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Właś ciwe Ź ró dłó 

 

Jezus mówi: Czuwajcie!  

Mk 13,37 

 

 

 

Dródzy Parafianie!  

 Witam Waś na łamach kólejne-

gó numeru Infórmatóra Parafial-

negó. Wióśna nieś miałó zagląda na 

naśze pódwó rka.  Jej atrybutami 

śią pójawiające śię pierwśze kwia-

ty - przebiś niegi i krókuśy, pówra-

cające z ciepłych krajó w ptaki - z u-

rawie i (z pewnóś cią niedługó) bó-

ciany. Córaz dłuz śze dni wlewają 

nadzieję w śerca  śtęśknióne śłón -

ca.  Niedługó póz egnamy mróz ne 

póranki i zimne wieczóry. Dó śzaf 

śchówamy ciepłe kurtki i kózaki, 

z eby „ódpóczęły” dó kólejnej jeśie-

ni i zimy….  

Wraz z pierwśzą niedzielą marca, 

a właś ciwie juz  w lutym bó w ś ró-

dę pópielcówą, rózpóczęliś my kó-

lejny czaś paśyjny. Okreś w róku 

kóś cielnym związany z reflekśją 

nad cierpieniem za niewinnóś c ,  

z ałóbą pó śtracie, ale takz e nadzie-

ją i płynącą z niej radóś cią z ycia 

wiecznegó.  

 W tym róku miałem wyjątkówy 

przywilej przez ywac  póczątek cza-

śu paśyjnegó w Izraelu, w Źiemi 

Ś więtej. Odwiedzanie miejśc, w 

któ rych przebywał Jezuś, a takz e 

ódczytywanie tekśtó w biblijnych z 

tymi miejścami  związanymi byłó 

śzczegó lnym przez yciem. Ź pew-

nóś cią wśzechóbecne tłumy tury-

śtó w nie ułatwiały duchówej kón-

templacji miejśc i biblijnych rela-

cji, ale juz  śama ś wiadómóś c  prze-

bywania w miejścach, w któ rych 

przebywał Chryśtuś, była śwóiśty-

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

  Słowo duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 
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Słowo Duszpasterza 

mi rekólekcjami.   

Wędrując pó tej wyjątkówej Źiemi 

pómyś lałem, z e kaz dy wierzący 

pówinien miec   móz liwóś c   póśta-

wienia śtópy w tym śzczegó lnym 

miejścu. Tó nie uczyni nikógó bar-

dziej ś więtym, ani nie przyczyni 

śię jakó jakaś  zaśługa dó zbawie-

nia, ale z pewnóś cią pómóz e  przy-

jąc  miłóś c  jaką Bó g óbdarówuje 

człówieka i zrózumiec  dlaczegó 

On tak ś wiat ukóchał, z e nie wahał 

śię póś więcic  śwójegó Śyna.  

 Móją górącą módlitwą jeśt aby-

ś my w śzerśzym grónie, móz e za 2 

lata, udali śię w pódró z  któ ra 

umócni naśzą wiarę i pózwóli le-

piej zrózumiec  tó, dlaczegó Bó g 

zachęca naś dó czuwania.  

 Niech Wśzechmógący Pan pró-

wadzi Waś w Śwójej miłóś ci, niech 

wlewa w Waśze śerca pókó j i róz-

budza w kaz dym z Waś czujnóś c . 

Ź módlitwą ó Waś. 

 

Kś. Wójciech Fróehlich 
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Prośby modlitewne 

W Infórmatórze Parafialnym na śtałe zagóś ciła rubryka z própózycjami 

temató w dó módlitwy, któ re dótyczą z ycia naśzych parafii. Tó wśparcie, 

któ regó pótrzebują nie tylkó duchówni i rady parafialne, ale cała wśpó l-

nóta parafii, czyli wśzyścy jej człónkówie - ód najmłódśzych dó najśtar-

śzych. 

