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Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku 

ul. Krzywa 1, 76-200 Słupsk 

Kontakt: slupsk@luteranie.pl 

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

Nr konta: PL 25160014621816836860000001 

KOD SWIFT:  PPABPLPK 

  

Duchowny: 

Proboszcz: ks. Wojciech Froehlich 

e-mail: wojciech.froehlich@luteranie.pl 

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

  

Adresy kościołów i kaplic: 

Kościół Świętego Krzyża: Słupsk ul. Słowackiego 40 

Kaplica w Lęborku: Lębork,  ul. Wojska Polskiego 47 

Kaplica w Główczycach: Główczyce, ul. Kościuszki 9 

Kaplica Gardna Wielka: Gardna Wielka, ul. Pomorska 2 

Strony internetowe: 

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

Korekta: Anna Froehlich 
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Zostaliście nabyci za wielka cenę. 

Nie stawajcie się niewolnikami lu-

dzi.  

1 Kor 7,23 

 Drodzy Parafianie! 

 Za nami najcieplejszy styczen  w 

historii. W czasie ferii zimowych 

temperatury dochodziły do 27 

stopni Celsjusza, co prawda w Ejla-

cie w Izraelu, ale tam ponoc  tez  nie 

były to zwyczajne temperatury. 

Najczęs ciej w pierwszym miesiącu 

roku jest tam około 20 stopni po-

wyz ej zera.   

Choc  sam jestem zwolennikiem ra-

czej wyz szych temperatur, nieza-

lez nie od pory roku, to zdaję sobie 

sprawę z tego, z e na naszej szero-

kos ci geograficznej, tak ciepłe i 

bezs niez ne  zimy odbiją się na 

kondycji całego regionu i byc  mo-

z e, choc  z pewnos cią nie prędko, to 

co jest dla nas dzisiaj egzotyką, co 

wzbudza nasze głos ne „wow”*, 

kiedys  moz e będziemy mieli za ok-

nami naszych domo w… Czy to na 

dłuz szą metę jest dobra perspek-

tywa? Osobis cie mam wątpliwos ci. 

Mimo wszystko wolę gdy na co 

dzien  do okna mojego biura zaglą-

dają udekorowane szyszkami gałę-

zie  daglezji, niz  uzbrojone w kolce, 

prawie pozbawione lis ci akacje  

rosnące w otoczeniu  pustynnego 

pustkowia…  

Nie zmienia to jednak faktu, z e Bo g 

tak pięknie i ro z norodnie ukształ-

tował ten s wiat, z e moz emy się 

nim zachwycac  na  kaz dej szeroko-

s ci geograficznej i dziękowac  Mu 

za to, z e nas na kaz dym kroku za-

dziwia pięknem i mądros cią swo-

jego stworzenia.  

 Wspaniałe jest to, z e sami mo-

z emy czuc  się integralna częs cią 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

  Słowo duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 
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Słowo Duszpasterza 

tego wszystkiego, co wyszło spod 

stwo rczej ręki Boga. Czy będąc wi-

sienką na torcie stworzenia nie po-

winnis my poczuwac  się do odpo-

wiedzialnos ci za jego zachowanie 

w jak najbardziej naturalnym sta-

nie?  

 To, z e Bo g ukształtował czło-

wieka i wybrał go jako tego, kto ry 

ma panowac  nad stworzeniem 

Stwo rca przypieczętował jeszcze 

jednym faktem. Z ludzkiej słabo-

s ci, będącej praprzyczyną grzechu, 

uwalnia nas oddając za kaz dego z 

nas Swojego jedynego Syna, Jezu-

sa Chrystusa. To On swoją s mier-

cią ratuje nas od wiecznej s mierci. 

Czy to nie wysoka cena jaką Bo g 

zapłacił za to, z ebys my mogli cie-

szyc  się z yciem wiecznym i oglą-

daniem najpiękniejsze widoki, ja-

kie Stwo rca przygotował dla nas 

w wiecznos ci? Idz my zatem za Je-

go głosem, wsłuchujmy się w to, 

co o zbawieniu mo wi nam w swo-

jej ewangelii, a nie w to co mo wią 

ludzie!  

Niech Bo g Was na tej drodze bło-

gosławi! 

