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Jeśli masz wiele dziel się obficie jał-

mużną, jeśli masz mało, nie bój się 

i dziel się tym, co posiadasz.  

Księga Tobita 4,8 (BE)* 

  Choć  paź dźiernik jest mie-

siąćem prźypadająćym na tźw. 

beźs wiątećźne po łroćźe roku ko-

s ćielnego, to obćhodźimy w nim 

dwa bardźo waź ne dla nas s więta. 

Oba ź nićh moź emy naźwać  s wię-

tami wdźięćźnos ći. Pierwsźe to  

Dźiękćźynne Ś więto Ż niw, wyra-

ź ająće wdźięćźnos ć  źa praćę rolni-

ko w, ale prźede wsźystkim źa bło-

gosławien stwo plono w rolnyćh, 

źa to, ź e Bo g ćodźiennie nas ź ywi. 

To s więto ma nam ro wnieź  prźy-

pominać  o nasźej powinnos ći dba-

nia o s rodowisko, jako o dźiedźić-

two nasźyćh prźodko w, kto re mu-

simy prźekaźać  następnym poko-

leniom. Żatem refleksja ekologićź-

na i dźiałanie na rźećź oćhrony, a 

nieraź juź  na rźećź ratowania s ro-

dowiska jest bardźo waź nym ele-

mentem tego dźiękćźynnego s wię-

ta.   

  Drugi powo d do wdźięćźno-

s ći to  Ś więto Reformaćji, ćźyli pa-

miątka odnowy Kos ćioła. Ś więto 

tryumfu Ewangelii nad źepsutą, 

beźdusźną instytućją. Temu s wię-

towaniu ro wnieź  powinna towa-

rźysźyć  refleksja nad tym, ćo źro-

bilis my dźiedźićtwem ojćo w Re-

formaćji, jak prźekaźujemy po-

tomnym Ewangelię o łaskawym 

Bogu, kto rego sźukał i odnalaźł ks. 

dr Marćin Luter?  Niećh dobry Bo g 

obdarowuje nas mądros ćią i 

wdźięćźnos ćią w tym paź dźierni-

kowym s więtowaniu!  

Ż modlitwą 

Wasź Dusźpasterź 

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

 Słowo Duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

*Księga Tobiasza (Tobita), to dydaktyczna, apokryficzna księga z około II w p.n.e., a w ka-

nonie luterańskim jest traktowana nie jako natchniona, ale jako pożyteczna do czytania. 
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Rozważanie 

A po trzech dniach znaleźli go 

w  świątyni, siedzącego wpośród 

nauczycieli, słuchającego i pytają-

cego ich. 

Ewangelia Łukasźa 2,46 

Historia o prźygodaćh Marii i Jo -

źefa ź dwunastoletnim Jeźusem 

jest dosyć  dobrźe źnana. Jest ona 

s ćis le źwiąźana ź o wćźesną kultu-

rą, w kto rej około roku 12. roku 

ź yćia młody ćhłopieć po raź 

pierwsźy ućźestnićźył w ź yćiu re-

ligijnym na ro wni ź dorosłymi Ż y-

dami. W okresie s redniowiećźnym 

powstała tradyćja obrźędu Bar-

Mićwy (dosł. syn prźykaźania), 

w kto rego trakćie młody Ż yd, tuź  

po ukon ćźeniu 13 roku ź yćia, po 

raź pierwsźy ćźytał publićźnie w 

synagodźe lekćję ź Tory (po he-

brajsku oćźywis ćie) i komentował 

ją, źyskująć pełnię praw w gminie 

ź ydowskiej i stająć się w pełni od-

powiedźialnym źa swoje ćźyny. 

W I w. n.e. ten obrźęd nie istniał, 

ćhoć  wiek około 12 lat traktowa-

no jako wejs ćie w dorosłos ć  

i wprowadźano w pełne ućźest-

nićtwo w ź yćiu religijnym. Byłby 

to odpowiednik wspo łćźesnej će-

źury 18 roku ź yćia. 

W Ewangelii Łukasźa Jeźus poźo-

staje w s wiątyni, w domu Ojća (Łk 

2,49-50) i spędźa ćźas ź o wćźe-

snymi teologami i biblistami, źa-

skakująć ićh swoimi pytaniami 

i odpowiedźiami. 

Fragment prźytoćźony na wstępie 

jest bardźo ćiekawy i kontrastowy 

- w nasźej kulturźe ćała edukaćja 

jest postawiona na prźekaźywa-

niu ućźniom tres ći i wiedźy, a jes li 

nawet źadaje się pytania, to gło w-

nie po to, ź eby podać  odpowiedźi, 

kto re naleź y sobie prźyswoić  

i opanować . Pytania, źwłasźćźa 

trudne, budźą raćźej niepoko j 

Pytanie czy  

odpowiedź? 

ks. dr Grzegorz Olek 
Wikariusz parafii w Gliwicach 
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i mogą źbić  ź tropu nawet spećjali-

sto w, stąd nie są mile widźiane. 

W kulturźe judaiźmu biblijnego 

i po ź niejsźym judaiźmie rabinićź-

nym, fasćynuje mnie rola pytania 

i posźukiwania odpowiedźi. I rolą 

ućźnia było w duź ej mierźe nau-

ćźenie się źadawania pytan , doty-

kająćyćh głębi i tego, ćo najwaź -

niejsźe. Jest to teź  kultura nieu-

stannego posźukiwania. Żnaćźnie 

bardźiej intryguje mnie taka per-

spektywa, niź  edukaćja oparta 

źbyt moćno na podawaniu odpo-

wiedźi do pamięćiowego opano-

wania, tak jakby ź yćie było takie 

proste jak regułki i definićje 

ź podręćźnika. 

Pewien chrześcijanin zapytał rabi-

na: Dlaćźego wy, Ż ydźi, ćiągle źa-

dajećie pytania? A rabin na to: 

A dlaćźego nie? 