Prośby modlitewne: 

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

• o czas pasyjny, aby był dobrym okresem przejścia duchowo z Jezusem 

drogi do Jerozolimy; 

• 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 chrześcijan prześladowanych za wiarę w wielu państwach świata - 

o moc Ducha Świętego dla nich i o nawrócenie ich prześladowców; 

• 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, szczególnie za osoby  dotknięte epide-

mią grypy w ostatnich tygodniach; 

• 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 

 

Pódczaś lekcji religii dzieci mają za zadanie ziluśtrówac  przypówieś c  

Jezuśa ó wielkiej uczcie. Źanim dzieci przyśtąpią dó ryśówania, mają za-

póznac  śię z treś cią przypówieś ci w Biblii. Źapróśzeni góś cie znajdują 

wymó wki, z e jeden kupił póle i muśi je óbejrzec , drugi śię dópieró có 

óz enił, a trzeci kupił pięc  par wółó w i muśi je wypró bówac . Pó wnikliwej 

lekturze Hania mó wi: Ale ja nie wiem jak wyglądają „PARWOŁY”?! 

*** 

Śpótyka śię dwó ch śtarśzych kśięz y. Jeden mó wi Z biegiem lat, coraz wy-

raźniej dostrzegam, że ludzie bardzo dobrze potrafią rozróżniać pomiędzy 

dobrem i złem. Tak, ódpówiada drugi, ale tylko u innych. 

*** 

Tato, jak dorosnę to chciałbym zostać polarnikiem.  
Dobrze synku. - ódpówiada ójciec. 
Tato, ale skoro mam zostać polarnikiem, to już muszę się przygotowywać i 
trenować. 
Oczywiście zgadzam się z tym. 
Tato, to ja potrzebuję teraz 15 złotych na lody. Przecież muszę się powoli 
przyzwyczajać do zimna.  
 

*** 
Trzymieśięczny Franek lez y w łó z eczku i nie móz e zaśnąc . Młóda mama 
zaśtanawia śię: Chyba powinnam mu coś zaśpiewać?... Nie wiem kochanie 
- mó wi młódy ójciec - może spróbujmy jeszcze raz po dobroci? 

Humor z befką ópr. kś. Wójciech Fróehlich 
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Rozważanie 

1.Wtedy Duch zaprowadził Jezusa 
na pustynię, aby go kusił diabeł. 
2.A gdy pościł czterdzieści dni i 
czterdzieści nocy, wówczas łaknął. 
3.I przystąpił do niego kusiciel, i 
rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bo-
żym, powiedz, aby te kamienie sta-
ły się chlebem. 4.A On odpowiada-
jąc, rzekł: Napisano: Nie samym 
chlebem żyje człowiek, ale każdym 
słowem, które pochodzi z ust Bo-
żych. 5.Wtedy wziął go diabeł do 
miasta świętego i postawił go na 
szczycie świątyni. 6.I rzekł mu: Je-
żeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w 
dół, napisano bowiem: Aniołom 
swoim przykaże o tobie, abyś nie 
zranił o kamień nogi swojej. 
7.Jezus mu rzekł: Napisane jest 
również: Nie będziesz kusił Pana, 
Boga swego. 8.Znowu wziął go 
diabeł na bardzo wysoką górę i 
pokazał mu wszystkie królestwa 
świata oraz chwałę ich. 9.I rzekł 
mu: To wszystko dam ci, jeśli 
upadniesz i złożysz mi pokłon. 

10.Wtedy rzekł mu Jezus: Idź 
precz, szatanie! Albowiem napisa-
no: Panu Bogu swemu pokłon od-
dawać i tylko jemu służyć bę-
dziesz. 11.Wtedy opuścił go diabeł, 
a aniołowie przystąpili i służyli 
mu. 

 Mt 4,1-11 

 

  Niedzielą Invócavit rózpó-
czynamy ókreś liturgiczny zwany 
Wielkim Póśtem, czy jak my 
ewangelicy zwykliś my gó nazy-
wac  Czaśem Paśyjnym. Pierwśza 
nazwa – Wielki Póśt – nawiązuje 
dó przeczytanegó fragmentu 
Ewangelii Mateuśza, mó wiącym ó 
Jezuśie, któ ry przez 40 dni póś cił 

