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 ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii  

w Słupsku 

Słowo Duszpasterza 

Słowo 
Duszpasterza 

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje 

i że jako ostatni nad prochem stanie!  

Hi 19,25 

                        Księga Hioba jest przepojo-

na cierpieniem, rozstaniami, stra-

tą, a także namawianiem do od-

wrócenia się od Boga. To wyjąt-

kowa księga Biblii, której prze-

słaniem jest opowieść o wierności 

Bogu mimo wszystko.   

                      Listopad to szczególny mie-

siąc w roku, który może trochę ze 

względu na niezbyt motywującą 

do życia aurę przypomina nam o 

przemijalności ludzkiego życia. 

W listopadzie przyroda „kładzie 

się do snu”, aby z wczesnymi 

promieniami wiosennego słońca 

znów powstać do życia. 1 listopa-

da to dzień, w którym także wielu 

ewangelików odwiedza cmenta-

rze i groby bliskich. To dzień 

szczególnej refleksji nad przemi-

janiem i sensem życia. W koście-

le ewangelickim na listopad przy-

padają trzy ostatnie niedziele ro-

ku kościelnego, które tematycznie 

związane są z eschatologią, czyli 

dziedziną teologii traktującą o 

sprawach ostatecznych. Mówimy 

wówczas wiele o przemijaniu, o 

Królestwie Bożym, o sądzie osta-

tecznym, o powrocie Chrystusa i 

Jego panowaniu  w Nowym Jeru-

zelem. Pozornie smutne dni mó-

wią jednak o nadziei, o radości 

życia wiecznego, które Bóg przy-

gotował dla każdego, kto Jemu 

ufa, jak Hiob - mimo wszystko.  

Z modlitwą o Was 

Ks. Wojciech Froehlich 
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Wspomnienie 

W tym roku kościelnym odeszli nasi parafianie: 

ś p. Maria Niemczyk zm. 18 liśtopada 2018 r. w wieku 95 lat 

ś p. Zbigniew Chmielewśki zm. 14.06.2019 w wieku 91 lat 

ś p. Hubert Delevaux zm. 26.śierpnia 2019 r.  w wieku 81 lat 

 

W ewangelickim obrządku pochowani zostali: 

ś p. Jan Geizler zm. 20.11.2018 r. w wieku 74 lat 

ś p. Jerzy Jagodzki zm. 13.01.2019 r. w wieku 78 lat 

ś p. Ireneuśz Gładkowśki zm. 28.02.2019 r. w wieku 59 lat 

ś p. Remigiuśz Hort zm. 3 10.2019 r. w wieku 68 lat 
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Rozważanie 

15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań 

moich przestrzegać będziecie. 16.Ja 

prosić będę Ojca i da wam innego 

Pocieszyciela, aby był z wami na 

wieki – 17.Ducha prawdy, którego 

świat przyjąć nie może, bo go nie 

widzi i nie zna; wy go znacie, bo 

przebywa wśród was i w was bę-

dzie. 18.Nie zostawię was sierota-

mi, przyjdę do was. 19.Jeszcze tylko 

krótki czas i świat mnie oglądać 

nie będzie; lecz wy oglądać mnie 

będziecie, bo Ja żyję i wy żyć bę-

dziecie. 

J 14,15-19 

 

Powyz śzy biblijny tekśt przywołu-

je rozmowę Jezuśa z uczniami. 

Słowa Jezuśa to przekazanie ośtat-

nich wśkazo wek i jedna z ośtat-

nich lekcji przygotowująca 

ucznio w do z ycia w nowej rzeczy-

wiśtoś ci. Jezuś zapowiada, z e nie 

zośtawi śwoich ucznio w na pa-

śtwę ś wiata, ale poś le Pocieśzycie-

la – Ducha S więtego, kto ry naśyci 

ich wiarę, kto ry ma byc  odczuwal-

ną Boz ą obecnoś cią, objawiającą 

śię z mocą! 

 

Wyraz nie moz emy dośtrzec to, 

z e Jezuś mo wi o Duchu S więtym, 

kto rego działanie moz e odczuc  

tylko ten, kto śtał śię Jezuśowym 

uczniem, kto nie nalez y do ś wiata. 

No, ale jak tu zgodzic  śię z tym, 

z e nie nalez ymy do ś wiata…? 

Przeciez  na tym ś wiecie z yjemy, 

pracujemy, tworzymy rodziny, 

ogo lnie rzecz biorąc, funkcjonuje-

my w normalnej ludzkiej codzien-

noś ci. I tutaj warto zwro cic  uwagę 

na fakt, z e chodzi tu o ś wiat, kto ry 

odrzuca Boga, kto ry chce iś c  wła-

śną, niezalez ną drogą bez Boz ych 

wartoś ci. Stąd śtwierdzenie Jezu-

śa, z e kaz dy kto idzie za Jego prze-

śłaniem, nie jeśt z tego ś wiata. 

Jeszcze tylko krótki 

czas... 



 6 Informator parafialny, Nr 11 (208) 2019  

 

 
S wiat bez Boga, wiary i Boz ych 

wartoś ci, nie ma śzanś na dośtrze-

z enie Pocieśzyciela. Chciałoby 

śię powiedziec , z e o w ś wiat nie 

moz e odczuwac  na co dzien  i do-

ś wiadczyc  obecnoś ci Ducha S wię-

tego, bo przez śwo j grzech, przez 

zapatrzenie tylko w śiebie i w do-

bra docześne nie potrafi zobaczyc  

więcej... Oczy ś wiata bez Boga, 

śą  niśzczone grzechem i nie 

śą w śtanie zobaczyc  duchowej 

rzeczywiśtoś ci, śzerśzego Boz ego 

kontekśtu i z ycia oferowanego 

przez Boga.  

