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Kto chodzi w ciemności i nie jaśnie-

je mu promień światła, ten niech 

zaufa imieniu Pana i niech polega 

na swoim Bogu! Iz 50,10 

 

   Energooszczędne z aro wki, li-

stwy ledowe i inne ekologiczne 

z ro dła s wiatła, w trosce o s rodo-

wisko, zastępują „tradycyjne” z a-

ro wki. To bardzo dobry kierunek 

działania, w kon cu mamy jeszcze 

ostatni miesiąc roku Troski o stwo-

rzenie, co nie znaczy, z e w przy-

szłym roku juz  o to stworzenie nie 

będziemy musieli się troszczyc  - 

przeciwnie, nasza troska o s wiat 

musi byc  coraz bardziej wyrazista 

i słyszalna. Bo g dał nam s wiat w 

zarząd i mamy nim mądrze i odpo-

wiedzialnie rozporządzac , z eby 

pokolenia, kto rym przyjdzie z yc  na 

tym s wiecie po nas takz e mogły się 

jeszcze cieszyc  jego pięknem.    

  Stwo rca, powołując s wiat do 

istnienia umies cił na niebie dwa 

wielkie s wiatła, aby rządziły 

dniem i nocą. To one od początku 

dostarczają s wiatu energii do ist-

nienia. To one w naturalny sposo b 

kierują wegetacją ros lin i z yciem 

zwierząt zamieszkujących ziemię. 

Bo g mądrze skonstruował ten 

s wiat. Pomys lał o wszystkim. 

W szczego lny sposo b zatroszczył 

się o koronę swojego stworzenia, o 

nas, dając nam nie tylko słon ce, 

księz yc i gwiazdy, kto re pozwalają 

nam z yc  i orientowac  się w ciem-

nos ci, ale dał nam s wiatło, po-

trzebne dla naszych dusz spowi-

tych w ciemnos ci grzechu. Dał nam 

Jezusa Chrystusa, kto ry przewyz -

sza wszystkie stworzone s wiatła. 

Jego s wiatłos c  wlewa w ludzkie 

serca nadzieję i pozwala spoglądac  

poza horyzont z ycia. S wiatłos c  

Chrystusa, kto rego pamiątkę naro-

dzenia będziemy niebawem ob-

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

  Słowo duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 
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Słowo Duszpasterza 

chodzic , nie jest jak energoosz-

czędna z aro wka, ale przeciwnie - 

jest z ro dłem prawdziwej energii, 

dzięki kto rej moz emy zmieniac  

siebie i otaczający nas s wiat.  

  Niech dobry Bo g w czasie ad-

wentu rozs wietlanego z ywym 

s wiatłem  adwentowych s wiec po-

zwala nam czerpac  rados c  i ener-

gię ze słowa, kto re mo wi - praw-

dziwa S wiatłos c  przychodzi na 

s wiat! Amen. 

W imieniu Rady Parafialnej jak 

ro wniez  we własnym i mojej ro-

dziny kaz demu z Was z yczę  

Błogosławionego Adwentu i S wiąt 

Boz ego Narodzenia. Niech Bo g w 

Chrystusie rozs wietla drogi Wa-

szego z ycia i niech Wam stale to-

warzyszy, abys cie nigdy nie czuli 

się samotni! 

Wasz Duszpasterz 

 

KIERMASZ  

ADWENTOWY 

Zachęcamy do wykonania rękodzieła, kartek s wiątecz-

nych lub przekazania przedmioto w, kto re mogą rozpo-

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

się będzie w 2,3 i 4 niedzielę adwentu.  
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Rozważanie 

Lud, który chodzi w ciemności, uj-

rzy światło wielkie.          

                         