Post.  
Ale jaki? 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii w Słupsku 
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Rozważanie 

na puśtyni. Źgódnie z tym, có 
piśze ewangeliśta, Jezuś na pu-
śtyni dóś wiadczał  głódu, pra-
gnienia i zmęczenia. Tó wśzyśt-
kó w ekśtremalnych, puśtynnych 
warunkach. Częś c  kóś ciółó w 
chrześ cijan śkich bardzó duz y 
naciśk kładzie na ten fizyczny 
wymiar przez ywania Wielkiegó 
Póśtu nakazując wprówadzenie 
ógraniczen  dó menu, zakazując 
śpóz ywania wybranych pótraw 
czy próduktó w. Kóś cióły ewan-
gelickie nie śą w tej kweśtii tak 
reśtrykcyjne, óczywiś cie póśt w 
czaśie paśyjnym nie jeśt zabró-
nióny, ód kilku lat Kóś ció ł naśz 
própónuje przyłączenie śię dó 
akcji „7 tygódni bez”, któ ra pó-
przez dóbrówólną rezygnację z 
czegóś , bez czegó wydaje nam 
śię z e nie pótrafimy śię óbejś c . 
Dzięki zrezygnówaniu z tegó, có 
byc  móz e zabiera nam duz ó cza-
śu lub pieniędzy,  bardziej śku-
piamy śię na rzeczach, któ re na 
có dzien  ódśuwamy na dalśzy 
plan. Akcja ta ma tez  za zadanie 
przybliz yc  naś dó Bóga, pópra-
wic  naśzą z Nim relację.  

Innym waz nym elementem 
przez ywania tegó wyjątkówegó 
czaśu jeśt zwró cenie śzczegó lnej 
uwagi na naśzegó bliz niegó, na 
człówieka pótrzebującegó, śtąd 

tez  ód kilku lat w pierwśzą nie-
dzielę czaśu Paśyjnegó Diakónia 
Kóś cióła inauguruje akcję 
„Śkarbónka Diakónijna”. Źebra-
ne funduśze z tej akcji wśpierają 
działania Diakónii na rzecz ludzi 
pótrzebujących. Filózófia tej ak-
cji jeśt próśta i móz e dóśkónale 
uzupełniac  śię z akcją „7 tygódni 
bez”. Rezygnując bówiem z cze-
góś , na có wydajemy pieniądze, 
móz emy je włóz yc  dó kartónó-
wej śkarbónki i przekazac  na 
pómóc bliz nim. Tak więc z jed-
nej śtróny rezygnuję z czegóś , a 
jednócześ nie dzięki temu póma-
gam. Tó właś nie jeśt wymiar 
Czaśu Paśyjnegó, któ ry w kóś cie-
le ewangelickim jeśt bardziej 
duchówym, niz  cieleśnym przy-
gótówywaniem śię dó wydarzen  
Wielkiegó Tygódnia óraz przez y-
waniem męki i ś mierci Jezuśa 
Chryśtuśa.  

  Śłówó Ewangelii pierw-
śzej niedzieli czaśu paśyjnegó 
przybliz a nam śpójrzenie na bi-
blijne rózumienie póśtu i pókuty.  

Jezuś, pó przyjęciu chrztu udaje 
śię na puśtynię Judzką, gdzie 
przez 40 dni póś ci. Móglibyś my 
teraz ómawiac  póśzczegó lne eta-
py kónfróntacji Jezuśa z śzata-
nem, móglibyś my zaśtanawiac  
śię nad teólógią śłó w uz ytych 
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Rozważanie 

przez Jezuśa dó „śłównej” i du-
chówej walki z kuśicielem. Móz -
na pówiedziec , z e wśzyśtkó w 
tym tekś cie jeśt śkrupulatnie i ze 
śtarannóś cią ópiśane. Móz e za-
tem zadac  śóbie pytanie: có wnó-
śi tó śłówó dó mójegó z ycia, dó 
mójej relacji z Bógiem, jeśzcze w 
tak śzczegó lnym czaśie jakim jeśt 
ókreś paśyjny.  

Patrząc na póddanegó pró bie Je-
zuśa kaz dy z naś śtwierdzi: On 
był Bógiem, ón nie  mó gł nie pó-
dółac , ale z drugiej śtróny prze-
ciez  śkóró był Bógiem, tó pó có ta 
całe hiśtória z kuśzeniem? Czyz -
by Bó g nie był pewny, z e Jezuś 
pódóła nałóz ónemu na Niegó za-
daniu? Móz na tez  i nad tym śię 

zaśtanawiac , ale tó i tak nie da 
nam ódpówiedzi, na pytanie có 
óznacza tó dla mnie… jak wpły-
wa ta hiśtória póddawanegó pró -
bie Jezuśa na móją relację z Bó-
giem i z ludz mi?  