Jako chrześ cijanie, jako ludzie nie 

z tego ś wiata, ale obywatele Kro -

leśtwa Niebieśkiego, jako ludzie 

wierzący Bogu, moz emy doś wiad-

czac  obecnoś ci Boz ego Pocieśzy-

ciela chociaz by w taki śpośo b, 

z e naśze śerca, pomimo wielu 

trudnoś ci, przepełnione śą Boz ym 

pokojem. Kaz dy wierzący czło-

wiek wie, z e Boz y poko j w śercu 

jeśt nieocenioną wartoś cią, jeśt 

śtanem, kto rego nie da śię udawac  

i nie da śię w z aden śpośo b zaśtą-

pic  czymś  innym. W dodatku 

to właś nie Duch S więty oś wieca 

naś, przekonuje o grzechu 

i oczyśzcza naśze wnętrze, 

gdy pokutujemy. 

Kiedy mowa o mocy Ducha 

i o oczyśzczeniu bardzo podoba 

mi śię poro wnanie do go rnika, 

kto ry pracuje pod ziemią. Kiedy 

wyjez dz a na powierzchnię jego 

twarz jeśt czarna od węglowego 

pyłu, jednak oczy śą jaśne i czyśte. 

Dlaczego tak jeśt? Poniewaz  łzy 

bezuśtannie wypłukują z oczu pył 

i brud. 

Potrzebujemy zatem oczyśzczają-

cej mocy i prowadzenia Ducha 

S więtego, by podobac  śię Bogu, 

by śtac  przed jego tronem z czy-

śtym śercem, by widziec  tego, kto -

rego nie widzi ś wiat. 

Chciałbym zapytac  Cię bardzo 

ośobiś cie, kim Duch S więty jeśt 

dla ciebie? Czy doś wiadczyłeś  juz  

jego oczyśzczającej mocy? Z yczę 

Ci z całego śerca Boz ego Pokoju 

i mocy Ducha S więtego kaz dego 

dnia! 

 

 

„Jeszcze tylko krótki czas…” 

 

Amen. 

Rozważanie 
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Prośby modlitewne 

W Informatorze Parafialnym na śtałe zagoś ciła rubryka z propozycjami 

temato w do modlitwy, kto re dotyczą z ycia naśzych parafii. To wśparcie, 

kto rego potrzebują nie tylko duchowni i rada parafialna, ale cała wśpo l-

nota parafii, czyli wśzyścy jej członkowie - od najmłodśzych do najśtar-

śzych. 

Prośby modlitewne: 

• 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 nasze miasta - Słupsk, Lębork i miejscowości, w których mieszkamy 

- o mądrość dla rządzących, głód Bożego Słowa i rozpoznanie 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 to, żeby Kościół Ewangelicki nieustannie się reformował, czyli po-

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

siaj; 

• o małżeństwa w naszej parafii; 

• o Synod Diecezjalny Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej 

• 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. 

• o naszych partnerów zagranicznych w Niemczech i USA.   

Prośby modlitewne 
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Wspomnienia 

Urodziłem śię dnia 8 liśtopada 1924 roku w Warśzawie z ojca Alfreda 

Hugona Figaśzewśkiego i matki z domu Habaśin śka. W Warśzawie 

tez  zośtałem ochrzczony przez mojego ojca w koś ciele ś w. Tro jcy. Lata 

pogodnej i beztrośkiej młodoś ci mojej trwały bardzo kro tko, zakon czyła 

je nagła ś mierc  ojca w 1939 roku oraz wojenna zawierucha, kto re to nie-

śzczęś cia zburzyły naśze rodzinne z ycie z całą bezwzględnoś cią i okru-

cien śtwem. Te śzczęś liwe lata pozośtały jako drogocenny klejnot w śercu 

mej pamięci. Wywarły w ogromnej mierze decydujący wpływ na moje 

dalśze z ycie. W domu naśzym bowiem panowały i śplatały śię ze śobą 

dwie wartoś ci wychowawcze: patriotyzm, mający śwe korzenie jeśzcze 

w czaśach niewoli narodowej oraz gorąca wiara i poboz noś c  ewangelicka. 

Ojciec mo j był ucześtnikiem walk o niepodległoś c  kraju, ochotnikiem 

Legii Akademickiej, obron cą Lwowa, a takz e Warśzawy w roku 1920, 

a potem duchownym Koś cioła Ewangelickiego. Wpoił w moje śerce mi-

łoś c  do Boga i Ojczyzny, te wartoś ci duchowe przyś wiecały mi przez całe 

z ycie. 

Naukę śzkolną rozpocząłem w śzkole ewangelickiej w Katowicach, 

gdzie ojciec był prefektem gimnazjalnym i organizatorem z ycia religijne-

go naśzego Koś cioła. Naśtępnie od chwili mianowania go kapelanem woj-

śkowym i przenieśienia do Brześ cia nad Bugiem uczęśzczałem do tamtej-

śzego gimnazjum im. U. Niemcewicza. 

Po ś mierci ojca i zawieruśze wrześ niowej, w kto rej śtraciliś my naśze 

mienie, zamieśzkałem wraz z matką i śiośtrą u rodzico w ojca w podwar-

śzawśkiej jeśzcze wtedy miejścowoś ci Radoś c , gdzie przetrwaliś my cały 

okreś okupacji hitlerowśkiej.  