                Iz 9,1 

       Nie wiem, czy przez ylis cie kie-

dys  taki moment, z e przygotowu-

jąc s więta Boz ego Narodzenia zu-

pełnie zapomnielis cie, o co w nich 

tak naprawdę chodzi? Byc  moz e 

skupilis cie się wtedy na zdobyciu 

ładnej choinki, atrakcyjnych pre-

zento w, opłatko w na sto ł wigilijny 

i tak zajęci organizowaniem zo-

rientowalis cie się, z e cos  wam 

ucieka, z e cos  tracicie, z e tak na-

prawdę nie chcecie tych s wiąt, 

bo one nie dały wam rados ci, tyl-

ko stały się jakims  maratonem, 

kto ry opro cz potwornego zmęcze-

nia, nie przynio sł oczekiwanej sa-

tysfakcji…  

Pamiętam takie jedne s więta. Ład-

nych parę lat temu, kiedy na gli-

wickim targu (obecnie DTS  i miej-

sce do spacerowania), tuz  przed 

wyjazdem na naboz en stwa wigilij-

ne, targowałem się o ostatnie 

lampki na choinkę. Dodac  trzeba, 

z e po wynegocjowaniu ceny oka-

zały się nie do kon ca sprawne… Z 

ogromnym niesmakiem wracałem 

do domu i zły na siebie, zastana-

wiałem się dlaczego tyle czasu 

pos więciłem na przygotowanie 

wszystkiego, ale niestety nie sa-

mego siebie, do s wiąt Boz ego Na-

rodzenia. Dzisiejsze hasło biblijne 

bardzo kojarzy mi się z tą sytua-

cją, dlatego z e Prorok Izajasz za-

powiadał wielkie s wiatło, zapo-

wiadał Jezusa Zbawiciela, kto ry 

ma przyjs c  do ludzi, chodzących w 

ciemnos ci. Tak się składa, z e to, co 

zostało zapowiedziane, spełniło 

się. Mesjasz przyszedł, a wielu 

ludzi pozostało w ciemnos ci, cią-

gle będąc zajętymi poszukiwa-

niem s wiatłos ci… Tak, On przy-

szedł, s wiatłos c  zajas niała, ale czy 

ją zauwaz ylis my? Czasem mam 

wraz enie, z e wygodniej jest po-

szukiwac , bo co wtedy, jak się 

znajdzie…? Poszukując zostawia-

Wigilia 
ks. Andrzej Wójcik 

Proboszcz Parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 
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my sobie zawsze jakis  margines, 

kto ry sprawia, z e pozornie czuje-

my się bezpieczniej, wygodniej, 

niezobowiązująco. Jezus – Me-

sjasz, przychodzi i pyta o mnie i o 

Ciebie. Jego nie interesuje, jak bę-

dzie wyglądała moja i Twoja cho-

inka i te nieszczęsne s wiatełka… 

On przychodzi i pyta o nasze ser-

ca. Pyta o to, czy chcesz wyjs c  z 

ciemnos ci. Wtedy poznasz prawdę 

o Bogu i o sobie. Byc  moz e ta 

prawda okaz e się bolesna, ale ta 

szczego lna konfrontacja jest 

uzdrawiająca, nadaje sens nasze-

mu z yciu! Bo przeciez  zyskując 

S wiatło, nie musimy juz  błądzic  w 

ciemnos ci! 

Z yczę Tobie i sobie, bys my umieli 

rozpoznac  włas ciwe Chrystusowe 

S wiatło, bys my, byc  moz e poszu-

kując tego S wiatła, nie przegapili 

go, skupiając się na czyms  zupeł-

nie innym, wreszcie bys my mieli 

odwagę wyjs c  z ciemnos ci i stanąc  

w Boz ym s wietle!  

Błogosławionych, s wiadomych, 

rozs wietlonych „Wielkim S wia-

tłem” s wiąt! 

Rozważanie 



Informator parafialny, Nr 12 (209) 2019  7 

 

 

Rozważanie 

Kto uwierzył wieści naszej, a ramię 

Pana komu się objawiło?       

           Iz 53,1 

Kaz de wielkie, brzemienne w skut-

ki wydarzenie rozpoczynało 

się od wiadomos ci,  kro tkiego ko-

munikatu zamkniętego w kilku sło-

wach. Niekto rzy pewnie pamiętają 

posłan ca, kto ry przynio sł aten czy-

kom wiadomos c  o bitwie pod Ma-

ratonem z perską armią: Zwycię-

stwo. Tak samo przypisywane Ar-

chimedesowi: Eureka lub cesar-

skie:  Przybyłem, zobaczyłem,  zwy-

ciężyłem.  

A moz e najbardziej znane zdanie 

naszej wspo łczesnej historii zwią-

zane z lądowaniem człowieka 

na Księz ycu: To jest mały krok dla 

człowieka, ale wielki skok 

dla ludzkości. 

Przytoczone powyz ej przykłady 

są na pewno znane przynajmniej 

częs ci tak zwanej opinii publicznej, 

byc  moz e tu i o wdzie cytowane. 

Na  pewno jednak nie są przypomi-

nane co roku, tak jak najwaz niejsza 

wiadomos c  w dziejach ludzkos ci: 

Nie bójcie się (…) Dziś narodził 

się wam Zbawiciel, którym jest 

Chrystus Pan. Kto jednak uwierzył 

tej wies ci? Pasterze z po l betlejem-

skich.  Oni nie zawahali się zosta-

wic  stad owiec i pobiec do miasta, 

aby zobaczyc  wszystko, co usłysze-

li od anioła. Trzej mędrcy uwierzy-

li, z e pojawienie się nowej gwiazdy 

zwiastuje narodziny kro lewskiego 

syna. Nie zawahali się przemierzyc  

dziesiątko w kilometro w, aby zoba-

czyc  objawione ramię Pan skie. 