Dóbrze, w takim razie przyjrzyj-
my śię temu, có móglibyś my na-
zwac  nieugiętą póśtawą wiernó-

ś ci. Jezuś 
jeśt i pózó-
śtaje wierny 
śwójemu 
póśłannic-
twu, śwójej 
miśji. Jak tó 
jeśt ze mną? 
Odnieś my tó 
najpierw dó 
relacji mię-
dzyludzkich. 
W z yciu 
znajdujemy 
śię w ró z -
nych śytua-
cjach, budu-

jemy ró z ne relacje. Mamy ródzi-
nę, grónó znajómych, przyjació ł, 
zapewne kaz da z tych relacji jeśt 
na śwó j śpóśó b waz na, chóc  ró z -
nie je traktujemy bó jedni śą nam 
bardziej bliścy inni mniej. Czegó 
óczekujemy w takich relacjach? 
Źdecydówanie wzajemnóś ci, któ -
ra przejawia śię w wiernóś ci, 
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 prawdómó wnóś ci, lójalnóś ci, mi-
łóś ci, czyli tych cechach, uczu-
ciach, któ re z ywimy dó drugiej 
óśóby. Jeś li naśze óczekiwania nie 
śą śpełniane, tó pójawiają śię py-
tania, wątpliwóś ci, kryzyśy. Cza-
śami dóchódzi dó rózpadu związ-
ku, zerwania znajómóś ci. Tó bóle-
śne dóś wiadczenia i znówu móz -
na pówiedziec , kaz dy będzie 
przez ywał je na śwó j śpóśó b, je-
den będzie wewnętrznie rózdar-
ty, pó innym śpłynie tó jak pó 
kaczce. Có prawda z ycie będzie 
tóczyc  śię dalej, jednak nie będzie 
ónó juz  takie śamó, bó złó jakie 
śię pójawia pózóśtawia ś lady. My-
ś lę, z e nieuśtannie jeśteś my w 
naśzych związkach i relacjach z 
ludz mi póddawani pró bóm. Mał-
z en śtwa, przyjaz nie i inne wartó-
ś ciówe relacje międzyludzkie ma-
ją prawó óśtac  śię jedynie wó w-
czaś, gdy iśtnieje óbópó lne zrózu-
mienie i wzajemnóś c  uczuc . Nie 
inaczej jeśt z naśzą relacją z Bó-
giem. Nie jeśt z adnym ódkryciem, 
z e chrześ cijanin, człówiek pódą-
z ający drógą wyznaczóną przez 
Jezuśa Chryśtuśa jeśt póddawany 
licznym pókuśóm i pró bóm.  W 
óśtatnim czaśie mamy wiele przy-
kładó w tegó jakiegó ókrucien -
śtwa dópuśzczają śię ludzie na 
innych tylkó dlategó, z e wyznają 
wiarę w Chryśtuśa. Móz e tó bru-

talne có pówiem, ale zaśtana-
wiam śię jak zachówałbym śię w 
śytuacji, gdyby przyłóz ónó mi 
nó z  dó gardła i kazanó wyprzec  
śię Jezuśa?  

 Dródzy, z yjemy naprawdę w 
cieplarnianych warunkach jeś li 
chódzi ó praktykówanie naśzej 
wiary, a tak częśtó pówinniś my 
śię wśtydzic , z e tegó nie cenimy, a 
póddajemy śię pókuśóm śekula-
ryzacji i ódchódzenia ód Kóś cióła 
Jezuśa Chryśtuśa.  

Na czaś paśyjny póśtawmy śóbie 
pytanie: Na ile biórę przykład z 
Jezuśa, na ile identyfikuję  śię z 
Jegó śłówami, któ rych uz ywał dó 
walki z śzatanem. Jaki jeśt mó j 
póśt i mója pókuta?  

Czy jeśt tó dąz enie dó umartwia-
nia śię, czy raczej póśzukiwanie i 
budówanie relacji z z ywym Bó-
giem, tym któ ry dóśzedł az  na 
Gólgótę aby za mnie óddac  z ycie, 
a przeciez  nie  masz większej mi-
łości ponad tę, jeśli ktoś życie swo-
je kładzie za przyjaciół swoich. 
Jeśteś my przyjació łmi Bóz ymi, 
jeś li wyrzekamy śię śzatana i 
grzechu, jeśteś my przyjació łmi 
Bóz ymi ze względu na Chryśtuśa. 
Amen. 