Drogi Pana 

wspomnienia ks. Alfreda Figaszewskiego* 
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Wspomnienia 

Juz  w paz dzierniku 1939 roku wznowiłem naukę w ewangelickim 

Gimnazjum i Liceum im. M. Reja w Warśzawie. Nieśtety, nauka trwała 

w nim tylko kilka dni, gdyz  śzkoła zośtała rozwiązana przez władze oku-

pacyjne i nauka na poziomie ś rednim zabroniona. Gimnazjum i Liceum 

naśze iśtniało nadal. Jednak nauka odbywała śię w nim początkowo 

w ramach zaśadniczej śzkoły handlowej, a potem na tajnych kompletach 

nauczania organizowanych w mieśzkaniach naśzych profeśoro w 

lub ucznio w. Między innymi śłuz ył tej śprawie kś. probośzcz Henryk 

Wendt, w kto rego mieśzkaniu odbywały śię lekcje. 

Ze względu na koniecznoś c  pośiadania „mocnego” dowodu zatrud-

nienia chroniącego przed łapankami, a takz e z powodu cięz kich warun-

ko w materialnych mojej rodziny, muśiałem ucząc śię, pracowac . Zatrud-

nienie znalazłem dzięki z yczliwoś ci ludzkiej w ewangelickiej firmie war-

śzawśkiej Haberburśch i Schiele, początkowo jako praktykant biurowy, 

a naśtępnie kśięgowy. 

Okupacja była niezmiernie trudnym okreśem mojego z ycia. Naraz o-

ny, jak wielu młodych ludzi, kaz dego dnia na areśztowanie lub wywiezie-

nie, ocierając śię uśtawicznie o ś mierc , juz  jako 15-letni chłopiec zośta-

łem pochwycony w łapance i prowadzony na rozśtrzelanie podczaś zna-

nej ekśterminacji mieśzkan co w Wawra. Tylko dzięki łaśce i opatrznoś ci 

Boz ej przetrwałem wraz z najbliz śzymi te ponure lata. Wtedy to błogo-

śławiony zaśiew dokonany w naś przez drogich rodzico w przynośił owo-

ce, pomagał wytrwac , uczyc  śię, zdawac  egzaminy, działac  w Ruchu Opo-

ru, pomagał mi i mojej śiośtrze z yc  z nadzieją lepśzych dni. 

Były w tym czaśie mojego z ycia ro wniez  radośne i waz ne wydarze-

nia. W 1942 roku zośtałem konfirmowany przez kś. probośzcza Zygmun-

ta Micheliśa w koś ciele reformowanym na Leśznie (naśze koś cioły 

nie były dla naś dośtępne) oraz 4 lipca 1944 roku uzyśkałem ś wiadectwo 

dojrzałoś ci. Juz  wtedy pośtanowiłem, z e tak jak ojciec poś więcę śię po 
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Wspomnienia 

 wojnie śtudiom teologicznym. 

Po Powśtaniu Warśzawśkim zośtałem powołany we wrześ niu 1944 

roku do Wojśka Polśkiego i śkierowany do śzkoły podoficerśkiej we Wło-

dawie, śkąd naśtępnie odkomenderowano mnie na front do Dywizji WP – 

6 Pułku Artylerii Lekkiej, w kto rego śzeregach odbyłem kampanię wojen-

ną od Warśzawy po Łabę. W czaśie walk zośtałem odznaczony Krzyz em 

Walecznych. Na jeśieni 1945 roku zośtałem zdemobilizowany i nie-

zwłocznie podjąłem śtudia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwerśy-

tetu Warśzawśkiego, kto ry ukon czyłem w 1951 roku uzyśkując tytuł kan-

dydata (mgr) teologii ewangelickiej. 

Ordynowany zośtałem na duchownego wraz z czterema innymi teo-

logami: Staniśławem Z wakiem, E. Obornym, Małkiem, Szendlem, 

dnia 20 śtycznia 1952 roku w Warśzawie w koś ciele reformowanym 

na Leśznie. Po tej uroczyśtoś ci zośtałem na kro tko śkierowany do Kętrzy-

na na Mazury a potem, dnia 1 liśtopada 1952 roku do parafii ewangelicko

-augśburśkiej w Gliwicach, w kto rej pozośtałem w śłuz bie przez 40 lat – 

początkowo jako wikariuśz śenioralny, potem adminiśtrator i probośzcz. 

Od 1981 roku do śamej emerytury pełniłem w Diecezji Katowickiej 

funkcję przewodniczącego Diecezjalnej Komiśji Ewangelizacyjno-

Miśyjnej. Dnia 1 lutego 1992 roku decyzją Konśyśtorza zośtałem przenie-

śiony w śtan śpoczynku. 

Związek małz en śki zawarłem z Heleną z domu Kotula, dnia 20 paz -

dziernika 1956 roku w Katowicach. Pan Bo g pobłogośławił naśz związek 

dwojgiem dzieci: Januśzem (1958) i Barbarą (1959). 

To jeśt moje curriculum vitae, kro tkie fakty, za kto rymi kryje 

śię ogromne bogactwo z ycia – najrozmaitśzych przez yc  i doznan  wielkich 

i małych, kto re prowadziły mnie do jednego – poznania, z e wszystkie dro-

gi Pana są łaską i wiernością. (Pśalm 25,10) 
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Wspomnienia 

*** 

Kolejne rocznice zakon czenia II wojny ś wiatowej wzbudzają w lu-

dziach będących ś wiadkami tych wydarzen  wiele wśpomnien . Wielu 

z nich przez ywało w jakiś  śzczego lny śpośo b śwo j pierwśzy dzien  pokoju. 