Nie bójcie się (…) Dziś narodził się 

wam Zbawiciel, którym jest Chry-

stus Pan rozbrzmiewa co roku 

z dziesiątek tysięcy kos cielnych 

ambon, a jednak zdaje się, z e w na-

Boże Narodzenie 

ks. Bogusław Cichy 

Proboszcz Parafii w Chorzowie 



 8 Informator parafialny, Nr 12 (209) 2019  

 

 

Rozważanie 

szej wspo łczesnos ci coraz głos niej 

powinno rozbrzmiewac  prorockie 

wołanie:  Kto uwierzył wieści na-

szej, a ramię Pana komu się objawi-

ło? Nie narodził się nowy tyran; nie 

przyszedł na s wiat kolejny przy-

wo dca, roszczący sobie prawo wła-

dania ludzkimi duszami. Narodził 

się Zbawiciel, ktos , kto chce dobra 

kaz dego z nas. Ktos , kto niczego nie 

chce zabrac , nikogo okras c  ani 

ograbic . On jest tym, kto ry tylko 

daje. Chce, abys my wro cili do na-

szego niebian skiego Ojca. 

Zbawiciel stał się człowiekiem 

jak my wszyscy. Nie ma przeciez  

nikogo bliz szego człowiekowi 

jak drugi człowiek. Nie przyszedł 

na s wiat jako władca, ale jako małe, 

bezbronne dziecko. Ramię Pana 

objawiło się kaz demu z nas, 

ale kto uwierzył? Jak smutno 

i prawdziwie brzmią słowa aposto-

ła Jana: Do swojej własności przy-

szedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym 

zaś, którzy go przyjęli dał prawo 

stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy 

wierzą w imię jego. (Jan 1,11-12). 

Bez wiary, z e Zbawiciel narodził 

się dla mnie, stracę kolejny rok, 

a s wiąteczny czas będzie znowu 

wypełniony stresem, nerwowos cią 

i gonitwą zamiast byc  czasem rado-

s ci, nadziei i pokoju. Bez wiary Bo-

z e Narodzenie będzie kolejnym 

nic nie znaczącym epizodem moje-

go z ycia, pustą tradycją mojego pu-

stego z ycia. 

Bo g nas obdarował. Nie odchodz -

my z Betlejem swojej codziennos ci 

niezmienieni. Niech to kro tkie zda-

nie Nie bójcie się (…) Dziś narodził 

się wam Zbawiciel, którym jest 

Chrystus Pan zmienia nas kaz dego 

dnia. 
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Rozważanie 

Po śmierci Mojżesza, sługi PANA, 

PAN przemówił do Jozuego: Bądź 

mocny i dzielny! Nie bój się i nie 

przerażaj, ponieważ z Tobą jest 

PAN, twój Bóg, dokądkolwiek się 

udasz.                       

Joz 1,1.9 (BE) 

Umiłowani w Panu Jezusie Chry-

stusie! 

Przełom roku to czas z yczen  prze-

syłanych bliskim, znajomym, przy-

jaciołom. Na Nowy Rok z yczymy 

innym i sobie zdrowia, szczęs cia, 

pomys lnos ci, pieniędzy, z yczliwo-

s ci i wielu innych rzeczy. Takie jest 

nasze z yczenie, nasza „wizja”, choc  

wiemy, z e częs c  tych z yczen  się nie 

spełni, bo ktos  powaz nie zachoruje, 

ktos  zostanie w jakis  sposo b zra-

niony i utraci poczucie szczęs cia, 

ktos  popadnie w długi, ktos  spotka 

się z niez yczliwos cią. Takie jest 

nasze z ycie, z e snujemy plany, za-

mierzenia, mamy marzenia i z ycze-

nia, ale codziennos c  to wszystko 

weryfikuje i ze sfery z yczen  prze-

noszeni jestes my do sfery rzeczy-

wistos ci.  

Mys lę, z e w kręgach chrzes cijan -

skich najwaz niejszym jest, aby z y-

czyc  sobie i innym Boz ego błogo-

sławien stwa. Ono bowiem gwaran-

tuje, z e nawet wtedy, gdy nasze 

z yczenia nie spełnią się, to moz emy 

miec  s wiadomos c  tego, z e nawet w 

tych najtrudniejszych chwilach, 

kiedy wszystko wydaje się walic , 

lub przestawac  miec  sens, ON po-

zostaje niezmienny w swoim sło-

wie i przyrzeczeniu. To przyrzecze-

nie bardzo wyraz nie wybrzmiewa 

jako słowo skierowane do Jozuego, 

człowieka, kto ry przejmuje po Moj-

z eszu przewodnictwo nad naro-

dem izraelskim i ma za zadanie 

Przełom roku 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii w Słupsku 
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Rozważanie 

wprowadzic  ten lud do Ziemi Obie-

canej. Podczas 40-letniej wędro w-

ki, kto ra poprzedzała to waz ne dla 

Izraelito w wydarzenie, było wiele 

takich momento w, kiedy dochodzi-

ło do zwątpienia, do wyrzuto w. 

