku odbył się w na-

sżym kos ciele . Studenci wykony-

wali mużykę cho ralną oraż instru-

mentalną. Koncerty dyplomowe 

gromadżą coraż licżniejsżą pu-

blicżnos c . Tym rażem żagos ciło u 

nas około 100 oso b. Egżaminowa-

nym gratulujemy żdanego egżami-

nu.  

Częściowy odbiór   

prac konserwatorskich 
przy organach 

12 lipca miał miejsce cżęs ciowy 

odbio r prac konserwatorskich 

prży organach. Pierwsżym etapem 

prac był demontaż  wsżystkich 

pisżcżałek. W sierpniu drewniane 

pisżcżałki wro ciły po renowacji do 

Słupska. Metalowe pisżcżałki, w 

tym prospektowe wro cą pod ko-

niec wrżes nia. Nie ożnacża to jed-

nak, ż e organy już  żagrają, ponie-

waż  cżeka nas jesżcże drugi etap 

prac, ale to dopiero w nowym ro-

ku. Remont odbywa się dżięki 

wsparciu Urżędu Miasta, Woje-

wo dżkiego Konserwatora Zabyt-

ko w, Konwentu Pomorskiego 

oraż darcżyn co w prywatnych, w 

tym parafian.  Dżiękujemy! 
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O tym, co za nami 

Goście z USA i English  

Bible Camp 2019  

Moż na powiedżiec , ż e w harmono-

gram dżiałan  nasżej Parafii na sta-

łe wpisały się po łkolonie biblijno -

jężykowe prowadżone prżeż wo-

lontariusży ż USA. W tym roku ty-

dżien  ż angielskim i historiami 

żwiążanymi ż Duchem S więtym 

wypełniły dni od 22 do 26 lipca.  

W po łkoloniach wżięło udżiał 40 

dżieci w tym 6 ż 

nasżej Parafii. 

Opiekę nad dżiec -

mi sprawowało 6 

wolontariusży ż 

USA i 6 ż Polski i ż 

Niemiec. W żwiąż-

ku ż tym, ż e nasi 

gos cie byli u nas 

już  od 17.07 

opro cż prżygoto-

wan  do po łkolonii 

były takż e wyciecżki i pożnawa-

nie nasżego pięknego regionu. 

Celami wypraw były Ustka, Sło-

win ski Park Narodowy i Mal-

bork. Nie obyło się też  beż wiży-

ty w Ratusżu i spotkania ż panią 

Preżydent Martą Makuch. Cie-

sżymy się, ż e kontakt ż Parafią 

St. John w Bakersfield jest konty-

nuowany i prżeż te lata moż na 

powiedżiec  żaprżyjaż nilis my się. 

Nasżą wdżięcżnos c  ża żaangaż o-

wanie żaro wno to merytorycżne, 

jak ro wnież  finansowe wyrażili-
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O tym, co za nami 

s my w lis cie skierowanym do Pa-

rafii w Kalifornii. Mamy nadżieję, 

ż e ro wnież  w prżysżłym roku bę-

dżiemy mogli żaoferowac  dżie-

ciom ż nasżego miasta kolejną 

edycję po łkolonii.  

Marsz Pokoju i na-

bożeństwo ekume-

niczne w Lęborku  

W ramach Lęborskich Dni 

Jakubowych (18.07) odbył 

się marsż pokoju, kto rego 

trasa prowadżiła ulicami 

Lęborka - od kamienia  

prży nasżej kaplicy do Sanktua-

rium s w. Jakuba. Marsż żakon cżył 

się naboż en stwem ekumenicżnym, 

w kto rym udżiał wżięli duchowni 

trżech wyżnan  ks. W. Froehlich 

(lut.), o. R. Zioła (rżym.) i ks. dr J. 

Roman (grekokat.). W obchodach 

wżięli takż e udżiał włodarże mia-

sta ż burmistrżem Witoldem Na-

mys lakiem na cżele. Po naboż en -

stwie odbył się recital organowy 

prof. M. Babnisa. 
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Wycieczka do Malborka 

 W ramach projektu pt. „Z niepeł-

nosprawnos cią w plecaku” dofi-

nansowanego prżeż Urżąd Mar-

sżałkowski Wojewo dżtwa Pomor-

skiego, żorganiżowalis my wy-

ciecżkę do Malborka. W wydarże-

niu udżiał wżięli klubowicże ż KA-

WONU, miesżkan cy DPS  w Lębor-

ku, ucżestnicy żajęc  w S rodowi-

skowym Domu Samopomocy, na-

sżej Parafii oraż   gos cie ż USA. Po 

żwiedżeniu żamku i wspo lnym 

posiłku wro cilis my w dobrych 

nastrojach do nasżych domo w. 

Wyciecżka miała miejsce 19 lipca.  

Cmentarze w Krzyni  

W sobotę, 27 lipca w Krżyni miało 

miejsce otwarcie i pos więcenie 

dwo ch les nych cmentarży ewan-

gelickich. Z inicjatywą uporżądko-

wania tych starych nekropolii wy-

sżła pani Małgorżata Hanc prży 

wsparciu Słupskiego Stowarży-

sżenia Eksploracyjno-

Historycżnego 

„Gryf” i Nadles nic-

twa Les ny Dwo r i 

pracowniko w Par-

ku Krajobrażowe-

go Dolina Słupi. 

Urocżystos c  po-

s więcenia miejsc 

pamięci poprowa-

dżili ks. W. 

Froehlich oraż pro-

O tym, co za nami 
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O tym, co za nami  

bosżcżowi parafii rżymskokato-

lickich w Dębnicy Kasżubskiej ks. 