W mojej pamięci wyrył śię on bardzo wyraz nie, bowiem w ciągu zaledwie 

kilku godzin zośtałem przenieśiony wraz z moimi towarzyśzami broni, 

z obśzaru ogarniętego walką, pełnego ognia, cierpien  i ś mierci do zadzi-

wiającej wprośt śtrefy bezpieczen śtwa i pokoju. Pamiętam dobrze ten ma-

jowy dzien , a śzczego lnie wieczo r, gdy ponad miarę utrudzeni kładliś my 

śię śpac , poś ro d laśu śośnowego. Był to naśz pierwśzy po wielu dniach 

odpoczynek. Kołyśały śię ponad nami korony drzew, pomiędzy gałęziami 

pobłyśkiwały gwiazdy, czaśem śilniejśzy podmuch wiatru zaśzeleś cił 

w konarach, ale przede wśzyśtkim panowała wielka ciśza, ciśza niośąca 

wielką ulgę uśpokojonemu śercu: nie zginąłem, nie pochłonęły mnie 

okropności wojny, żyję – dzięki Ci, Boże! To był mo j pierwśzy dzien  

pokoju, dzien  mojego zwycięśtwa, kto ry darował mi Pan, a przeciez  mogło 

byc  inaczej… O tym chcę właś nie opowiedziec . 

W naśzym plutonie łącznoś ci był pewien z ołnierz. Nie pamiętam 

juz  jego nazwiśka, nie potrafię tez  powiedziec  o nim nic bliz śzego: śkąd 

pochodził, czy był z onaty, czy miał dzieci, rodzinę, jaki był jego zawo d. 

Po pięc dzieśięciu latach ledwie przypominam śobie jego pośtac  jako ma-

łego, drobnego, niepozornego człowieka, wiele śtarśzego ode mnie. Pełnił 

on w naśzym plutonie funkcję śanitariuśza. Tak śię złoz yło, z e loś z ołnier-

śki tylko dwa razy zetknął naś bezpoś rednio ze śobą, jednakz e w doś c  

dramatycznych okolicznoś ciach. Pierwśzy raz śtało śię to wtedy, gdy byli-

ś my w obwodzie. Nadśzedł właś nie rozkaz przygotowania punktu dowo-

dzenia baterią w jakimś  odległym, zagubionym wś ro d po l folwarku. 

Nam dwom polecono wykonanie tego rozkazu. Objuczeni więc zwojami 

przewodo w telefonicznych, aparatami i bronią wyruśzyliś my na przełaj 
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Wspomnienia 

przez pola, brnąc w ś niegu, potykając śię co chwila o grudy zamarzniętej 

ziemi. Po pewnym czaśie zorientowałem śię, z e mo j towarzyśz pozośtaje 

w tyle. Widac  było, z e śłabnie, z e mu coś  dolega, utykał bowiem i co chwi-

lę pojękiwał, wreśzcie zatrzymał śię i zrzucił śwo j cięz ar na ziemię. 

- Nie mogę iś c  dalej, nie daję juz  rady – narzekał zbolałym głośem – 

Tak bardzo bolą mnie nogi. Muśzę odpocząc . 

Z al mi śię zrobiło tego śtarśzego człowieka. Zapadał jednak wcześny 

wieczo r zimowy, nie moz na było zwlekac , w ciemnoś ciach mogliś my 

nie znalez c  celu naśzej wędro wki. 

- Pomogę ci – pocieśzałem go. Podniośłem z ziemi jego wypośaz enie 

i oddając mu tylko bron , zarzuciłem je śobie na plecy. Teraz obaj w wiel-

kim wyśiłku, śzczęś liwie dotarliś my na miejśce. 

Drugi raz śpotkałem tego człowieka podczaś bitwy o Kołobrzeg. By-

ło to 10 dni zaciętych walk ulicznych, śtraśzliwych zmagan , kto re pochło-

nęły wiele iśtnien  ludzkich. Artyleria pułkowa zośtała wyśtawiona 

do walki na wprośt celu. Zadaniem naśzego plutonu było utrzymanie łącz-

noś ci, pomoc w tranśporcie dział i donośzenie pociśko w, oczywiś cie pod 

uśtawicznym obśtrzałem. Nadśzedł wreśzcie, jak śię potem przekonałem, 

ośtatni dzien  bitwy. Tego dnia pośuwaliś my śię przez torowiśka kolejowe 

ku śtacji, a potem ku morzu. Z wielkim mozołem tranśportowaliś my naśze 

działo. Powoli wyprowadzaliś my je śpoza budynko w. Obśługujący działa, 

śchyleni za ośłoną, śzukali celu, ja muśiałem dz wignąc  podpory lawety 

(podśtawa działa śłuz ąca jako oparcie lufy). Cięz ar ich był jednak dla mnie 

zbyt wielki. Czułem, z e wymykają mi śię z rąk, z e nie dam rady ich utrzy-

mac  i wtedy nagle zjawił śię przy mnie o w śanitariuśz. Jego ręce uchwyci-

ły podpory i uśłyśzałem wypowiedziane bliśko mnie śłowa: - Pomogę ci! 

W tej chwili piekące śmagnięcie przez twarz powaliło mnie na ziemię, od-

bierając na kro tko ś wiadomoś c . Koledzy pochwycili mnie i wynieś li 
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Wspomnienia 

w bezpieczne miejśce. Na śkrzyz owaniu pozośtało działo, a obok niego 

na ziemi lez ała drobna, śkulona pośtac  śtarśzego z ołnierza. Do kon ca wy-

konał on śwoje powołanie. Podchodząc do mnie, ośłonił mnie na moment. 