Gło d, pragnienie, choroby, jadowite 

węz e, niesprzyjające warunki po-

godowe, to elementy, kto re na 

pewno nie ułatwiały wędro wki, a 

raczej negatywnie wpływały na 

postawę ludu i jego stosunek do 

przewodnika wyprawy - Mojz esza. 

Te trudne chwile nie spowodowały 

jednak, z e Bo g odwro cił się od 

swojego ludu.  Nie, izraelici mogą 

odczuwac  Boz ą bliskos c . Bo g prze-

prowadza ich przez Morze Czerwo-

ne, daje mannę, przepio rki, wodę 

ze skały na pustyni, ratuje przed 

jadowitymi węz ami, wskazuje dro-

gę w dzien  w obłoku, a w nocy w 

słupie ognia. W kon cu daje przyka-

zania, aby Izraelici wiedzieli, jak 

mają postępowac , jakie zasady z y-

cia są najwaz niejsze do tego, aby to 

z ycie prowadzili w zgodzie z Bo-

giem i z bliz nimi.   

Kiedy przyjrzymy się  naszemu z y-

ciu, stwierdzimy, z e tym, co nas 

najbardziej zajmuje i co często nas 

usidla i nie pozwala optymistycz-

nie spoglądac  na z ycie, są nasze 

poraz ki, niepowodzenia, niezrozu-

miałe i trudne do przyjęcia sytua-

cje, w jakich się znajdujemy. Czy 

jednak, jes li popatrzymy obiektyw-

nie na swoje z ycie – chociaz by na 

miniony rok, czy nie zobaczymy w 

tych 365. dniach rzeczy pozytyw-

nych, kto re wywołały naszą rados c  

i są powodem do okazywania 

wdzięcznos ci? Czy nie dostrzez emy 

rzeczy, kto re nie wiadomo dlacze-

go potoczyły się tak, z e były dla nas 

powodem do zadowolenia, a nawet 

moz e dumy? Bywa, z e na odpo-

wiedz  Boga na naszą modlitwę mu-

simy zaczekac  i choc  nie zawsze 

jest ona taka, jakiej bys my oczeki-

wali, to ON nas nie zostawia bez 

odpowiedzi.  Byc  moz e musimy tę 

odpowiedz  gdzies  odnalez c , byc  

moz e ona juz  padła, ale jej nie do-

strzeglis my. Bo g nie zawsze podaje 

nam odpowiedz  na tacy. Często 

wręcz zmusza nas do wytęz enia 

swoich sił i wyruszenia na poszuki-

wanie, ale takz e do konkretnych 

działan , kto re mogą przybliz yc  nas 

do poznania Jego woli.  

Wielkim wyzwaniem dla Jozuego 
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Rozważanie 

było wprowadzenie Izraelito w 

do Kanaanu. On tez  miał na pewno 

swoje przemys lenia, moz e wątpli-

wos ci, ale słysząc od Boga zapew-

nienie, z e jes li będzie postępował 

zgodnie z zasadami Jego prawa za-

wartego w Dekalogu, to Bo g będzie 

nieprzerwanie przy nim i powiodą 

się jego zamiary.  

Bądź mocny i dzielny! – mo wi Pan 

do Jozuego – Nie bój się i nie przera-

żaj, ponieważ z Tobą jest PAN, twój 

Bóg, dokądkolwiek się udasz.  

Drodzy, Bo g te swoje słowa kieruje 

dzisiaj takz e do nas, wyruszających 

w drogę w kolejne dni naszego z y-

cia. Nie wiemy co nas na tej drodze 

spotka, ale wiemy, z e tak jak Bo g 

był z Mojz eszem i Jozuem, tak obie-

cuje byc  ro wniez  z nami. Tej obec-

nos ci z yczę nam wszystkim na cały 

2020 rok i wszystkie kolejne lata 

naszego z ycia.                             Amen. 
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Prośby modlitewne 

W Informatorze Parafialnym na stałe zagos ciła rubryka z propozycjami 

temato w do modlitwy, kto re dotyczą z ycia naszej parafii. To wsparcie, 

kto rego potrzebują nie tylko duchowny i rada parafialna, ale cała wspo l-

nota parafii, czyli wszyscy jej członkowie - od najmłodszych do najstar-

szych. 