Z modlitwą  

Wasz Duszpasterz 
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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 naszych parafii. To wsparcie, 

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

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

szych. 

Prośby modlitewne: 

• o duchownych naszej parafii i Kościoła oraz o rady parafialne; 

• o siłę do walki o wolność, która rodzi się z wiary w Jezusa Chrystusa 

i rozsadza zniewalające struktury; 

• o wszystkich, którzy doświadczają dzisiejszych postaci niewolnictwa 

i zniewolenia o różnym charakterze; 

• o to, żeby Biblia była powszechnie czytana i prowadziła do poznania 

i wyznania Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana; 

• 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 przeżywają 

trudne momenty swojego życia; 

• o nasze miasta - Słupsk, Lębork - o mądrość dla rządzących, głód Boże-

go Słowa i rozpoznanie misji, jaką Bóg nam powierzył; 

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

w dzisiejszym świecie; 

• o ludzi, którzy doświadczają głodu, ubóstwa i cierpią z powodu prowa-

dzonych na terenie ich państw działań wojennych.  

Prośby modlitewne 
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Humor z befką 

W pewnym mies cie miało miejsce otwarcie nowego supermarketu. 

W związku z tym, z e włas cicielem supermarketu był aktywny członek 

miejscowej parafii, ksiądz zachęcał parafian, aby wzięli udział uroczysto-

s ci pos więcenia obiektu. Po zakon czeniu uroczystos ci jeden z uczestni-

ko w zagadnął duchownego: Czy ma Ksiądz chwilę? Mam tuż za rogiem 

mały sklepik spożywczy.  

To co, jeszcze jakieś małe poświęcenie? - pyta duchowny.  

Nie, chodzi o ostatnie namaszczenie.  

*** 

Mały Julek zaspał i biegnie szybko do szkoły. Po drodze modli się: Drogi 

Boże, spraw żebym nie spóźnił się znowu do szkoły. Nagle potyka się 

i przewraca. Kiedy się pozbierał i wstał, mo wi: Hej, ale o popychaniu 

nie było mowy! 

*** 

Spotyka się dwo ch księz y i narzekają: Ciężkie czasy – żadnych ślubów, 

żadnych pogrzebów… narzeka pierwszy. No u mnie to samo, mo wi drugi, 

gdybyśmy jeszcze nie chodzili między ludzi, to nie byłoby też żadnych 

chrztów.  

*** 

Młody męz czyzna w sobotę przed swoim s lubem przychodzi do spowie-

dzi. Na koniec ksiądz mo wi do niego: Mój synu, życzę ci wiele dobrego. Na 

to młody penitent: A nie dostanę żadnej pokuty?  

Po co? Mo wi duchowny – przecież jutro chcesz się ożenić. 

Humor z befką opr. ks. Wojciech Froehlich 
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Okna pamięci przemawiają 

 

Na s cianie po prawej stronie prezbiterium ko-

s cioła s w. Krzyz a w Słupsku wiszą dwa nietypo-

we okna, przez kto re nie sposo b dostrzec czego-

kolwiek na zewnątrz.  

Znalazły się w tym miejscu w 2011 roku, choc  

pierwotnie znajdowały się w zakrystii. W trakcie 

remontu w latach 2003-2005 zostały zdemonto-

wane i zmagazynowane na wiez y, skąd trafiły do 

warsztatu stolarskiego Jo zefa Maciejewskiego. 

Tam przeszły gruntowną renowację.  

To jedyne oryginalne okna, jakie zachowały się 

w budynku, co czyni z nich niemych s wiadko w 

historii kos cioła.  Okna te nie tylko s wiadczą o 

dziedzictwie materialnym parafii, ale takz e o do-

robku teologicznym i duchowym.  

9 listopada 2019 roku podczas naboz en stwa 

upamiętniającego 160 rocznicę wybudowania 

kos cioła, pos więcono zabytkowe okna wraz z 

dołączonymi do nich tabliczkami upamiętniają-

cymi 15 duchownych, kto rzy pełnili w nim słuz -

bę duszpasterską.  

W Informatorze Parafialnym prezentujemy syl-

wetki duszpasterzy pełniących swoją słuz bę w 

murach słupskiego kos cioła na przestrzeni 160 

lat. 