Kula przeznaczona dla mnie jemu odebrała z ycie, raniąc mnie tylko śwoi-

mi odłamkami, drugi pociśk juz  niecelny, prześzył na wylot moją czapkę. 

Dzięki takiemu zdarzeniu doczekałem pierwśzego dnia pokoju, przeciez  

mogło byc  inaczej… 

Jakże niezbadane są wyroki Boże i nie wyśledzone drogi Jego… ale ła-

skawy i miłosierny jest Pan. 

*** 

Minęło wiele lat od tamtych dramatycznych wydarzen . Dziśiaj trudno 

jeśt juz  odnalez c  pamiętne miejśca owych mocnych i niezwykłych prze-

z yc . Zdarza śię jednak, z e je odwiedzam, z e odwiedzam i to nadmorśkie 

miaśto, kto re tak „pracowicie” burzyliś my, a śpacerując juz  po ulicach, 

przychodzę i na to śkrzyz owanie ulic, na chwilę przyśtaję i modlę śię ci-

cho. Powraca do mnie wtedy w pamięci pośtac  tego nieznanego mi z ołnie-

rza i śłyśzę jego śłowa: pomogę ci! Czy to on do mnie mo wi? Nie! To mo wi 

juz  ktoś  inny – Jezuś, kto ry oddał z ycie śwoje za mnie, za naś wśzyśtkich, 

darując nam więcej niz  tylko naśzą docześnoś c . Trudnych i dramatycz-

nych przez yc  nie brakuje ro wniez  dziśiaj w naśzym z yciu. Dobrze więc, 

gdy On jeśt zawśze przy naś, gdy On pomaga udz wignąc  cięz ary i gdy śer-

ce potrafi dośłyśzec  Jego śłowa:  

Nie bój się, bom ja z tobą, 

Nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! 

Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. 

Iz 41,10 

*Ks. Alfred Figaszewski jest obecnie najstarszym duchownym w Kościele 

Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.  
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Humor z befką 

Od tygodni cierpię na okropny bo l głowy. Skarz y śię kśiądz lekarzowi 

podczaś wizyty. Z pewnoś cią je kśiądz zbyt duz o i za tłuśto - mo wi dok-

tor. To niemoz liwe, cały czaś trzymam ś ciśłą dietę. - odpowiada duchow-

ny. To w takim razie pije kśiądz za duz o wina. – śugeruje lekarz. W z ad-

nym wypadku, tylko wodę. – tłumaczy kśiądz. To w takim razie na pew-

no kśiądz pali… - Przez całe z ycie nie śpro bowałem ani grama tytoniu. 

W takim razie wytłumaczenie  moz e byc  tylko jedno: Uciśka kśiędza au-

reola! 

*** 

Pewien kśiądz pojechał na pielgrzymkę do Lourdeś i w intencji bezdziet-

nego małz en śtwa z jego parafii zapalił ś wieczkę. Gdy po kilku latach od-

wiedził to małz en śtwo, drzwi otworzyła mu mała dziewczynka. No, moja 

mała, czy mama jeśt w domu? Na to dziecko: Nie, jeśt w śzpitalu, będzie 

rodzic  czwartego braciśzka. A tata? Tata pojechał do Lourdeś, z eby zga-

śic  ś wieczkę. 

*** 

Z ałobnicy śtoją przy grobie rezolutnej Pani Kowalśkiej. Kśiądz właś nie 

zmawia modlitwę, gdy nagle rozpętała śię burza. Na to wdowiec: 

No to moz emy juz  iś c  do domu, Maryśia dotarła na miejśce. 

 

*** 

Kim był Jezuś z zawodu? 

Był śtudentem – 

w wieku 30 lat mieśzkał ciągle z rodzicami, 

nośił długie włośy, 

a jak juz  coś  zrobił, to był to cud. 

Humor z befką 

opr. kś. Wojciech Froehlich 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Nowe okna 

Zgodnie z planem, w budynku pa-

rafialnym przy ul. Traugutta 16, 

dzięki finanśowemu wśparciu  

Bratniej Pomocy Guśtawa Adolfa 

oraz Diakonii z Meklemburgii, zo-

śtało wymienionych 12 okien we 

frontowej ś cianie budynku. Łącz-

ny kośzt inweśtycji wynio śł 

35.000 zł. Obecnie czekamy na 

ośtatni etap, czyli montaz  parape-

to w wewnętrznych.  W okreśie 

wiośennym, przy bardziej śprzyja-

jących warunkach atmośferycz-

nych zośtaną odnowione drewnia-

ne śłupy konśtrukcyjne wykuśzy 

na parterze budynku.  

Chórek dziecięcy 

Od mieśiąca powśtaje w naśzej 

Parafii cho rek dziecięcy, prowa-

dzony przez pan śtwa Piotra i Ewę 

Karaśiako w. Pro by odbywają śię 

po kaz dym naboz en śtwie w śali 

Szko łki Niedzielnej. Serdecznie 

zachęcamy niezdecydowanych do 

zaangaz owania śię w tę inicjaty-

wę.   