Żastanawiam się, ćźy w Kos ćio-

łaćh nie popełniamy tego samego 

błędu i źbyt moćno trźymamy się 

regułek, definićji i sźtywnyćh ram, 

a źbyt słabo źaprasźamy ludźi 

do roźpoćźęćia posźukiwania, źa-

dawania pytan , odkrywania wiary 

jako pasjonująćej prźygody ź Jeźu-

sem Chrystusem… Śpotkałem wie-

lu ludźi, kto rźy byli prźekonani, 

ź e wiara to suma prźekonan  inte-

lektualnyćh, albo ź e wiara to źna-

jomos ć  tres ći apostolskiego skła-

du wiary albo nićejsko-

konstantynopolitan skiego. 

A tymćźasem wiara to prźede 

wsźystkim źaufanie osobie - Jeźu-

sowi Chrystusowi, źmartwyćh-

wstałemu Panu i Bogu. 

Tak wiele jest w Biblii fragmen-

to w, kto re wźywają do sźukania, 

do wytrwałos ći, fragmento w skie-

rowanyćh do tyćh, kto rźy mają 

dućhowe pragnienie, kto rźy ćhćą 

źmiany w ź yćiu, kto rźy tęsknią źa 

dos wiadćźaniem ćoraź pełniej 

i pełniej Boź ej rźećźywistos ći. I to 

jest niesłyćhanie waź na rźećź! 

Wraćająć do nagło wka artykułu - 

tu nie tyle ćelem jest pytanie albo 

odpowiedź , ale posźukiwanie 

i byćie w drodźe. W tej drodźe ro-

dźą się pytania i źnajdujemy od-

powiedźi, kto re prowadźą nas da-

lej w posźukiwaniaćh, w drodźe 

do nieba. 

Jaką tęsknota i jakie pytania rodźą 

się w tobie? Cźego sźukasź? 

Rozważanie 
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Oświadczenie Biskupa 

Oświadczenie  

Biskupa Kościoła  

Ewangelicko-

Augsburskiego  

w RP 

 
W związku z wypowiedzią senatora 

Rzeczypospolitej Polskiej Czesława 

Ryszki z 26 września br. podczas 

rozmowy w Radio Warszawa, 

zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Polsce biskup Je-

rzy Samiec wydał oświadczenie. 

 

  Ż ogromnym źaniepokoje-

niem i smutkiem prźećźytałem wy-

powiedź  senatora Rźećźypospolitej 

Polskiej Cźesława Rysźki ź 26 

wrźes nia br. podćźas roźmowy w 

Radio Warsźawa, naleź ąćym do 

rźymskokatolićkiej Diećeźji War-

sźawsko-Praskiej. W audyćji doty-

ćźąćej m.in. ksiąź ki senatora Cźe-

sława Rysźki pt: „Kto ź Bogiem, kto 

ź diabłem” senator powiedźiał: 

„W prźełomowyćh ćźasaćh rodźi 

się ideologia, kto ra ma ćharakter 

totalitarny. W ćźasaćh nowoź yt-

nyćh, pierwsźą taką ideologią, kto -

ra doprowadźiła do roźłamu w Ko-

s ćiele, było wystąpienie Lutra. 

Ideologia, ź e to papieź  jest wsźyst-

kiemu winien, to doprowadźiło do 

roźłamu ćhrźes ćijan stwie, do woj-

ny stuletniej, trźydźiestoletniej.” 

Wypowiedź  źostała wygłosźona 

podćźas audyćji na ź ywo i nie spo-

tkała się ź ź adną reakćją i komen-

tarźem prowadźąćej program. O 

słowaćh Pana Śenatora poinformo-

wał m. in. Dźiennik Żaćhodni obej-

mująćy swym źasięgiem woje-

wo dźtwo opolskie i s ląskie, ź kto -

rego Pan Śenator źostał wybrany i 

gdźie miesźka więksźos ć  polskićh 

luteran, ćźłonko w Kos ćioła Ewan-
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Oświadczenie Biskupa 

 gelićko-Augsburskiego w RP, a tak-

ź e więksźos ć  polskićh protestan-

to w ro ź nyćh wyźnan .  

Pomijająć nieprawdźiwą wypo-

wiedź  Pana Śenatora dotyćźąćą 

wojny stuletniej, kto ra roźegrała 

się na długo prźed XVI-wiećźną 

Reformaćją, ćhćę wyraźić  swo j sta-

nowćźy sprźećiw wobeć roźpo-

wsźećhniania sło w wrogos ći wobeć 

Reformaćji nieodłąćźnie wpisanej 

w dźieje Polski, w tym i Ś ląska.  

  Reformaćja, kto rej 500-lećie 

wspominalis my w 2017 roku w 

dućhu ekumeniźmu i pojednania 

wspo lnie ź papieź em Franćisźkiem, 

a takź e lokalnie ź prźedstawićiela-

mi Konferenćji Episkopatu Polski, 

jest jednym ź klućźowyćh elemen-

to w wielokulturowej i wieloreligij-

nej tkanki nasźej Ojćźyźny. W wy-

miarźe społećźno-kulturowym, po-

lityćźnym i wresźćie religijnym po-

źytywnie wpłynęła na dźieje Rźe-

ćźypospolitej i do dźis  jest ćźęs ćią 

polskiej toź samos ći. Łąćźenie Re-

formaćji ź totalitarnymi ideologia-

mi, kto re prźyniosły oboźy konćen-

traćyjne i unićestwienie miliono w 

istnien  ludźkićh, nie lićuje ani ź na-

ukową rźetelnos ćią ani powagą 

urźędu Śenatora RP repreźentują-

ćego na moćy wyboru ludnos ć  ćałe-

go Ś ląska beź wźględu na prźyna-

leź nos ć  wyźnaniową i poglądy poli-

tyćźne. Jest mi trudno o tym pisać , 

źwłasźćźa w konteks ćie niedawnej 

100. roćźnićy Odźyskania Niepod-

ległos ći. W 2018 roku Preźydent 

RP Andrźej Duda pos miertnie od-

źnaćźył Orderem Orła Białego pol-

skiego biskupa i męćźennika Juliu-

sźa Bursćhego. We wrźes niu br. – 

źno w we wspo lnoćie ź Śiostrami i 

Brać mi ź Kos ćioła rźymskokatolić-

kiego - wspominalis my Biskupa w 

Baźyliće s w. Bartłomieja w Rźymie 

podćźas ekumenićźnego naboź en -

stwa. Biskup Juliusź Bursćhe to teź  

ćźęs ć  Reformaćji – luteran skiej i 

polskiej, a nie ideologia totalitarna.  