 

Okna pamięci przemawiają  
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Okna pamięci przemawiają  

 

ks. Wilhelm Heinrich 
Hermann Steininger 
 

Kolejne okno pamięci 
pos więcone jest ks. Hermanowi 
Steiningerowi, drugiemu pro-
boszczowi słupskiej parafii Ko-
s cioła staroluteran skiego (1864
-1873). 

Urodził się on 27 wrze-

s nia 1836 r. w Arn-
stadt (Turyngia). W 
1872 r. zawarł zwią-
zek małz en ski z Em-
mą Schwarze. Na 
księdza ewangelic-
kiego ordynowany 
został 22 lutego 1863 
r. w Parafii Go rnej 
(niem. Oberpfarrkir-
che) Arnsta dter. Od 
1863 r. pracował jako 
pastor luteran ski w 
parafiach Ewangelic-
ko-Luteran skiego Ko-
s cioła Krajowego Tu-
ryngii: Altenfeld i 
Neustadt a.R.  
Słupska parafia sta-
roluteran ska pozo-
stawała bez stałego 
duszpasterza od maja 

1862 roku. Obsadzenie stanowi-
ska proboszcza w Słupsku nie 
było łatwym zadaniem, ponie-
waz  parafia była zadłuz ona. Do-
piero powto rne ogłoszenie wa-
kansu w oficjalnym organie Ko-
s cioła „Kirchenblatt fu r die 
Evangelisch-lutherischen Ge-
meinden in Preußen” okazało 
się skuteczne. W czasie Adwen-
tu w 1864 r. z Księstwa 
Schwarzburg-Sonderhausen 
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Okna pamięci przemawiają 

(teren dzisiejszej Turyngii) 
przybył do Słupska ks. Her-
mann Steininger, kto ry 26 lute-
go 1865 r. mianowany został, 
przez pomorskiego superinten-
denta ks. Johanna Augusta Edu-
arda Moraveck’a z Trzebiatowa, 
proboszczem słupskich starolu-
teran.  

Ks. Hermann Steininger 
słuz ył parafii do r. 1873 i zrobił 
wiele dla jej scalenia. Jak sam 
wspominał: Oprócz ogromu 
swojej pracy, która w równej 
mierze zajmowała go w domu, 
jak i w podróży. Parafia składała 
się z różnych warstw społeczeń-
stwa. Jednak praca tutaj wypeł-
niała go wewnętrznym zadowo-
leniem. Mimo nieuniknionej w 
tych warunkach utraty sił du-
chowych i fizycznych, znajdował 
on ukojenie w wierze i odwadze 
swoich parafian, w ich głębokim 
poznaniu czystej nauki, w bo-
gactwie skarbu ich doświadczeń, 

w ich gotowości ponoszenia 
ofiar dla Królestwa Bożego. Ry-
gorystycznie dbał  o przestrze-
ganie zasad wychowania ko-
ścielnego, zachowanie porządku 
stanu małżeńskiego i prawidło-
wego funkcjonowania rodzin.  

Z powodu niewystarcza-
jącego i niepewnego zabezpie-
czenia finansowego ze strony 
słupskiej parafii ks. Hermann 
Steininger zmuszony był wro cic  
do swej ojczyzny, do Księstwa 
Schwarzburg-Sonderhausen w 
Turyngii, ale nadal łączyła go  
silna więz   z parafią,  kto ra 
przejawiała się we wzajemnej 
korespondencji oraz odwiedzi-
nach. 

Jedyną przyczyną słabej 
kondycji finansowej słupskich 
staroluteran były koszty zwią-
zane z budową kos cioła. Juz  w r. 
1858 na łamach „Kirchenblattu” 
zwro cono się do wspo łwyznaw-
co w o pomoc materialną. W r. 



 10 Informator parafialny, Nr 2 (211) 2020  

 

 
1868 proboszcz H. Steininger 
zmuszony był podro z owac  w 
celu zebrania datko w na spłace-
nie długo w.  