Prośby modlitewne: 

• o to, żeby okres świąt Bożego Narodzenia był w Polsce czasem odkrywa-

nia tego, kim jest Jezus, a nie tylko zwyczajem i tradycją; 

• o duchownych naszej parafii i Kościoła; 

• o rozpoznawanie i wykorzystywanie dla wspólnego dobra darów 

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

• o ludzi, którzy nie wierzą i są od Boga oddaleni, żeby znaleźli w Jezusie 

odpowiedź na najważniejsze pytania swojego życia; 

• o chorych, samotnych, opuszczonych i o wszystkich, którzy przeżywają 

trudne momenty swojego życia; 

• o nasze miasta - Słupsk, Lębork  i wszystkie miejscowości w których 

mieszkamy - o mądrość dla rządzących, głód Bożego Słowa i rozpozna-

nie 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 dzieci i młodzież w naszej parafii, aby odkrywali jak żyć wiarą 

w dzisiejszym świecie; 

• 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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Humor z befką 

Szkot mo wi do swojego kolegi: Czy chcesz zjeść ze mną kolację wigilijną?  

Oczywiście, z przyjemnością! - odpowiada kolega.  

To dobrze - mo wi pierwszy - w takim razie o dwudziestej jestem u ciebie! 

 

Dziwne, z e dziesięciozłotowy banknot wydaje się byc  tak duz o wart, kie-

dy wrzuca się go na ofiarę w kos ciele, ale tak mało przy kasie w super-

markecie. 

Dziwne, jak długie są dwie godziny spędzone na pracy w parafii, 

a jak kro tkie, kiedy spędza się je na imprezie. 

Dziwne, z e cieszymy się, z e do meczu dodanych jest kilka minut gry, 

a złos cimy się, gdy naboz en stwo trwa dłuz ej niz  zwykle. 

Dziwne, jak trudno przeczytac  jeden rozdział Biblii, a jak łatwo połyka-

my trzystustronicowe romanse. 

Dziwne, jak wielu ludzi na stadionie chce siedziec  w pierwszym rzędzie, 

a w kos ciele najchętniej w ostatnim. 

Dziwne, jak trudno, nawet z rocznym wyprzedzeniem, jest znalez c  czas 

na spotkanie ewangelizacyjne, podczas gdy na inne rzeczy znajduje 

się czas od ręki. 

Dziwne, z e rodzice tak bardzo troszczą się o lekcje swoich dzieci w szko-

le, a tak mało o ich uczestnictwo w szko łce niedzielnej i lekcjach religii. 

Dziwne,  z e kaz dy chętnie poszedłby do nieba, ale bez koniecznos ci wia-

ry, mys lenia i mo wienia czegokolwiek. 

To wszystko byłoby nadzwyczaj dziwne, gdyby nie było prawdą.  

 

Tato, co to za wielki dom? – Nie wiem, moje dziecko. Tato, a co to jest 

za znak? Nie wiem, moje dziecko. Tato, a ile jest właściwie gwiazd na nie-

bie? Nie wiem, moje dziecko. Tato, a nie denerwuje cię, że zadaję ci tyle 

pytań? Nie, moje dziecko. Jak byś chciał się inaczej czegoś nauczyć? 

Humor z befką opr. ks. Wojciech Froehlich 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

20 lat partnerstwa  

Juz  20 lat minęło od podpisania 

porozumienia o partnerstwie z 

Pomorskim Kos ciołem Ewan-

gelickim. W przeciągu tych 

dwo ch dziesięcioleci wiele się 

zmieniło, przede wszystkim 

zmienili się ludzie, kto rzy w 

Szczecinie 16 listopada 1999 

roku sygnowali umowę part-

nerską, ale zmienił się takz e 

partner po stronie niemieckiej. 

Po fuzji kos cioło w w po łnoc-

nych Niemczech partnerstwo z 

diecezjami pomorsko-

wielkopolską i wrocławską Ko-

s cioła Ewangelicko-

Augsburskiego w Polsce objęło 

całe po łnocne Niemcy. Podczas 

spotkania z okazji jubileuszu 

(2.11.2019) dzien  podpisania 

porozumienia i jego po z niejszy 

rozwo j wspominali ci, kto rzy 

podpisywali ten dokument ze 

strony niemieckiej: Pani prezes 

Synodu Elke Koenig a ze strony 

polskiej bp. Ryszard Bogusz. 
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Pierwsza częs c  uroczystos ci, 