Ekumenicznie                    

w Lęborku  

W programie Lęborśkich Dni Kul-

tury  Chrześ cijan śkiej jak zwykle 

znalazło śię naboz en śtwo ekume-

niczne, kto re w tym 

roku miało miejśce 

17 paz dziernika o 

godz. 18.00. W litur-

gii naboz en śtwa 

udział wzięli przed-

śtawiciele trzech 

wyznan  chrześ cijan -

śkich - ojciec Roman 

Zioła z koś cioła 

rzymśkokatolickie-

go, kś. Oleh Hrytśiv z 
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O tym, co za nami 

koś cioła greckokatolickiego oraz 

probośzcz naśzej Parafii kś. Woj-

ciech Froehlich. Wś ro d ucześtni-

ko w naboz en śtwa nie zabrakło 

ro wniez  władz miaśta w 

ośobie burmiśtrza Witol-

da Namyś laka i śekreta-

rza Miaśta Mariana Ku-

rzydło, jak ro wniez  

przedśtawicieli Rady 

Miaśta. Ro wniez  naśi pa-

rafianie nie zawiedli.  

Grill w Gardnie  

W paz dzierniku miało 

miejśce zakon czenie 

dwo ch projekto w diako-

nijnych, kto re Parafia 

prowadziła przy wśpo łpracy z 

Urzędem Miaśta ze ś rodko w 

PFRON oraz Urzędu Marśzałkow-

śkiego. Pierw-

śzy z nich nośił 

nazwę Otwo-

rzyć zamknięte 

drzwi i prowa-

dzony był w 

oparciu o Klub 

KAWON, drugi 

nośił tytuł Z 

niepełnospraw-

nością w pleca-

ku i zgodnie z 

wymogami re-

gulaminu był 

realizowany w oparciu o Klub KA-
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 WON, Dom Pomocy Społecznej w 

Lęborku oraz S rodowiśkowy Dom 

Samopomocy w Gardnie Wielkiej. 

W ramach tego projektu odbyły śię 

wycieczki do Malborka, Kluk oraz 

dwa grille. Na zakon czenie projek-

tu wśzyścy ucześtnicy śpotkali śię 

w ogrodzie S rodowiśkowego Do-

mu Samopomocy w Gardnie Wlk. 

na wśpo lnym grillowaniu.  

Organy po pierwszym 

etapie remontu.  

24 paz dziernika w koś ciele miał 

miejśce odbio r konśerwatorśki 

pierwśzego etapu prac przy orga-

nach. Zakreś działan  konśerwator-

śkich obejmował remont, rekon-

śtrukcję i odnowienie piśzczałek. 

Zgodnie z umowami wśzyśtkie 

wyremontowane piśzczałki śą zde-

ponowane i zabezpieczone w ko-

ś ciele. Obecnie zainśtalowany jeśt 

jeden głoś, co umoz liwi nam ko-

rzyśtanie z inśtrumentu do celo w 

naboz en śtwowych. Dalśze prace 

konśerwatorśkie, obejmujące kon-

śerwację i remont pneumatyki, 

wiatrownic itp., zaplanowane śą 

na rok 2020. Projekt mo gł śię od-

byc  dzięki finanśowemu wśparciu 

Urzędu Miaśta Słupśka, Pomor-

śkiego Wojewo dzkiego Konśerwa-

tora Zabytko w, Pommernkonven-

tu, oraz ofiar parafian i ucześtni-

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

ko w koncerto w, odbywających śię 

w Koś ciele. Kośzt I etapu wynio śł: 

54.120,00 zł.   

Spotkanie z Zarządem Jo-

annici Dzieło Pomocy  

24 paz dziernika w Centrum Diako-

nii i Dialogu odbyło śię śpotkanie 

przedśtawicieli Zarządu Stowarzy-

śzenia Joannici Dzieło Pomocy w 

ośobach kś. dr Grzegorz Giemza 

oraz diak. Paweł Gumpert z pro-

bośzczem Parafii oraz panią Dag-

marą Grajczak z Rady Parafialnej. 

Spotkanie miało na celu zainicjo-

wanie działan  Parafii w celu śtwo-

rzenia grupy wolontariuśzy Joanni-

to w przy naśzej Parafii. Grupa ta 

miałaby za zadanie m in. prowa-

dzenie śzkolen  w zakreśie udziela-

nia pierwśzej pomocy przedme-

dycznej.  

 

Centrum Opieki Serenus  

Fundacja Laurentiuś oraz Ewange-

licka Diakonia Neuendettelśau wy-

budowała w Gdan śku nowocześne 

Centrum Opieki Serenuś. Poś wię-

cenie budynku odbyło śię 25 paz -

dziernika 2019 r. Opro cz licznych 

goś ci z Niemiec w uroczyśtoś ci 

wziął udział biśkup Diecezji Po-

morśko Wielkopolśkiej kś. bp Mar-

cin Hintz oraz Dyrektor Diakonii 

Pomorśko-Wielkopolśkiej kś. W. 

Froehlich. Uroczyśtoś c  miała eku-

meniczny charakter, czy podobny 

będzie miał ten dom, czaś pokaz e.  

Przed  

Po  
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O tym, co za namii 

Ślub Brzezińska-Hibsz  

W Ewangelickim Koś ciele S w. Du-

cha  w Koninie, 26 paz dziernika 

odbył śię ś lub naśzej parafianki  

Alicji Brzezin śkiej z Adamem Hib-

śzem, parafianinem z Konina. Na 

wśpo lną drogę z ycia błogośławili 

Parze Młodej ich duśzpaśterze kś. 

Wojciech Froehlich oraz kś. Walde-

mar Wunśz. Ro wniez  parafialnie 

dołączamy śię do z yczen  dla Alicji i 

Adama. Niech dobry Bo g prowadzi 

ich na wśpo lnej drodze. 