Rozważanie 
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Okna pamięci przemawiają 

  Na ś cianie pó prawej śtrónie prezbiterium 

kóś cióła ś w. Krzyz a w Śłupśku wiśzą dwa nietypó-

we ókna, przez któ re nie śpóśó b dóśtrzec czegó-

kólwiek na zewnątrz.  

Źnalazły śię w tym miejścu w 2011 róku, chóc  

pierwótnie znajdówały śię w zakryśtii. W trakcie 

remóntu w latach 2003-2005 zóśtały zdemóntó-

wane i zmagazynówane na wiez y, śkąd trafiły dó 

warśztatu śtólarśkiegó Jó zefa Maciejewśkiegó. 

Tam prześzły gruntówną renówację.  

Tó jedyne óryginalne ókna, jakie zachówały śię w 

budynku, có czyni z nich niemych ś wiadkó w hiśtó-

rii kóś cióła.  Okna te nie tylkó ś wiadczą ó dziedzic-

twie materialnym parafii, ale takz e ó dóróbku teó-

lógicznym i duchówym.  

9 liśtópada 2019 róku pódczaś nabóz en śtwa upa-

miętniającegó 160 rócznicę wybudówania kóś ció-

ła, póś więcónó zabytkówe ókna wraz z dółączóny-

mi dó nich tabliczkami upamiętniającymi 15 du-

chównych, któ rzy pełnili w nim śłuz bę duśzpa-

śterśką.  

W Infórmatórze Parafialnym prezentujemy śyl-

wetki duśzpaśterzy pełniących śwóją śłuz bę w 

murach śłupśkiegó kóś cióła na prześtrzeni 160 lat. 

Okna pamięci przemawiają 
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Okna Pamięci przemawiają  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ks. Lucjan Feliks 
Steinhagen 
 

W Weśterśtede (Niemcy) 
w wieku 91 lat zmarł kś. Lucjan 
Felikś Śteinhagen. Uródził śię 28 
liśtópada 1928 r. w Ozórkówie. 

Jegó ródzina póchódziła z Pabia-
nic. Ojcem był przedśiębiórca 
Śtefan Śteinhagen, a dziadkiem 
przemyśłówiec Felix Kruśche, 
któ ry przed II wójną ś wiatówą 
miał w Pabianicach liczne zakła-
dy pródukcyjne.  

Lucjan F. Śteinhagen zó-
śtał órdynówany na duchówne-
gó Kóś cióła Ewangelickó-
Augśburśkiegó w dniu 7 czerw-
ca 1959 róku w Biśkupcu Re-
śzelśkim (lub w Działdówie), a 
śłuz bę jakó wikariuśz rózpóczął 
w Działdówie, gdzie juz  wcze-
ś niej ód paz dziernika 1957 r. 
ódbywał praktykę przedórdyna-
cyjną. Od paz dziernika 1959 r. 
pełnił óbówiązki adminiśtratóra 
parafii w Biśkupcu Reśzelśkim 
óraz w Dz wierzutach wraz ze 
zbórami w: Raśzągu, Czerwón-
ce, Jezióranach i Reśzlu. Oficjal-
nym adminiśtratórem tych pa-
rafii i zbóró w zóśtał w czerwcu 
1962 r. Na nabóz en śtwa jez dził 
wó wczaś rówerem. Pótem, gdy 
miał pó kilka nabóz en śtw w 
kaz dą niedzielę, dójez dz ał na 
nie mótócyklem.  

W latach 1969-1971 zó-
śtał przenieśióny na Pómórze, 
gdzie był duśzpaśterzem zbó-
ró w niemieckójęzycznych. Śie-
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Okna Pamięci przemawiają 

dziba jegó duśzpaśterśtwa znaj-
dówała śię w Śłupśku. Tutaj 
dyśpónówał śamóchódem, któ -
rym dójez dz ał na nabóz en śtwa 
dó 16 zbóró w na terenie pówia-
tó w: białógardzkiegó, bytów-
śkiegó, drawśkiegó, kóśzalin -
śkiegó, miaśteckiegó, śławien -
śkiegó, śłupśkiegó, śzczecinec-
kiegó i ś widwin śkiegó. Ź uwagi 
na 5-óśóbówą ródzinę, któ ra 
nie mieś ciła śię w dótychczaśó-
wej dwupókójówej plebanii 

Duśzpaśterśtwa Źbóró w Niepó-
lśkich w Śłupśku przy ul. Party-
zantó w 30/2 ótrzymał przy-
dział mieśzkania śpó łdzielczegó 
na Źatórzu (ul. Źygmunta Augu-
śta 18/61). Dótychczaśówe 
mieśzkanie zaczęłó wtedy peł-

nic  funkcję kancelarii parafial-
nej i śalek dydaktycznych na 
lekcje religii.  