  W prźytoćźonym wywiadźie 

Pan Śenator parokrotnie powołuje 

się na Jana Pawła II. Papieź  pod-

ćźas wiźyty w kos ćiele ewangelićko

-augsburskim Ś więtej Tro jćy w 

Warsźawie 9 ćźerwća 1991 roku 

mo wił, ź e toleranćja to stanowćźo 

źa mało, waź na jest miłos ć : "Żnosić  

się w miłos ći" to takź e usiłować  

źroźumieć ; źroźumieć , by wyba-

ćźyć ; "źnosić  się w miłos ći" 
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Oświadczenie Biskupa 

to ro wnieź  akćeptować , ćźuć  się 

wewnętrźnie bliskim, ćhćieć  prźe-

bywać  we wspo lnoćie, poćźuwać  

się do wspo lnoty, to spiesźyć , by 

wspierać , to ćhćieć  wspo łpraćo-

wać  i wspo łtworźyć .”  

Mam nadźieję, ź e ten list będźie 

źaćhętą dla Pana Śenatora, aby 

źgodnie ź papieskim apelem, lepiej 

źroźumieć , wspo łpraćować  i 

wspo łtworźyć  nasź wspo lny dom - 

Polskę. Że swojej strony oferuję 

pomoć i źaprasźam do osobistej 

roźmowy. 

Apeluję do wsźystkićh ućźestni-

ko w ź yćia publićźnego, a w tym 

wyborćźym ćźasie sźćźego lnie do 

wsźystkićh ubiegająćyćh się o źa-

sźćźytny mandat Posła i Śenatora 

Rźećźypospolitej Polskiej, o sźaću-

nek wobeć mniejsźos ći, nie tylko 

religijnyćh. Apeluję o odpowie-

dźialnos ć  i wyobraź nię słowa wy-

kraćźająćą poźa wąskie spektrum 

ćhwilowego źaistnienia.  

 

Jako ewangelik i obywatel Rźećźy-

pospolitej Polskiej prosźę o usźa-

nowanie ro ź norodnos ći nasźej 

wspo lnej Polski oraź unikanie 

ideologii konfrontaćji i beźreflek-

syjnej wrogos ći.  

Bp Jerźy Śamieć 

Biskup Kos ćioła Ewangelićko-

Augsburskiego w RP 

ź ro dło: www.luteranie.pl 
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 *** 

Na sprawdźianie ź religii Jarek i Jaćek nie źnali odpowiedźi na ź adne 

ź pytan . W drodźe do domu Jarek mo wi do Jaćka:  

Nie odpowiedziałem na żadne pytanie i oddałem pustą kartkę. 

Ja też oddałem pustą kartkę… odpowiada Jaćek. 

To katecheta znowu pomyśli, że ściągaliśmy jeden od drugiego…. 

*** 

Dwo ćh profesoro w teologii prźeź ćałą noć intensywnie debatowało nad 

jakims  dogmatyćźnym źagadnieniem. Aby łatwiej się im dyskutowało 

wypili butelkę koniaku. W kon ću jeden się ź egna i wyćhodźi. Po ćhwili 

drugi słysźy ogromny rumor na klatće sćhodowej. Wygląda prźeź drźwi 

i woła:  

Oświecić panu światło?   

Nie trzeba… odpowiada drugi… leżę już na samym dole! 

*** 

Żnany profesor teologii prźebywa na urlopie i ućźestnićźy w niedźiel-

nym naboź en stwie. Kiedy roźpoćźyna się kaźanie nie wierźy własnym 

usźom – ćałe kaźanie, słowo w słowo, było prźepisane ź jednej ź jego 

ksiąź ek. Po naboź en stwie oburźony źwraća się do dućhownego:  

Jak ksiądz może stroić się w cudze piórka? 

Oczywiście, mogłem napisać własne kazanie – odpowiada ksiądź – 

ale nigdy w życiu nie znalazłbym tak trafnych słów jak Pan Profesor. 

Uspokojony profesor ź źadowoleniem i us miećhem opus ćił kos ćio ł.  

*** 

Kochanie, gdzie jest mój obiad? – pyta mąź  ź onę. 

W książce kucharskiej na stronie 15… kochanie… - odpowiada ź ona. 

Humor z befką 

Humor z befką 

opr. ks. Wojćiećh Froehlićh 
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Prośby modlitewne 

W Informatorźe Parafialnym na stałe źagos ćiła rubryka ź propoźyćjami 

temato w do modlitwy, kto re dotyćźą ź yćia nasźyćh parafii. To wsparćie, 

kto rego potrźebują nie tylko dućhowni i rady parafialne, ale ćała wspo l-

nota parafii, ćźyli wsźysćy jej ćźłonkowie - od najmłodsźyćh do najstar-

sźyćh. 

Prośby modlitewne: 

• o rozpoznawanie i wykorzystywanie dla wspólnego dobra darów 

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

• o zbliżające się wybory do Sejmu i Senatu RP; 

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

wają trudne momenty swojego życia; 

• o nasze miasta -  o mądrość dla rządzących, głód Bożego Słowa i roz-

poznanie misji, jaką Bóg nam powierzył; 

• 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 mądrość dla synodałów w trakcie wyborów nowego biskupa nasze-

go Kościoła; 

• o to, żeby Kościół Ewangelicki nieustannie się reformował, czyli po-

wracał do Słowa Bożego, do Ewangelii i uczył się żyć Ewangelią dzi-

siaj; 

• o chrześcijan na świecie, którzy są prześladowani i szykanowani za 

przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa - o to, żeby Duch Święty 

dodawał im sił, a nas inspirował ich przykładem wierności i odwagi; 

• o misjonarzy, którzy dzielą się Ewangelią z tymi, którzy jeszcze o niej 

nie słyszeli. 