 

Posiedzenie Rady           

Parafialnej  

30 paz dziernika śwoje kolejne po-

śiedzenie odbyła Rada Parafialna. 

Podczaś obrad omawiano zadania 

podczaś zbliz ającego śię Synodu 

Diecezjalnego, 

omawiano tak-

z e śtan zaa-

wanśowania 

prac przy Cen-

trum Diakonii 

i Dialogu. Rada 

Parafialna 

podjęła 

uchwałę o zle-

ceniu przygo-

towania pro-

jektu budowla-

nego, przebu-

dowy i adapta-

cji budynku przy ul. Traugutta 16 

na Centrum Diakonii i Dialogu zin-

tegrowane z Centrum Parafialnym.  

Odnowiony krucyfiks  

Kilka mieśięcy trwały prace kon-

śerwatorśkie przy  neogotyckim 

krucyfikśie ołtarzowym z kaplicy w 

Lęborku. Nadśzarpnięty przez ząb 

czaśu i  nadgryziony przez korniki 
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O tym, co za nami 

zabytek trafił w ręce pani konśer-

wator Marii Rudy z Torunia. Od-

bio r prac konśerwatorśkich odbył 

śię 30 paz dziernika w koś ciele ś w. 

Krzyz a w Słupśku, gdzie na razie 

krucyfikś będzie wyekśponowany 

na ołtarzu. Była to śugeśtia i proś -

ba Pani konśerwator ze względu 

na wyśoką wilgotnoś c  powietrza 

w lęborśkiej kaplicy, co nie śtano-

wi śprzyjających warunko w do 

przechowywania zabytku. 

Krucyfikś „odzyśkał” ro wniez  

utraconą koronę cierniową.  
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O tym, co za nami 

Nabożeństwo reforma-

cyjne i spotkanie               

w Herbaciarni 

Po naboz en śtwie w ś więto Refor-

macji 31 paz dziernika kilkanaś cie 

ośo b śpotkało śię w Herbaciarni. 

Miło śpędzony czaś na rozmowach 

i przy ro z nych napojach i nie tylko 

upłynął bardzo śzybko. Zapraśza-

my juz  za rok. 

Diecezjalne Śniadanie 

Kobiet 

Chyba nie będę zbyt daleka prawdy 

śtwierdzając, z e więkśzą częś c  śoboty 

zazwyczaj śpędzamy (my – gło wnie 

kobiety, ale nie tylko) na śprzątaniu, 

praniu i gotowaniu. Ale śobotę 5 paz -

dziernika 6 śłupśzczanek z naśzej Pa-

rafii śpędziło w śpośo b niezwykły: w 

przemiłym towarzyśtwie i przepięk-

nym otoczeniu śłuchając inśpirujące-

go wykładu  kś. prof. Marka Uglorza 

„Jeśteś  Kro lową aby zmieniac  ś wiat” 

oraz relakśującego koncertu na harfę i 

obo j.  

Nie zabrakło tez  czegoś  dla ciała: po 

pyśznym obiedzie organizatorzy tego-

rocznego  Diecezjalnego S niadania  

Kobiet zaproponowali śpacer z kijami 

do Nordic Walking wzdłuz  śopockiej 

plaz y. Spacer poprzedzony był śzkole-

niem z profeśjonalnym inśtruktorem. 

Tegoroczne śpotkanie organizowane 

wyjątkowo przez Parafię w Sopocie 

zgromadziło ponad śto pan  z całej  

Diecezji Pomorśko-Wielkopolśkiej. W 

przyśzłym roku jedziemy znowu do 

Torunia. Zachęcamy, drogie Panie.  

Relacja– Anna Froehlich 
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Ogłoszenia 

Wczasy świąteczno-noworoczne 2019/2020 

Parafia Ewangelicko – Augśburśka w Wiś le Jaworniku oraz Diakonia Die-

cezji Cieśzyn śkiej zapraśzają wśzyśtkich wśpo łwyznawco w na Wczaśy w 

okreśie ś wiąt Boz ego narodzenia i Nowego Roku. 

Szczego lnie zapraśzamy ośoby śamotne i czujące śię śamotnie. 

  

Wczaśy ś wiąteczno-noworoczne odbędą śię w terminie: 

od 22 grudnia 2019 do 2 stycznia 2020 r. w Domu Goś cinnym parafii 

ewangelickiej w Wiś le-Jaworniku. 

Prośimy o przyjazd na wczaśy w niedzielę 22 grudnia br. w godzinach 

popołudniowych, rozpoczęcie obiadokolacją o godz. 18.00. 

Zakon czenie turnuśu w czwartek 2 śtycznia 2020 r.  

Pobyt w pokojach 2-,3-,4-ośobowych. 

Całkowity kośzt pobytu od jednej ośoby 1000 zł (nocleg i pełne wyz ywie-

nie). 

Dla ośo b o niśkim dochodzie iśtnieje moz liwoś c  dofinanśowania. 

Podczaś wczaśo w zapewniamy atmośferę przez ywania ś wiąt Boz ego Na-

rodzenia w gronie wśpo łwyznawco w; wypoczynek, domową kuchnię i 

opiekę. 

  

Zgłośzenia indywidualne prośimy prześyłac  na adreś:  

Parafia Ewangelicko-Augśburśka, ul. Jodłowa 8a, 43-460 Wiśła 

tel. 33 855 1715 lub 33 855 3416 

e-mail: jawornik@luteranie.pl, www.jawornik.eu 
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Ogłoszenia 

KIERMASZ  

ADWENTOWY 

Zachęcamy do wykonania rękodzieła, kartek ś wiątecz-

nych lub przekazania przedmioto w, kto re mogą rozpo-

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

śię będzie w 2,3 i 4 niedzielę adwentu.  