J. Gilmeister oraż w Dobiesżewie 

ks. Michał Kempa. Podcżas uro-

cżystos ci głos żabrał ro wnież  

nadles nicży Nadles nictwa Les ny 

Dwo r Grżegorż Golisżek. 
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Ogłoszenia 
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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 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 

 

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych 

1. noworocżna na Fundusż Socjalny: stycżen ; 

2. na Fundusż Stypendialny: luty; 

3. na Diakonię Polską: niedżiela Invocavit 

4. na Fundusż Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa: maj / cżerwiec; 

5. na Domy Opieki (ofiara ż niwna): wrżesien  lub paż dżiernik; 

6. na Fundusż Ewangeliżacyjno-Misyjny: paż dżiernik 

7. na Diasporę ofiara ż I niedżieli po Pamiątce Reformacji 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 

ZŁOŻONE NA RZECZ NASZEJ PARAFII!   
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  

SKŁADKI KOŚCIELNEJ  
 

Składkę moż na opłacac  w kancelarii parafialnej lub prżelewac  na konto para-

fialne ż dopiskiem darowiżna - składka kos cielna (pożwoli to na odlicżenie 

wpłaconej kwoty od podatku):  

PL 25160014621816836860000001 
 

Dla innych darowiżn obowiążuje to samo konto. Poniż ej prżedstawiamy wyciąg ż 

regulaminu parafialnego dotycżący żasad opłacania składek kos cielnych. Jednocże-

s nie prżypominamy, ż e pełnoprawny udżiał np. w wyborach do rady parafialnej 

lub jakichkolwiek głosowaniach podcżas żgromadżen  parafialnych mają osoby, 

kto re żnajdują się na lis cie parafialnej, cżyli są cżłonkami parafii pod wżględem 

formalnym, na co składa się ro wnież  opłacenie składki kos cielnej.  

Zachęcamy pan stwa do cyklicżnych wpłat, kto re moż na realiżowac  np. prżeż 

stałe, miesięcżne żlecenia bankowe, rożkładając rocżną należ nos c  na 12 mniej-

sżych kwot. (np. w prżypadku, gdy miesięcżne wynagrodżenie wynosi 2400 

netto, to rocżna składka kos cielna wynosi 288 żł. Kwotę dżielimy prżeż 12, co 

daje nam miesięcżnie 24 żł. W swoim banku dokonujemy żlecenia miesięcżnej 

dyspożycji kwoty w wysokos ci 24 żł na konto bankowe parafii).  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ZASADY OGO LNE 

§ 7 
1. Każ dy cżłonek Parafii, kto ry żostał konfirmowany i ukon cżył 18 lat, 
żobowiążany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny 

wynosic  co najmniej 1% jego dochodu. 
2. W użasadnionych prżypadkach Rada Parafialna moż e żwolnic  od tego 
obowiążku pojedyncżych parafian bądż  też  okres lone grupy społecżne np. 
ucżnio w, studento w, beżrobotnych, cży też  rodżiny prżeż ywające okreso-
we trudnos ci finansowe. W uchwale dotycżącej żwolnienia powinien byc  
okres lony cżas trwania tego żwolnienia. 
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Ogłoszenia 

Nasza Parafia dyspo-

nuje całorocznym, 

dwuosobowym, poko-

jem gościnnym z  do-

stępem do łazienki 

oraz kuchni. Pokój 

zlokalizowany jest w 

Centrum Diakonii i 

Dialogu przy ul. Trau-

gutta 16. Kontakt w 

sprawie rezerwacji 605 

556 749.  

Zapraszamy! 

Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu  

INFORMUJE, Z E   

DYSPONUJE SPRZĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOZ YCZENIA.  

(ŁO Z KA ELEKTRYCZNE,  

CHODZIKI, WO ZKI INWALIDZKIE)                                      

TEL. 605556749 
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 WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

5.09. 17.00 Spotkanie ws. lekcji  religii CDiD* 

10.09. 10.00 
Dieceżjalna Konferencja Duchow-

nych i Rada Dieceżjalna 
CDiD 

11.09. 19.30 Koncert Gdan skie Trio Stroikowe Kos cio ł 

14.09. 16.00 Poż egnanie bp. Abromeita Greifswald 

19.09. ?? 
Wyciecżka do KLUK  - projekt ż 

„Niepełnosprawnos cią w plecaku” 
 

25.09. 10.00 
Piknik ż eglarski Ligi Morskiej i 

Rżecżnej nad stawkiem 
CDiD 

26-29.09  
Wyciecżka dla konfirmanto w S lada-

mi Lutra 
Wittenberga 

26-29.09  Stolper Heimattreffen Słupsk 

29.09. 
10.30 

12.30 

Naboż en stwo w j. niemieckim 

Naboż n stwo w j. polskim 
Kos cio ł 

6.10. 

9.30 

10.30 

12.30 

S więto Z niw  Kos cio ł  

 

* CENTRUM DIAKONII  I DIALOGU przy ul Traugutta 16. 
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Plan nabożeństw na wrzesień/październik 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

01.09 

11. po Tro jcy S w. 
9.30 10.30  12.30 

08.09 

12. po Tro jcy S w.  10.30   

15.09 

13. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30   

22.09 

14. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

29.09 

15. po Tro jcy S w. 
10.30 12.30   

06.10 

S więto Z niw 
9.30 10.30  12.30 

13.10 

17. po Tro jcy S w.  
 10.30 8.30  

17.10 

Lęborskie Dni Kultury 

Naboż . ekumenicżne 

  18.00  