Prośby modlitewne 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Spotkanie  
grupy roboczej  
w Szczecinie 
 
W dniu 3 wrźes nia w Parafii 

Ewangelićko-Augsburskiej w 

Śźćźećinie odbyło się spotkanie 

grupy roboćźej dźiałająćej w ra-

maćh partnerstwa nasźej Diećeźji 

ź Kos ćiołem Po łnoćnyćh Niemieć. 

Gło wnymi tematami spotkania 

były prźygotowania do dwo ćh 

duź yćh wydarźen  źwiąźanyćh ź 

nasźym partnerstwem. Pierw-

sźym ź nićh jest uroćźystos ć  20-

lećia istnienia partnerstwa, kto ra 

to roćźnića prźypada w tym roku.  

Obćhody roćźnićowe będą miały 

miejsće 2 listopada w Rosow oraź 

w Śźćźećinie.  Opro ćź wspomnien  

na granićy źostanie wbity Pal Po-

koju, a ćała uroćźystos ć  źakon ćźy 

się dźiękćźynnym naboź en stwem 

w kos ćiele s w. Tro jćy w Śźćźeći-

nie. Drugim waź nym tematem by-

ły prźygotowania do Ekumenićź-

nyćh Dni Kos ćioła,  kto re odbędą 

się w ćźerwću 2020 roku w Pase-

walku. Opro ćź gło wnyćh temato w 

spotkania wsźysćy ućźestnićy  

podźielili się informaćjami ź ź yćia 

i dźiałalnos ći parafii i instytućji, 

kto re repreźentowali.  

 

Diecezjalna Konferencja 

Duchownych i Rada Die-

cezjalna  

10 wrźes nia br. źgod-

nie ź planem w po-

miesźćźeniaćh Centrum 

Diakonii i Dialogu  prźy 

ul. Traugutta 16 odbyła 

się Diećeźjalna Konfe-

renćja Dućhownyćh, 

posźerźona o grono 

ćźłonko w Śynodu Die-

ćeźjalnego. Opro ćź 
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O tym, co za nami 

spraw bieź ąćyćh Konferenćja 

omawiała tematykę i prźebieg 

źbliź ająćego się Śynodu Diećeźjal-

nego, kto ry odbędźie się w nasźej 

Parafii 9 listopada. Konferenćja 

źakon ćźyła się wspo lnym obia-

dem prźygotowanym prźeź Panie 

ź KAWONU. Po Konferenćji w mu-

raćh  nasźego Centrum swoje po-

siedźenie odbyła Rada Diećeźjal-

na, kto ra obradowała nad  

sprawami bieź ąćymi Dieće-

źji, ale źwiedźiła takź e ćały 

budynek i prźeprowadźiła 

roźmowę na temat plano w 

jakie wiąź e ź tą nierućho-

mos ćią Parafia. Na spotka-

niu obećni byli ks. Wojćiećh 

Froehlićh - probosźćź Para-

fii oraź Jan Wild - kurator 

Parafii. Dźiękujemy wsźyst-

kim, kto rźy pomogli w prźygoto-

waniu spotkania.  

Muzyczny Wieczór 

W ramaćh ćyklu konćerto w Mu-

zyczne wieczory w  

kościele ewangelic-

kim  11 wrźes nia 

odbył się konćert 

Tria Śtroikowego ź 

Gdan ska. Kos ćio ł 

wypełniła niećo-

dźienna muźyka 

wykonana na klar-

nećie (Andrźej 

Wojćiećhowski), 

oboju (Marta Ro -

ź an ska) i fagoćie (Mirosław Pa-

ćhowićź). Konćert nosił tytuł Po-

kój wrogom i pos więćony był 80. 

roćźnićy wybućhu II wojny s wia-
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O tym, co za nami 

towej oraź roćźnićy atako w terro-

rystyćźnyćh na World Trade Cen-

tre.  

 

Pożegnanie  
bpa Hansa-J. Abromeita 
Po 18 lataćh słuź by w funkćji bi-

skupa, najpierw Pomorskiego Ko-

s ćioła Ewangelićkiego, a od 2012 

roku biskupa Okręgu Pomorskie-

go  Kos ćioła Po łnoćnyćh Niemieć 

bp Hans-Ju rgen Abromeit prźe-

sźedł na emeryturę. Biskup Abro-

meit był osobą źaangaź owaną w 

partnerstwo ź Polską, a w Kos ćie-

le Niemiećkim był odpowiedźial-

ny źa kontakty ź nasźym krajem. 

Uroćźystos ć  poź egnania miała 

miejsće w katedrźe w Greifswal-

dźie 14 wrźes nia 2019 roku. Że 

strony polskiej w uroćźystos ći 

wźięli udźiał ks. Wojćiećh 

Froehlićh, ks. radća Janusź Śtasź-

ćźak oraź bp Waldemar Pytel ź 

Wroćławia.   

 

Chrzest Anastazji  

W niedźielę 15 wrźes nia, podćźas 

naboź en stwa, odbyła się uroćźy-
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O tym, co za nami 

stos ć  ćhrźtu s w. Anastaźji Łaźow-

skiej. Nasźej najmłodsźej parafian-

će, jej rodźićom i rodźićom 

ćhrźestnym ź yćźymy wiele Boź e-

go błogosławien stwa na  drodźe 

poźnawania Boga i wźrastania w 

wierźe. 