Wyprawę rozpoczął od 
Dolnego S ląska (wziął m.in. 
udział w Synodzie Generalnym 
we Wrocławiu) i dalej przez 
Poznan , Szczecin dotarł do Me-
klemburgii. Był na osobistej au-
diencji u Fryderyka Franciszka 
II, Wielkiego Księcia Meklem-
burgii-Schwerin na zamku w 
Ludwigslust, następnie udał się 
do Księstwa Saksonii-
Lauenburg, Szlezwiku-
Holsztyna, Hamburga, Hanowe-
ru, Brunszwiku. Został takz e 
przyjęty na spotkaniu przez 
księcia Henryka XXII Reuß w 
Greiz (Księstwo Reuß /niem. 
Fu rstentum Reuß-Greiz/) w 
Turyngii. 

Wspominał: Mimo, że 
podróż ta pozwoliła zebrać 1158 
talarów, to jednak jeszcze pozo-
stała przytłaczająca część dłu-
gów. Jeszcze nie uzbieraliśmy 
większości na nasze zadłużenie, 
mianowicie sumę 1085 talarów; 
do tego parafia, która liczy ok. 
26 bezpośrednich płatników mu-
si możliwie szybko uiścić opłatę 
580 talarów i drugą 100 tala-
rów. Oprócz tego zostaje jeszcze 
do spłacenia 250 talarów pro-

centu. Niech Pan da nam łaskę, 
by naszej ukochanej parafii 
udzielona została jeszcze raz 
pomoc, by nie została osamot-
niona w tej kłopotliwej, przytła-
czającej sytuacji finansowej, 
gdyż sama się z niej nie podnie-
sie, a wręcz przeciwnie mogłaby 
- ku strasznej zgubie swojej - 
znaleźć się bez własnej opieki 
duszpasterskiej, co faktycznie 
stało się w 1873 r.  

Po powrocie w rodzinne 
strony, do Księstwa Schwarz-
burg-Sondershausen w Turyn-
gii, 28 paz dziernika 1873 r. zo-
stał Starszym Proboszczem w 
Diecezji Lo ßnitz/Erzgebirge 
lokalnego Kos cioła Ewangelicko
-Luteran skiego. 

Od 1904 roku przeszedł 
na emeryturę. Zmarł w 1912 
roku. 

Na Pomorzu - w czasie 
jego jedenastoletniej słuz by 
duszpasterskiej - nastąpiła sta-
bilizacja ilos ciowa liczby para-
fian (wg stanu na koniec 1872 r. 
było 767 zborowniko w w Słup-
sku i filiałach) oraz poprawa 
sytuacji materialnej słupskiej 
parafii staroluterskiej, niestety 
w dalszym ciągu była ona za-
dłuz ona finansowo. 

Oprac. Jan Wild 
Fot. Archiwum parafialne 

Okna pamięci przemawiają 
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Ogłoszenia 

Parafia dysponuje lokalem użytkowym  

do wynajęcia na działalnos c  gospodarczą.  

• Lokal o powierzchni 51,7m2  znajduje się przy ul. Sygietyn -

skiego 7 w zrewitalizowanej częs ci miasta. Lokal obejmuje 2 

pomieszczenia biurowe oraz ubikację z umywalką.  

• Wejs cie bezpos rednio z ulicy do pomieszczenia biurowego.  

• Wygodne, bezpłatne miejsca parkingowe przed budynkiem.  

• Kontakt pod telefonem:          59 843 29 36                         

lub 605 093 872 
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Ogłoszenia 

 

Drodzy Parafianie, w imieniu Rady Parafialnej zwracam się z prośbą   

o regulowanie składek parafialnych na konto bankowe Parafii.  

Polecamy formę miesięcznego lub kwartalnego zlecenia stałego na 

rachunek: 25160014621816836860000001  

Przy wpłatach jednorazowych prosimy aby w tytule przelewu wpisane 

było zawsze imię i nazwisko, za kogo płacona jest składka oraz okres 

np. rok 2020, I kwartał 2020. 

Pamiętajcie, że istnieje możliwość odliczenia składki parafialnej od 

podstawy opodatkowania, ale wyłącznie wówczas, gdy zostanie ona 

przekazana na rachunek bankowy i opatrzona informacją  

Darowizna na cele kultu 

Przykładowy opis wpłaty: 

Ferdynand Hojny - Darowizna na cele kultu religijnego  

 składka, I kwartał 2020 

Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu  

INFORMUJE, Z E   

DYSPONUJE SPRZĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOZ YCZENIA.  