W Śłupśku pracówał dó 
31 paz dziernika 1971 r. Pódób-
nie jak wielu jegó zbórównikó w 
wyemigrówał dó Niemiec. Pó 
wyjez dzie dó RFN pracówał ja-
kó kapelan śzpitalny w Weśter-
śtede az  dó przejś cia na emery-
turę w 1991 r.  

Na emeryturze dalej ak-
tywnie udzielał śię w działalnó-
ś ci kóś cielnej, wygłaśzał prelek-
cje w Dómu Ewangelickim, 
dzielił śię wraz eniami ze śwó-
ich pódró z y, prezentówał zró-
bióne przez śiebie zdjęcia. By-
wał w Pólśce, ró wniez  na Kón-
ferencjach duchównych KEA. W 
paz dzierniku 2005 r. wygłóśił 
kazanie pódczaś nabóz en śtwa 
w Pabianicach z ókazji zjazdu 
ródu Kruśche.  

Źmarł 15 lutegó 2020 r. 
Pózóśtawił z ónę Annę óraz 
dwó ch śynó w – ceniónych mu-
zykó w: Piótra i Nathana. Nabó-
z en śtwó pógrzebówe ś p. Lucja-
na F. Śteinhagena ódbyłó śię 21 
lutegó br. w kóś ciele Piótra w 
Weśterśtede. 

Jan Wild 
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PRZESŁANIE NA ŚWIĘTO DIAKONII, 1. NIEDZIELA PASYJNA INVOCAVIT  
1 marca 2020 

 

 

Drogie Siostry i Drodzy Bracia! 

 

Dzisiaj, w 1. Niedzielę Pasyjną, obchodzimy Święto Diakonii. Wskazujemy na znaczenie 
chrześcijańskiego miłosierdzia i potrzebę wzajemnej pomocy. Składamy także serdeczne 
podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie i ofiarność, dzięki którym mogliśmy pomóc 
wielu osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Praca diakonijna nie byłaby możliwa 
bez zaangażowanych pracowników i wolontariuszy placówek diakonijnych, parafii, komisji 
diakonijnych czy odwiedzających osoby w potrzebie. 
 
W 1. Niedzielę Pasyjną rozpoczyna się akcja Skarbonka Diakonijna. W tym roku to edycja 
jubileuszowa, bo odbywająca się po raz 25. Od 15 lat akcja ma charakter ekumeniczny – Diakonia 
Polska prowadzi ją wspólnie z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, ELEOS Kościoła 
Prawosławnego oraz z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. 
 
Inauguracja tegorocznej akcji miała miejsce 26 lutego w Centrum Luterańskim w Warszawie. 
Uczestniczące w niej dzieci z chóru szkolnego Quasi Angeli ze Szkoły Podstawowej nr 75 w 
Warszawie w słowach wykonywanej pieśni zawarły przesłanie, które nawiązuje do jej idei i 
towarzyszącego hasła „Dar juniora dla seniora”. „Podaruj im swój czas i nie bój się, że stracisz. 
Twojego serca dar niech życie ubogaci” – mogli w śpiewie chórzystów usłyszeć uczestnicy 
uroczystości. Słowa te, które wybrzmiewały także po zakończeniu spotkania w indywidualnych 
rozmowach, pokazały jak ważna jest potrzeba zacieśniania międzypokoleniowych kontaktów, 
wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za drugiego człowieka, a także jak potrzebne są w 
dzisiejszym świecie takie wartości jak darowanie swojego czasu, relacje, szczera rozmowa i 
wzajemna troska. 
 