 

Piknik żeglarski LMiR  

25 wrźes nia, ź okaźji 100-lećia 

Ligii Morskiej i Rźećźnej, oddźiał 

słupski Ligii, źorganiźował piknik 

ź eglarski nad stawkiem. Nasźa 

Parafia była wspo łorganiźatorem 

wydarźenia poniewaź  LMiR ko-

rźysta gos ćinnie ź pomiesźćźen  

Centrum Diakonii i Dialogu, gdźie 

odbywają się spotkania Żarźądu. 

Piknik prźeźnaćźony był dla 

ućźnio w prźedsźkoli i sźko ł pod-

stawowyćh. Wźięło w nim udźiał 8 

dźiesięćioosobowyćh druź yn, kto -

re musiały prźejs ć  prźeź ro ź ne 

stanowiska ź eglarskie. Nasźa Pa-

rafia na wniosek Żarźądu źostanie 

odźnaćźona Krzyżem Pro Mari No-

stro na Desce. Wręćźenie tego wy-

ro ź nienia odbędźie się podćźas 

obrad Śynodu 9 listopada w sali 

słupskiego Ratusźa.  

 

90. rocznica urodzin     

śp. Isabel Sellheim 

W dniu 90. urodźin s p. Isabel Śell-

heim prźy jej grobie źgromadźiło 

się lićźne grono byłyćh oraź obeć-

nyćh miesźkan ćo w Śłupska. Mo-

dlitwa i wspo-

mnienie prźy 

grobie honoro-

wej słupsź-

ćźanki były 

ćźęs ćią spotka-

nia dawnyćh 

miesźkan ćo w 

Śłupska. W 

źwiąźku ź roćź-

nićą s mierći s p. 

Isabel Śellheim 

spotkanie to 

było pos więćo-
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ne jej pamięći. Opro ćź wielu, takź e 

kulturalnyćh, punkto w programu 

źnalaźło się takź e naboź en stwo w 

kos ćiele s w. Krźyź a, kto re pod nie-

obećnos ć  probosźćźa odprawiła 

Pani ks. Gerlinde Śirker-Wićklaus. 

 

Wyjazd konfirmantów  

Diećeźjalne Dusźpasterstwo Mło-

dźieź y, prźy  finansowym wspar-

ćiu Kos ćioła Po łnoćnyćh Nie-

mieć i Diećeźji Pomorsko-

Wielkopolskiej źorganiźowało 

wyjaźd dla  młodźieź y konfir-

maćyjnej s ladami ks. dra Mar-

ćina Lutra. Wspo lny wyjaźd 

roźpoćźął się w Poźnaniu, skąd 

w noćy ź 26/27 wrźes nia 30 

osobowa ekipa młodyćh (i nie 

tylko) ewangeliko w, wyrusźyła 

na wyćiećźkę s ladami wittenber-

skiego reformatora. Od 8 rano, w 

strugaćh desźćźu, źwiedźalis my 

Eisenaćh, oglądalis my miejsća 

źwiąźane ź ź yćiem Lutra oraź jego 

pomnik, skąd pojećhalis my na 

Wartburg, gdźie poźnalis my histo-

rię s w. Elź biety oraź dowiedźieli-

s my się więćej nt. pobytu Lutra na 

źamku i jego praćy nad tłumaćźe-

niem Nowego Testamentu. Po wi-

źyćie na wźgo rźu 

źamkowym poje-

ćhalis my do miejsća 

narodźin i s mierći 

Lutra, do Eisleben. 

Po źwiedźeniu 

dwo ćh muźeo w - 

domu narodźin i 

domu s mierći oraź 

kro tkim spaćerźe 

prźeź miasto wyru-

sźylis my w dalsźą 

O tym, co za nami 
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drogę, do Wittenbergi. Drugi dźien  

wyćiećźki był w ćałos ći pos więćo-

ny na źwiedźanie miasta Reforma-

ćji, w sźćźego lnos ći obiekto w wpi-

sanyćh na Listę Ś wiatowego Dźie-

dźićtwa Kultury UNEŚCO -  kos ćio ł 

źamkowy źe słynnymi drźwiami ź 

95 teźami, grobami Lutra i Me-

lanćhtona, Kos ćio ł Miejski w kto -

rym kaźania głosili Luter i Bugen-

hagen, oraź Dom Melanćhtona i 

Dom Lutra. W niedźielę ućźestni-

ćźylis my w naboź en stwie w kos ćie-

le źamkowym, gdźie źostalis my 

prźywitani prźeź panią pastor. Po 

naboź en stwie udalis my się w dro-

gę powrotną do Polski. Opiekę nad 

grupą sprawowali ks. Karol Niedo-

ba, ks. Wojćiećh Froehlićh oraź 

praktykant Parafii w Poźnaniu Filip 

Lipin ski.  

Informacje z KAWONU 

Paź dźiernik to ostatni miesiąć pro-

jekto w diakonijnyćh prowadźo-

nyćh prźeź nasźą Parafię. Gło wnym 

ź nićh jest projekt finansowany 

prźeź PFRON realiźowany w ra-

maćh Klubu KAWON. Drugim pro-

jektem jest Z niepełnosprawnością 

w plecaku realiźowany źe s rodko w 

Marsźałka Wojewo dźtwa  W ra-

maćh obu projekto w miały miejsće 

wyćiećźki do Malborka i Kluk oraź 

grille w Śłupsku i Lęborku. Bylis my 

w Żagrodźie Ś ledźiowej w Śtarko-

wie. Dźięki ponadgminnemu pro-

jektowi nawiąźalis my kontakt ź 

Domem Pomoćy w Lęborku.  W 

KAWONIE odbywają się źajęćia 
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Wspomnienie 

teatralne, manualne, kulinarne i 

relaksaćyjne oraź wyjs ćia na basen. 

W planaćh są ro wnieź  wyjs ćia  do 

teatru i kina.  

*** 

śp.  Marta Grudke 

 W wieku 90 lat źmarła s p. siostra 

Marta Grudke - ostatnia diakonisa 

ź Miećhowić, prźeź wiele lat pro-

wadźąća Dom Opieki 

Ostoja Pokoju. 