kto ra miała charakter wspo-

mnieniowy, prowadzona przez 

ks. Matthiasa Tuve i ks. Wojcie-

cha Froehlicha, odbyła się w 

kos ciele pamięci w Rosow, nie-

daleko granicy. Podczas drugiej 

częs ci, bezpos rednio na granicy 

miało miejsce postawienie słu-

pa pokoju i przymocowanie do 

niego tabliczek z tres cią: Niech 

będzie poko j na ziemi! W języ-

kach polskim i niemieckim. Ta 

częs c  została poprowadzona 

przez biskupo w Marcina Hintza 

i Tilmana Jeremiasa—nowego 

zwierzchnika luteran na Pomo-

rzu i w Meklemburgii.  Ostatni 

etap uroczystos ci miał miejsce 

w kos ciele s w. Tro jcy w Szczeci-

nie, gdzie odbyło się dziękczyn-

ne naboz en stwo z udziałem bi-

skup Kos cioła Po łnocnych Nie-

miec Kristiny Ku hnbaum-

Schmidt. W uroczstos ciach 

wzięli udział członkowie słups-

kiej Rady Parafialnej Jan Wild 

oraz Dagmara Grajczak oraz ks. 

Wojciech Froehlich.   

Paczki dla dzieci  

Kolejny raz w Wigilię nasze 

dzieci otrzymają paczki przygo-

towane przez nasze siostry i 

braci  z Konwentu Diakono w z 

Eberswalde. Tym razem z 

„transportem” w zastępstwie 

pan stwa Schroeer przyjechali 

Gisela i Jobst 

Reifenstwein z 

Templina. Nasza 

akcja obejmuje 

juz  35 dzieci 

oraz prawie tyle 

samo rodzin lub 

oso b w Niem-

czech, kto rzy z 

serca angaz ują 

się w tę akcję. 

O tym, co za nami 
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 Jak kaz dego roku przyjazd na-

szych gos ci z Niemiec jest dla 

nas okazją do spotkania się i 

spędzenia czasu przy stołach 

zastawionych tym, co kaz dy 

przygotował w domu. Tego-

roczna agapa odbyła się 5 

listopada w Centrum Diako-

nii i Dialogu. Wszystkim za-

angaz owanym dziękujemy 

za udział i pomoc.  

160 lat kościoła 

Uroczystos c  pamiątki po-

s więcenia kos cioła s w. Krzy-

z a w Słupsku odbyła się w 

sobotę, 9 listopada o godz. 

10.30. Co prawda starolute-

ranie pos więcali wybudo-

wany przez siebie kos cio ł 

28 sierpnia 1859 roku, jed-

nak listopadowy termin 

uroczystos ci nawiązywał do 

rocznicy połoz enia kamie-

nia węgielnego pod budowę 

kos cioła, co miało miejsce 

dwa lata wczes niej - 11 li-

stopada, w dniu pamiątki 

Chrztu Marcina Lutra. W ten 

sposo b zostały powiązane 

ze sobą te dwa waz ne wyda-

rzenia z historii słupskiego 

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

kos cioła s w. Krzyz a. Z uwagi na 

odbywającą się w tym dniu w 

Słupsku jesienną sesję Synodu 

Diecezji Pomorsko-

Wielkopolskiej, w naboz en -

stwie wzięli udział przedstawi-

ciele wszystkich parafii z tere-

nu Diecezji na czele z Radą Die-

cezjalną w osobach ks. bp prof. 

Marcina Hintza, ks. radcy Janu-

sza Staszczaka, Kurator Diecezji 

Izabeli Gło wki-Sokołowskiej i 

radcy prof. Jarosława Kłaczko-

wa. Naboz en stwo spowiednio-

komunijne poprowadzone zo-

stało przez Biskupa Diecezji w 

asys cie proboszcza ks. Wojcie-

cha Froehlicha oraz ks. radcy 

Janusza Staszczaka i ks. Walde-

mara Gabrysia z Leszna. Wygło-

szone przez zwierzchnika Die-

cezji kazanie oparte było o 

tekst Ewangelii s w. Łukasza 

6,27-36. Dziękczynny charakter 

naboz en stwa podkres liło po-

s więcenie Okien Pamięci, w 

kto rych umieszczono 15 tabli-

czek z nazwiskami duchow-

nych, kto rzy w tym kos ciele, od 

początku jego istnienia, głosili 

Słowo Boz e. Naboz en stwo 

us wietnione było ujmującym 

występem Ewy i Piotra Karasia-

ko w, kto -

rzy wy-

konali 
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O tym, co za nami 

pies n  Bliz ej, o Boz e mo j. Ws ro d 

uczestniko w naboz en stwa nie 

zabrakło takz e zaproszonych 

gos ci burmistrza Lęborka Witol-

da Namys laka oraz proboszcza 

Parafii Prawosławnej w Słupsku 

ks. Mariusza Synaka. Druga 

częs c  jubileuszu odbyła się w 

Sali 3 Maja Ratusza 

Miejskiego. W częs ci 

bezpos rednio poprze-

dzającej obrady Syno-

du Rada Parafialna 

odebrała odznaczenie 

Ligi Morskiej i Rzecz-

nej Krzyz  Pro Mari No-

stro, kto ry został przy-

znany Parafii w roku 

100 jubileuszu istnie-
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O tym, co za nami 