„Skarbonka diakonijna” skierowana jest do przedstawicieli każdego pokolenia i wzywa do 
dostrzeżenia wokół siebie osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych. Poprzez ograniczenia 
pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do skarbonek zachęcamy do 
dzielenia się oraz uwrażliwiamy na potrzeby osób wykluczonych i marginalizowanych. Nawet 
najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. Jest darem serca i szczególnym 
rodzajem miłości – współczuciem, życzliwością i okazaniem pomocy bliźniemu w potrzebie. To 
także wyraz naszej wrażliwości i chrześcijańskiej odpowiedzialności, do czego wezwani jesteśmy 
w Ewangelii Mateusza „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych z moich braci, mnie 
uczyniliście” (Mt 25,40). Zachęcamy do dzielenia się z innymi tym, co mamy i tym samym do 
bycia widzialnym świadectwem wspólnoty, jaką tworzymy w Kościele. Zebrane środki 
przeznaczone zostaną na leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz 
wsparcie w zależności od potrzeb. 

 

Warszawa, 1 marca 2020  
 
 
 
 

 

Wanda Falk  
Dyrektor Generalny Diakonii Polskiej 

 
 
 
 

 

Bp Ryszard Bogusz 
Prezes Diakonii Polskiej 
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Sola Scriptura - diecezjal-

ny etap Bydgoszcz 

 

Komisja Rewizyjna-               

7 lutego 

 

Zgromadzenie Parafialne 

 

Spotkanie ŚDM 

15 lutego 
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Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie, 

Drodzy Duchowni! 

 Do Polski docierają informacje z 
kolejnych krajów w Europie, gdzie 
stwierdzono przypadki zachorowań na 
koronawirusa. Wiem, że wśród wielu 
osób rodzi się niepewność i strach. Dla-
tego przede wszystkim chciałbym pro-
sić wszystkich o modlitwę za chorych w 
różnych częściach świata, za ich rodziny 
oraz lekarzy, którzy się nimi opiekują. 
 Bóg jest Bogiem pokoju. Pragnę 
zachęcić więc do tego, byśmy w Nim 
szukali naszego pocieszenia i powierzali 
mu wszystkie nasze lęki. Ważnym jest 
byśmy nie popadali w panikę, zdając 
sobie sprawę z tego, że w życiu czeka 
na każdego z nas wiele zagrożeń. Jako 
chrześcijanie opieramy swoje życie na 
wierze w Boga, który otacza nas swoją 
opieką. Wiara nie oznacza jednak za-
chęcenia do nierozsądnego postepowa-
nia. Proszę Was również o zwrócenie 
szczególnej uwagi na osoby potrzebują-
ce wsparcia. Warto zainteresować się 
czy osoby starsze, chore nie potrzebują 
naszej pomocy. Pomaganie jest także 
wyrazem naszej wiary. 
 Zachęcam równocześnie do wdro-
żenia środków ostrożności podczas na-
bożeństwa i przy dystrybucji Komunii 
Świętej. Tym bardziej, że trwa sezon 
grypowy. Powinniśmy pamiętać, że 
jesteśmy odpowiedzialni za parafie i 
wspólnoty, których jesteśmy częścią. 
Jeśli stwierdzimy u siebie objawy grypy, 
pozostańmy w domu, by nie narażać 
innych osób, które uczestniczą w nabo-

żeństwach[…] 
Z uwagi na ryzyko pojawienia się koro-
nawirusa w Polsce oraz sezon grypo-
wy, po konsultacjach z epidemiolo-
giem i na podstawie § 77 ust. 3 Zasad-
niczego Prawa Wewnętrznego i § 97 
Pragmatyki Służbowej zalecam du-
chownym, by rozdawali opłatek jedy-
nie na rękę oraz umożliwili parafianom 
korzystanie podczas Komunii z małych 
kielichów, a jeżeli nie będzie to tech-
nicznie możliwe, udzielali Komunii 
przez zanurzenie opłatka w winie.  
 
 Zagrożenie to jest dla nas nowe, 
więc wzbudza wiele emocji. Do innych 
zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale prze-
cież przez to nie stały się mniej groźne. 
Dlatego tak ważna jest dla nas wiara. 
To nasz Zbawiciel obiecał, że nie pozo-
stawi nas samymi. Bóg wspiera swoje 
dzieci w każdej sytuacji życia. W modli-
twie możemy odnajdywać pokój, ale 
też prosząc o ochronę, pomoc realnie ją 
otrzymujemy. 
 Chciałbym zakończyć ten apel apo-
stolskim życzeniem pokoju z Listu do 
Filipian poszerzony o wcześniejszy wer-
set: 
 
„Nie troszczcie się o nic, ale we wszyst-
kim w modlitwie i błaganiach z dzięk-
czynieniem powierzcie prośby wasze 
Bogu. A pokój Boży, który przewyższa 
wszelki rozum, strzec będzie serc wa-
szych i myśli waszych w Chrystusie Jezu-
sie.” 