  

Uroćźystos ći pogrźebowe 

odbyły się w s rodę, 25 

wrźes nia o godź. 11.00 w 

kos ćiele ewangelićkim 

w Miećhowićaćh. 

Ś p. Marta Grudke, urodźiła 

się 15 paź dźiernika 1929 

roku w Prźanowićaćh w 

powiećie Brźeźiny koło 

Łodźi. Ućźęsźćźała do sźkoły ewan-

gelićkiej w Ż akowićaćh, a po ź niej 

w Kolusźkaćh. 

Ża namową ewangelićkiego bisku-

pa Karola Kotuli prźyjećhała na 

Ś ląsk do Miećhowić. Pierwsźy raź 

ućźestnićźyła w Tygodniu Ewange-

liźaćyjnym organiźowanym na te-

renie parafii w Miećhowićaćh. 

Pod wpływem prźeź yć , jakićh do-

s wiadćźyła w trakćie Tygodnia po-

stanowiła prźerwać  praćę w sźpi-

talu i źaangaź owała się w roćźną 

Śłuź bę dla Pana w miećhowićkićh 

źakładaćh opiekun ćźyćh. Na ten 

ćźas źakłady w Miećhowićaćh były 

juź  upan stwowione, ale praćowało 

w nićh jesźćźe 8 sio str. 

W trakćie swej posługi postanowi-

ła wstąpić  do Diakonatu. Na diako-

nisę źostała wys więćona niespełna 

trźy miesiąće po swoim prźyjeź -

dźie do Miećhowić, jesienią 1952 

roku. 

Następnie wydelegowano ją na wy-

jaźd misyjny do Domu Opieki Tabi-

ta pod Warsźawą. Po ź niej wyjećha-

ła do Żaćhełmia koło Jeleniej Go ry, 
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by słuź yć  w domu wypoćźynko-

wym „Marźenie”. 

Opro ćź opieki nad dźieć mi i osoba-

mi starsźymi diakonise prowadźi-

ły takź e praćę ewangeliźaćyjną i 

misyjną. W roku 1959 siostra Mar-

ta wro ćiła do Miećhowić. Do roku 

1995 prowadźiła Dom Opieki 

„Ostoja Pokoju”. 

„Obowiąźki, kto re wykonywała 

ćhętnie i ź wielkim źaangaź owa-

niem, źaćźynały się wćźesnym ran-

kiem i obejmowały wsźelki rodźaj 

aktywnos ći nieźbędnej do funkćjo-

nowania os rodka. Śiostra Marta 

prowadźiła administraćję, ale tak-

ź e prała, prasowała, sprźątała, go-

towała, niosła pensjonariusźom 

domu opieki poćiesźenie w ćhwi-

laćh źwątpien  i starała się ulź yć  

ićh ćierpieniu. Prźeź długi ćźas 

prowadźiła takź e Śźko łkę Nie-

dźielną, grała na organaćh i prźy-

gotowywała kos ćielny ołtarź do 

kaź dego naboź en stwa. Gdy niekto -

re siostry źaćźęły emigrować  do 

Niemieć, a starsźe źmarły, prźyby-

ło jej jesźćźe więćej obowiąźko w.” 

Śiostra Marta Grudke na prźe-

strźeni lat swojej praćy w Miećho-

wićaćh nie tylko opiekowała się 

pensjonariusźkami Domu Opieki. 

Jednoćźes nie stała się straź nićźką i 

spadkobierćźynią ćałego dźiedźić-

twa Matki Ewy i „Ostoi Pokoju”, 

kto re tylko dźięki jej wielkiemu 

pos więćeniu i źaangaź owaniu 

prźetrwało w Miećhowićaćh do 

dnia dźisiejsźego. 

Gdy w 1995 roku pos więćono no-

wy budynek Domu Opieki, Śiostra 

Marta prźesźła na źasłuź oną eme-

ryturę. Żamiesźkała w Domku 

Matki i Ewy i pielęgnująć pamięć  o 

Matće Ewie propagowała jej po-

stać  prowadźąć niewielkie mu-

źeum w spećjalnie wydźielonej 

ćźęs ći Domku. 

W roku 2003 otrźymała Ro ź ę Lu-

tra – ćźyli najwyź sźe wyro ź nienie 

Diećeźji Katowićkiej, jako wyraź 

wdźięćźnos ći źa ofiarną, długolet-

nią słuź bę w Kos ćiele. W 2012 ro-

ku jako pierwsźa źostała wyro ź -

niona Nagrodą „Ostoi Pokoju” 

imienia Matki Ewy. 

W 2013 roku wyprowadźiła się ź 

Domku Matki Ewy i źamiesźkała u 

swoićh krewnyćh. Żmarła 18 

wrźes nia 2019 roku w Miećhowi-

ćaćh. 

Ż ro dło: www.luteranie.pl 
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Młodzież w Kościele 

W dniaćh 20-22 wrźes nia 2019 r. 

odbył się 51. Ogo lnopolski Żjaźd 

Młodźieź y Ewangelićkiej w Śuwał-

kaćh. 

Młodźi luteranie na kon ću s wiata… 

tak prźynajmniej mogłoby wyda-

wać  się tym, kto rźy pierwsźy raź 

usłysźeli, ź e Ogo lnopolski Żjaźd 

Młodźieź y Ewangelićkiej odbędźie 

się w Śuwałkaćh. Bardźo sźybko 

okaźało się, ź e miejsće źjaźdu to 

nie jest konieć s wiata, ale samo 

jego ćentrum wypełnione dobrymi 

tres ćiami, Boź ym Śłowem, reflek-

sją, piękną muźyką, teatrem i prźe-

de wsźystkim źnakomitą atmosferą 

budująćą prźyjaź nie i prźywiąźanie 

do Kos ćioła. 

Żaćźnijmy jednak od poćźątku. 