nia Ligi za promarynistyczną 

działalnos c  Parafii. W akcie na-

dania odznaczenia czytamy: w 

dowo d uznania za upowszech-

nianie kultury i tradycji mor-

skiej oraz edukacji marynistycz-

nej w duchu trwania Polski przy 

morzu i realizację waz nych pro-

jekto w prowadzonych we 

wspo łpracy z Ligą Morską i 

Rzeczną. Odznaczenie na ręce 

proboszcza przekazali Walde-

mar Parus, członek Zarządu 

Gło wnego Ligi Morskiej i Rzecz-

nej w asys cie kpt. z .w. Włodzi-

mierza Kotuniaka, Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Słupsku. O 

oprawę muzyczną tej wyjątko-

wej uroczystos ci zatroszczył się 

dr Tadeusz Formela, kto rego 

cho r wykonał Hymn 

do Bałtyku oraz 

Hymn Kos cioła Wa-

rownym Grodem.  

Tekst laudacji:  

Parafia Ewangelicko-

Augsburska w Słup-

sku skupia mieszkań-

ców zachodniej części 

województwa pomorskiego, w 

tym osoby związane z gospodar-

ką morską, edukacją morską, że-

glugą i rybołówstwem. Wielu 

członków Parafii należy do Ligi 

Morskiej i Rzecznej, wchodzą też 

w skład Zarządu Oddziału i Od-

działowej Komisji Rewizyjnej. 

Aktywnymi członkami Ligi są 

m.in. Proboszcz i Kurator Parafii. 

W parafialnym kościele św. Krzy-

ża w Słupsku w 2005 r. pod sufi-

tem przy prezbiterium zawieszo-

no statek wotywny – model ża-

glowca. Wykonał go ks. Gerhard 

Dalmann, by podziękować Bogu 

za opiekę i podkreślić związki 

regionu pomorskiego z morzem.  
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O tym, co za nami 

 Parafia udostępniała i udostęp-

nia swoje pomieszczenia na po-

trzeby działalności słupskiego 

oddziału Ligi. Na terenie obiek-

tów parafialnych odbywają się 

m.in. pikniki żeglarskie, spotka-

nia członkowskie, zebrania Za-

rządu Oddziału, oddziałowej Ko-

misji Rewizyjnej i poszczególnych 

sekcji ligowych. Na terenie pro-

wadzonego przez Parafię Słup-

skiego Centrum Diakonii i Dialo-

gu przechowywane są żaglówki, 

wykorzystywane do szkolenia 

młodych adeptów żeglarstwa. 

We współpracy z Parafią słupski 

Oddział LMiR był organizatorem 

Marynistycznego Spotkania Mło-

dych z okazji 500-lecia Reforma-

cji w dniach 8-10 

września 2017 r. w 

Kobylnicy, Słupsku i 

Ustce, warsztatów 

żeglarskich w Ustce, 

Międzynarodowego 

Konkursu Krótkich 

Form Literackich 

POESIA SEMPER RE-

FORMANDA, Między-

narodowego Kon-

kursu Plastyczno-

Fotograficznego „Naśladowanie” 

oraz pikników żeglarskich w 

Słupsku w 2016 i w 2019 roku. 

Członkowie Parafii czynnie 

współuczestniczą w organizacji 

dwóch znaczących imprez po-

nadregionalnych: Festiwalu Pio-

senki Marynistycznej „Łajba” i 

Pomorskiego Festiwalu Piosenki 

Marynistycznej „Marina”.  

Prezent pod Choinkę 

Dobiegła kon ca tegoroczna ak-

cja Prezent pod Choinkę. Dzięki 

zaangaz owaniu szko ł i Parafii 

udało się zebrac  w ramach akcji 

pomocowej dla dzieci na Ukrai-
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O tym, co za nami 

nie, w Rumunii i na 

Białorusi 173 

paczki oraz 

1610,00 złotych. 

Do akcji w tym ro-

ku przyłączyły się 

następujące szko-

ły: 

Zespo ł Szkolno-

Przedszkolny w Redzikowie,  

SP11 w Słupsku, NSP7 w Słup-

sku, Szkoły Podstawowe w 

Gło wczycach, Zago rzycy, we 

Włynko wku, TEB Edukacja w 

Słupsku. Wszystkim zaangaz o-

wanym w akcję i jej promocję w 

imieniu organizatoro w i obda-

rowanych serdecznie dziękuje-

my!  