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! 
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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 

Kwoty zebranych ofiar ogólnokościelnych 

1. na Funduśz Socjalny: 295,00 zł 

2. na Funduśz Stypendialny: 194,00 zł 

3. na Diakonię Polśką: 622,90 zł 

4. na Funduśz Bratniej Pomocy im Guśtawa Adolfa: 950,00 zł 

5. na Domy Opieki (ofiara z niwna):  563,40 zł 

6. na Funduśz Ewangelizacyjno-Miśyjny: 0,00 zł 

7. na "Funduśz na Diaśporę": 434,00 zł 
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SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ZASADY OGO LNE 

§ 7 
1. Kaz dy członek Parafii, kto ry zośtał konfirmowany i ukon czył 18 lat, 
zobowiązany jeśt do płacenia śkładek parafialnych. Składki te powinny 
wynośic  co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzaśadnionych przypadkach Rada Parafialna moz e zwolnic  od tego 
obowiązku pojedynczych parafian bądz  tez  okreś lone grupy śpołeczne np. 
ucznio w, śtudento w, bezrobotnych, czy tez  rodziny przez ywające okreśo-
we trudnoś ci finanśowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien byc  
okreś lony czaś trwania tego zwolnienia. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 
ZŁOŻONE NA RZECZ NASZEJ PARAFII!   

ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  
SKŁADKI KOŚCIELNEJ  

 

Składkę moz na opłacac  w kancelarii parafialnej lub przelewac  na konto para-

fialne z dopiśkiem darowizna - śkładka koś cielna (pozwoli to na odliczenie 

wpłaconej kwoty od podatku):  

PL 25160014621816836860000001 
 

Dla innych darowizn obowiązuje to śamo konto. Poniz ej przedśtawiamy wyciąg z 

regulaminu parafialnego dotyczący zaśad opłacania śkładek koś cielnych. Jednocze-

ś nie przypominamy, z e pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej 

lub jakichkolwiek głośowaniach podczaś zgromadzen  parafialnych mają ośoby, 

kto re znajdują śię na liś cie parafialnej, czyli śą członkami parafii pod względem 

formalnym, na co śkłada śię ro wniez  opłacenie śkładki koś cielnej.  

Zachęcamy pan śtwa do cyklicznych wpłat, kto re moz na realizowac  np. przez 

śtałe, mieśięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną nalez noś c  na 12 mniej-

śzych kwot. (np. w przypadku, gdy mieśięczne wynagrodzenie wynośi 2400 

netto, to roczna śkładka koś cielna wynośi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12, co 

daje nam mieśięcznie 24 zł. W śwoim banku dokonujemy zlecenia mieśięcznej 

dyśpozycji kwoty w wyśokoś ci 24 zł na konto bankowe parafii).  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ZASADY OGO LNE 

§ 7 

1. Kaz dy członek Parafii, kto ry zośtał konfirmowany i ukon czył 18 lat, 
zobowiązany jeśt do płacenia śkładek parafialnych. Składki te powinny 

wynośic  co najmniej 1% jego dochodu. 
2. W uzaśadnionych przypadkach Rada Parafialna moz e zwolnic  od tego 
obowiązku pojedynczych parafian bądz  tez  okreś lone grupy śpołeczne np. 
ucznio w, śtudento w, bezrobotnych, czy tez  rodziny przez ywające okreśo-
we trudnoś ci finanśowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien byc  
okreś lony czaś trwania tego zwolnienia. 
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 WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

5.11. 17.00 Kolacja z goś c mi z Niemiec 

CDiD 

Traugutta 
16 

9.11. 10.30 

Naboz en śtwo z okazji 160.-lecia po-

ś więcenia Koś cioła oraz rozpoczęcie 

jeśiennej śeśji Synodu Diecezji PW 

koś cio ł 

9.11. 12.15 

Wręczenie odznaczenia Pro Mari No-

śtro dla Parafii EA w Słupśku; obrady 

Synodu 

Ratuśz 

13.11  Odbio r paczek - Prezent pod Choinkę CDiD 

30.11 15.00 Naboz en śtwo i śpotkanie adwentowe  Gardna 

1.12 9.30 
Naboz en śtwo rodzinne i śpotkanie 

adwentowe PL+D 

Koś cio ł 

Rybacka 

7.12 14.00 Quempaś - naboz en śtwo  Miaśtko 

12.12 12.00 Premiera śztuki z KAWONU Ratuśz 

19.12 12.00 Zakon czenie projekto w KAWON 
CDiD 

Traugutta 

    

 



 28 Informator parafialny, Nr 11 (208) 2019  

 

 

Plan nabożeństw na listopad/grudzień 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

03.11 

20. po Tro jcy ś w. 
9.30 10.30  12.30 

09.11 

Synod Diecezjalny 

160. lecie poś więcenia 
koś cioła 

 10.30   

10.11 

3. przed kon cem Roku 
Koś cielnego 

 10.30 8.30   

17.11 

Przedośtatnia n.                 
Roku Koś cielnego 

  10.30   

24.11 

Niedziela Wiecznoś ci 
 10.30 8.30  

30.11 

śobota 
   15.00 

01.12 

1. n. Adwentu 

13.30 

Adwento wka 
 

09.30 

Adwento wka 

08.12 

2. n. Adwentu 
 10.30 8.30  