(ŁO Z KA ELEKTRYCZNE,  

CHODZIKI, WO ZKI INWALIDZKIE)                                      

TEL. 605556749 
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Zaproszenia 

 

0 

Zimbabwe oznacza „Dom Kamieni” i znajduje się w Afryce Połu-

dniowej. Jest to kraj bez dostępu do morza o powierzchni 390.757 

kilometro w kwadratowych (150.872 mil kwadratowych), kto ry lez y 

między rzeką Limpopo na południu a potęz ną rzeką Zambezi na 

po łnocy.  

W 2020 roku kobiety z Zimbabwe zapraszają chrzes cijan na całym 

s wiecie do wspo lnej modlitwy. W przygotowanej specjalnie na tę 

okazję liturgii chcemy się połączyc  z chrzes cijanami w tym afrykan -

skim kraju podczas naboz en stwa 8 marca o 10.30. Zachęcamy 

do aktywnego włączenia się w przygotowanie tego naboz en stwa.  

Spotkanie przygotowawcze odbędzie się 15 lutego (sobota)            

o godz. 15.00 w Centrum Diakonii i Dialogu przy ul. Traugutta 16.  
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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 

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych 

1. na Fundusz Socjalny (noworoczna):  styczen  - 369,00 zł 

2. na Fundusz Stypendialny: luty - 274,10 zł 

3. na Diakonię Polską: niedziela Invocavit -  

4. na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa: maj / czerwiec; 

5. na Domy Opieki (ofiara z niwna): wrzesien  lub paz dziernik -  

6. na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny: paz dziernik -  

7. Fundusz na Diasporę -  I niedziela po Pamiątce Reformacji -  
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DARO-

WIZNY ZŁOŻONE NA RZECZ PARAFII!   
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  

SKŁADKI KOŚCIELNEJ  
 

Składkę moz na przelewac  na konto parafialne z dopiskiem darowizna - skład-
ka kos cielna z podaniem okresu (rok, kwartał) imię i nazwisko (pozwoli to na 
odliczenie wpłaconej kwoty od podatku) ewentualnie opłacac  w kancelarii 
parafialnej:  

25160014621816836860000001 
Dla innych darowizn obowiązuje ten sam numer konta. Poniz ej przedstawiamy 
wyciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kos ciel-
nych. Jednoczes nie przypominamy, z e pełnoprawny udział np. w wyborach do 
rady parafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzen  parafial-
nych mają osoby, kto re znajdują się na lis cie parafialnej, czyli są członkami 
parafii pod względem formalnym, na co składa się ro wniez  opłacenie składki 
kos cielnej.  
 
Zachęcamy pan stwa do cyklicznych wpłat, kto re moz na realizowac  np. przez 
stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną nalez nos c  na 12 mniej-
szych kwot (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 2400 
netto, to roczna składka kos cielna wynosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 12, co 
daje nam miesięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia miesięcznej 
dyspozycji kwoty w wysokos 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 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 

7.02 
14.00 

18.00 

Komisja Rewizyjna 

Rada Parafialna 

Centrum 
Diakonii i 
Dialogu 

9.02 11.30 Zgromadzenie Parafialne Kos cio ł 

15.02 15.00 Spotkanie ws. S wiatowego Dnia Modlitwy CDiD 

8.03 10.30 Naboz en stwo S wiatowego Dnia Modlitwy Kos cio ł 

12.03  18.00 
spotkanie  dla oso b zainteresowanych 

Kos ciołem Ewangelickim 
CDiD 

    

 

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 LUTY/MARZEC 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

02.02 

Ostatnia po Epifanii 
9.30  10.30  12.30 

09.02 

Zgromadzenie Parafialne 
 10.30 8.30  

16.02 

2. przed Postem 
 10.30 8.30  

23.02 

Estomihi 
  10.30   

01.03 

Invocavit 
 10.30   

8.03 

S wiatowy Dzien             
Modlitwy 

 10.30 8.30  

15.03 

Ocoli 
9.30 10.30  12.30 

22.03 

Laetare 
 10.30 8.30  

29.03 

Judica 
 10.30   

05.04 

Palmowa 
9.30 10.30  12.30 

09.04 

Wielki Czwartek 
 17.00   

10.04 

Wielki Piątek 
15.30 17.00 8.30 10.30 