Muzyczne Wieczory 

Ostatni juz  w tym roku 

koncert z cyklu Muzyczne 

Wieczory w Kos ciele 

Ewangelickim zakon czył 

występ Przemysława Sy-

sojewa-Osin skiego z 

Przyjacio łmi.  Tym razem 

wykonawcy zachwycili 

słuchaczy muzyką polskich 

kompozytoro w - Fryderyka 

Chopina i Stanisława Moniuszki 

w jazzowej odsłonie. Koncert 

odbył się dzięki wsparciu finan-

sowemu Urzędu Miasta Słupska. 

Mamy nadzieję, z e w przyszłym 

roku ro wniez  będziemy mogli 

cieszyc  podobnym cyklem kon-

certo w.  
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Ogłoszenia 

Wczasy świąteczno-noworoczne 2019/2020 

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Wis le Jaworniku oraz Diakonia Die-

cezji Cieszyn skiej zapraszają wszystkich wspo łwyznawco w na Wczasy w 

okresie s wiąt Boz ego narodzenia i Nowego Roku. 

Szczego lnie zapraszamy osoby samotne i czujące się samotnie. 

  

Wczasy s wiąteczno-noworoczne odbędą się w terminie: 

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

ewangelickiej w Wis le-Jaworniku. 

Prosimy o przyjazd na wczasy w niedzielę 22 grudnia br. w godzinach 

popołudniowych, rozpoczęcie obiadokolacją o godz. 18.00. 

Zakon czenie turnusu w czwartek 2 stycznia 2020 r.  

Pobyt w pokojach 2-,3-,4-osobowych. 

Całkowity koszt pobytu od jednej osoby 1000 zł (nocleg i pełne wyz ywie-

nie). 

Dla oso b o niskim dochodzie istnieje moz liwos c  dofinansowania. 

Podczas wczaso w zapewniamy atmosferę przez ywania s wiąt Boz ego Na-

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

opiekę. 

  

Zgłoszenia indywidualne prosimy przesyłac  na adres:  

Parafia Ewangelicko-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 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 Fundusz Socjalny: 295,00 zł 

2. na Fundusz Stypendialny: 194,00 zł 

3. na Diakonię Polską: 622,90 zł 

4. na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa: 950,00 zł 

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

6. na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny: 0,00 zł 

7. na "Fundusz na Diasporę": 434,00 zł 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 

ZŁOŻONE W NA RZECZ PARAFII!   
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  

SKŁADKI KOŚCIELNEJ  
 

Składkę można opłacać w kancelarii parafialnej lub przelewać na konto parafialne 
z dopiskiem darowizna - składka kościelna rok imię i nazwisko (pozwoli to na odli-
czenie wpłaconej kwoty od podatku):  

PL 25160014621816836860000001 
 

Dla innych darowizn obowiązuje ten sam numer konta. Poniżej przedstawiamy wyciąg z 
regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie 
przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakich-
kolwiek 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 miesięcznie 
24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej dyspozycji kwoty w wyso-
kości 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 został konfirmowany i ukon czył 18 lat, 
zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny 
wynosic  co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna moz e zwolnic  od tego 
obowiązku pojedynczych parafian bądz  tez  okres lone grupy społeczne np. 
ucznio w, studento w, bezrobotnych, czy tez  rodziny przez ywające okreso-
we trudnos ci finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien byc  
okres lony czas trwania tego zwolnienia. 
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WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

1.12 11.00 Spotkanie adwentowe  Rybacka 

1.12 15.00 Spotkanie adwentowe Lębork 

7.12 19.00 Quempas  Miastko 

12.12 11.00 
Przedstawienie bajek La Fontainea 

KAWON 
Ratusz 

19.12 12.00 
Spotkanie opłatkowe na zakon czenie 

projekto w - KAWON 
CDiD 

8-22.12 po nabo. Kiermasz adwentowy kos cio ł 

24.12 16.00 
Gwiazdka dla dzieci - Naboz en stwo 

wigilijne 
kos cio ł 

 

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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Plan nabożeństw na grudzień/STYCZEŃ 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

01.11 

1. Adwent 
9.30  9.30 14.00  

08.12 

2. Adwent 
 10.30 8.30   

15.12 

3. Adwent 
 10.30   

22.12 

4. Adwent 
  10.30 8.30  

24.12 

Wigilia 
9.30 16.00   

25.12 

Boz e Narodzenie 
 10.30 8.30  

29.12 

1. po Boz ym Narodzeniu 
  9.30 

01.01.2020 

Nowy Rok 
 17.00   

5.01 

2. po Boz ym Narodzeniu 
9.30 10.30  12.30 

6.01 

S więto Epifanii 
 17.00   

12.01 

1. po Epifanii 
 10.30  8.30  

19.01 

2. po Epifanii 
 10.30    