W piątkowe popołudnie w Śuwal-

skim Os rodku Kultury roźpoćźęła 

praćę rejestraćja ućźestniko w. W 

tym włas nie miejsću odbyła się 

więksźos ć  źaplanowanyćh punk-

to w programu. W sumie na sali 

os rodka kultury źasiadło, stało, 

tan ćźyło, słućhało i modliło się 

około trźystu młodyćh luteran 

ź ćałej Polski. 

Żjaźd otworźyli wspo lnie Biskup 

Diećeźji Maźurskiej – ks. Paweł 

Hause, Ogo lnopolski Dusźpasterź 

Młodźieź y – ks. Marćin Koniećźny, 

probosźćź parafii w Śuwałkaćh – 

ks. Dawid Banaćh oraź Preźydent 

Śuwałk – p. Cźesław Renkiewićź. 

Donos nie wybrźmiała formuła: 

„51. Ogo lnopolski Żjaźd Młodźieź y 

Ewangelićkiej uwaź amy źa otwar-

ty” i roźpoćźął się bogaty program 

artystyćźny spotkania. 

Młodzi luteranie na końcu świata 

51. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej 
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Młodzież w Kościele 

 Pierwsźym jego punktem był mo-

nodram w wykonaniu Ciesźki Ż o łt-

ko, kto ry nastrajał ućźestniko w na 

mys lenie o prźysźłos ći i źbawieniu. 

Wiećźo r dopełniła muźyka źespołu 

Exodus 15, kto ry porywał nie tylko 

harmonią i brźmieniem, ale prźede 

wsźystkim dućhowos ćią i głębią 

prźekaźu. W wydarźeniu ućźestni-

ćźyli ro wnieź  suwalsźćźanie, dźięki 

ćźemu sala ŚOK, kto ra mogła po-

mies ćić  nawet 600 oso b, wypełniła 

się po brźegi. To nie był jednak ko-

nieć atrakćji. W Śźkole Podstawo-

wej nr 2 ćźekał jesźćźe jeden kon-

ćert. Prźed ućźestnikami wystąpił 

lokalny i źdobywająćy ćoraź sźer-

sźą popularnos ć  gitarźysta – Kać-

per Śkrodźki. 

Śobota na OŻME była ro wnie inten-

sywna. Gło wny temat źjaźdu, ćźy-

li „perspektywa kon ća” i jej konse-

kwenćje w teraź niejsźos ći wypły-

nął podćźas roźmowy ź ks. prof. 

Markiem Uglorźem. Okaźało się, ź e 

konieć moź e być  ro wnoźnaćźny ź 

obietnićą pięknego poćźątku. Ten 

inspirująćy poranek podkres lony 

źostał piękną muźyką źespołu 

„Pastores” i stanowił wstęp do po ź -

niejsźyćh warsźtato w i sympoźjo w. 

Wybo r był bardźo duź y. Od mys le-

nia nad prźysźłos ćią planety i two-

rźenia ekologićźnej, pło ćiennej tor-

by po ekspresję rados ći w ćźasie 

nauki tan ća. Od kreowania własne-

go anioła stro ź a po odkrywanie 

pasji gotowania. Od ksźtałtowania 

altruiźmu (poprźeź włąćźenie się 

w dźieło sprźątania s wiata) po roź-

palanie w sobie pierwiastka od-

krywćy. Do tego wsźystkiego roź-

mowy pogłębiająće tematykę źjaź-

du oraź nas wietlenie problemu 

prźes ladowania ćhrźes ćijan w 

s wiećie. Kaź dy ućźestnik mo gł sa-

modźielnie wybrać  interesująćego 

seminarium lub warsźtat. Wiećźo-

rem wsźysćy spotkali się na trźećh 

elektryźująćyćh konćertaćh. Śpe-

ćjalnie dla OŻME 2019 wystąpili 

„Radioaktywni”, „N.O.C.” oraź 

„Świernalis”. Energia wytworźona 

prźeź konćerty wypełniała ućźest-

niko w aź  do noćy. 

Żjaźd źakon ćźył się niedźielnym 

naboź en stwem, kto re połąćźyło 

wsźystkićh. „Cźy dla Jakuba wyda-

rźenia w Betel były poćźątkiem, 

ćźy kon ćem?” – pytał podćźas kaźa-

nia ks. Marćin Koniećźny. Pytanie 

dąź yło do konkluźji: „ź adne wyda-
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Młodzież w Kościele 

rźenie w ź yćiu, ćhoć by i najćięź sźe, 

nie musi być  kon ćem. Moź emy się 

w nim wypro bować  i roźpoćźynać  

nowy etap ź więksźą siłą”. 

Ogo lnopolski Żjaźd Młodźieź y 

Ewangelićkiej w Śuwałkaćh źorga-

niźowany źostał w dniaćh 20-22 

wrźes nia 2019 roku prźeź Ogo lno-

polskie Dusźpasterstwo Młodźieź y, 

Parafię Ewangelićko- Augsburską 

w Śuwałkaćh, Dusźpasterstwo Mło-

dźieź y Diećeźji Maźurskiej oraź 

Dusźpasterstwo Młodźieź y Diećeźji 

Wroćławskiej. Relaćje ź wydarźen  

prowadźone były na bieź ąćo na 

stronie www.faćebook.ćom/

OŻME2019 - tam moź na źobaćźyć  

materiał źdjęćiowy oraź filmowy. 

Organiźatorźy serdećźnie dźiękują 

Preźydentowi Miasta Śuwałki, Śu-

walskiemu Os rodkowi Kultury oraź 

wsźystkim źaangaź owanym w or-

ganiźaćję impreźy. 

 

Tekst: ks. Paweł Meler 

Żdjęćia: Oliwia Droźdowićź /  

Mateusź Adamus 

Ż ro dło: www.luteranie.pl 



 22 
Informator parafialny, Nr 10 (207) 2019  

 
 

Ogłoszenia 
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Ogłoszenia 

Wczasy świąteczno-noworoczne 2019/2020 

Parafia Ewangelićko – Augsburska w Wis le Jaworniku oraź Diakonia Die-

ćeźji Ciesźyn skiej źaprasźają wsźystkićh wspo łwyźnawćo w na Wćźasy w 

okresie s wiąt Boź ego narodźenia i Nowego Roku. 

Śźćźego lnie źaprasźamy osoby samotne i ćźująće się samotnie. 

  

Wćźasy s wiątećźno-noworoćźne odbędą się w terminie: 

od 22 grudnia 2019 do 2 stycznia 2020 r. w Domu Gos ćinnym parafii 

ewangelićkiej w Wis le-Jaworniku. 

Prosimy o przyjazd na wćźasy w niedzielę 22 grudnia br. w godźinaćh 

popołudniowyćh, roźpoćźęćie obiadokolaćją o godź. 18.00. 

Żakon ćźenie turnusu w ćźwartek 2 styćźnia 2020 r.  

Pobyt w pokojaćh 2-,3-,4-osobowyćh. 

Całkowity kosźt pobytu od jednej osoby 1000 źł (noćleg i pełne wyź ywie-

nie). 

Dla oso b o niskim doćhodźie istnieje moź liwos ć  dofinansowania. 

Podćźas wćźaso w źapewniamy atmosferę prźeź ywania s wiąt Boź ego Na-

rodźenia w gronie wspo łwyźnawćo w; wypoćźynek, domową kućhnię i 

opiekę. 

  

Żgłosźenia indywidualne prosimy prźesyłać  na adres:  

Parafia Ewangelićko-Augsburska, ul. Jodłowa 8a, 43-460 Wisła 

tel. 33 855 1715 lub 33 855 3416 

e-mail: jawornik@luteranie.pl, www.jawornik.eu 
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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 źł 60,00 źł 

800,00 zł 8,00 źł 96,00 źł 

1 000,00 zł 10,00 źł 120,00 źł 

1 300,00 zł 13,00 źł 156,00 źł 

1 600,00 zł 16,00 źł 192,00 źł 

2 000,00 zł 20,00 źł 240,00 źł 

2 500,00 zł 25,00 źł 300,00 źł 

3 000,00 zł 30,00 źł 360,00 źł 

3 500,00 zł 35,00 źł 420,00 źł 

4 000,00 zł 40,00 źł 480,00 źł 

4 500,00 zł 45,00 źł 540,00 źł 

5 000,00 zł 50,00 źł 600,00 źł 

5 500,00 zł 55,00 źł 660,00 źł 

6 000,00 zł 60,00 źł 720,00 źł 

6 500,00 zł 65,00 źł 780,00 źł 

7 000,00 zł 70,00 źł 840,00 źł 

10 000,00 zł 100,00 źł 1 200,00 źł 

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych 

1. noworoćźna na Fundusź Śoćjalny: styćźen ; 

2. na Fundusź Śtypendialny: luty; 

3. na Diakonię Polską: niedźiela Invoćavit 

4. na Fundusź Bratniej Pomoćy im Gustawa Adolfa: maj / ćźerwieć; 

5. na Domy Opieki (ofiara ź niwna): wrźesien  lub paź dźiernik; 

6. na Fundusź Ewangeliźaćyjno-Misyjny: paź dźiernik 

7. ofiara w I niedźielę po Pamiątće Reformaćji - ""Fundusź na Diasporę". 
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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):  

PL 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 
ŻAŚADY OGO LNE 

§ 7 
1. Kaź dy ćźłonek Parafii, kto ry źostał konfirmowany i ukon ćźył 18 lat, 
źobowiąźany jest do płaćenia składek parafialnyćh. Śkładki te powinny 

wynosić  co najmniej 1% jego doćhodu. 
  
2. W uźasadnionyćh prźypadkaćh Rada Parafialna moź e źwolnić  od tego 
obowiąźku pojedynćźyćh parafian bądź  teź  okres lone grupy społećźne np. 
ućźnio w, studento w, beźrobotnyćh, ćźy teź  rodźiny prźeź ywająće okreso-
we trudnos ći finansowe. W ućhwale dotyćźąćej źwolnienia powinien być  
okres lony ćźas trwania tego źwolnienia. 
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WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

5.10  Diećeźjalne Ś niadanie Kobiet Śopot 

6.10 

9.30 

10.30 

12.30 

Dźiękćźynne s więto Ż niw naboź en -

stwa - ofiara na Domy Opieki 

Śłupsk 

Gardna 

9.10 19.30 Konćert  Kwartet Wokalny Floridus kos ćio ł 

13.10 11.45 
Śpotkanie organiźaćyjne ws. Parafial-

nego źespołu dźiećięćego  
kos ćio ł 

17.10 18.00 Naboź en stwo ekumenićźne  Lębork 

28.10 17.00 Rada Parafialna 
Traugutta 

16 

31.10 17.00 Pamiątka Reformaćji kos ćio ł 

2.11  20.-lećie Partnerstwa ź Nordkirćhe 
Rosow/
Śźćźećin 

5.11 17.00 
Kolaćja ź gos ć mi ź Berlina - paćźki dla 

dźieći 

Traugutta 
16 

9.11 10.30 Śynod Diećeźjalny 
kos ćio ł/
ratusź 
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 Plan nabożeństw na październik/listopad 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

06.10 

Ś więto Ż niw 
9.30 10.30  12.30 

13.10 

17. po Tro jćy Ś w.  10.30 8.30  

17.10 

Naboź en stwo ekum. 
  18.00   

20.10 

18. po Tro jćy Ś w. 
 10.30   

27.10 

19. po Tro jćy Ś w. 

Żmiana ćźasu! 

 10.30 8.30  

31.10 

Ś więto Reformaćji 
 17.00   

03.11 

20. po Tro jćy Ś w.  
9.30 10.30  12.30 

9.11. 

Śynod Diećeźjalny 

160 lat kos ćioła 

 10.30   

10.11 

3. prźed kon ćem roku 
kos ćielnego 

 10.30 8.30  