 
Bp Jerzy Samiec 

Apel Biskupa 
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O tym co za nami 

 

O tym, co za nami 
Sola Scriptura 2020 

W róku śzkólnym 2019/20 ód-
bywa śię kónkurś wiedzy biblij-
nej Śóla Ścriptura. W tym róku 
tematyka Kónkurśu  óparta jeśt 
na treś ci Ewangelii Marka, a w 
najśtarśzej grupie na etapie 
ógó lnópólśkim takz e liśtach 
Piótra. Na etapie parafialnym 
udział w kónkurśie wzięłó 7 

óśó b, tylkó jeden uczen  uzyśkał 
wymaganą liczbę punktó w i  
zakwalifikówał śię dó etapu 
diecezjalnegó. Źmagania  na 
etapie diecezjalnym ódbyły śię 
w Bydgóśzczy 12 śtycznia. Jó-
natan Fróehlich, uczen  klaśy IV 
NŚP 7 w Śłupśku pónównie 
uzyśkał wymaganą ilóś c  punk-

tó w i zakwalifikówał śię dó 
óśtatniegó etapu, któ ry ódbę-
dzie śię 21 marca w Bielśku 
Białej. Jónatanówi z yczymy Bó-
z egó błógóśławien śtwa w przy-
gótówywaniu śię dó óśtatniegó 
etapu Kónkurśu.  

 

Komisja Rewizyjna   
7 lutegó w  Centrum Diakónii i 

Dialógu ódbyłó śię 
póśiedzenie Para-
fialnej Kómiśji Re-
wizyjnej, któ rej za-
daniem jeśt kóntró-
la  prówadzenia dó-
kumentacji para-
fialnej.  Na wnióśek 
PKR Źgrómadzenie 
Parafialne   udziela 
abśólutórium Ra-
dzie Parafialnej.  

 

Zgromadzenie Parafialne 

9 lutegó pó nabóz en śtwie ód-

byłó śię Źgrómadzenie Parafial-

ne, któ re przyjęłó śprawózda-

nie finanśówe za rók 2019 óraz 

preliminarz budz etówy na 

2020. 
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Ogłoszenia 

Parafia dysponuje lokalem użytkowym  

do wynajęcia na działalnóś c  góśpódarczą.  

• Lókal ó pówierzchni 51,7m2  znajduje śię przy ul. Śygietyn -

śkiegó 7 w zrewitalizówanej częś ci miaśta. Lókal óbejmuje 2 

pómieśzczenia biurówe óraz ubikację z umywalką.  

• Wejś cie bezpóś rednió z ulicy dó pómieśzczenia biurówegó.  

• Wygódne, bezpłatne miejśca parkingówe przed budynkiem.  

• Kóntakt pód telefónem:          59 843 29 36                         

lub 605 093 872 
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Ogłoszenie 

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! 

K I R C H E N T A G   

Ośóby zaintereśówane wy-

jazdem na ekumeniczny Kir-

chentag dó Paśewalk  w 

Niemczech w dniach 4-6 

czerwca 2020 róku próśzó-

ne śą ó  kóntakt i zapiśanie 

śię  na liśtę ucześtnikó w - w 

prógramie wyjazdu zwie-

dzanie Greifśwaldu  óraz 

udział w Ekumenicznym 

Dniu Kóś cióła 6 czerwca - 

kóśzt wyjazdu 50 EURO ód 

óśóby. w tym - przejazd, 2 

nóclegi, 2 ś niadania i 2 kóla-

cje. Kirchentag ódbywac  śię 

będzie pó pólśku i pó  nie-

miecku.  
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Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu  

INFORMUJE, Ź E   

DYŚPONUJE ŚPRŹĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOŹ YCŹENIA.  

(ŁO Ź KA ELEKTRYCŹNE,  

CHODŹIKI, WO ŹKI INWALIDŹKIE)                                      

TEL. 605556749 

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 
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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. nówóróczna na Funduśz Śócjalny: śtyczen  - 369,00 zł 

2. na Funduśz Śtypendialny: luty  - 274,10 zł 

3. na Diakónię Pólśką: niedziela Invócavit 

4. na Funduśz Bratniej Pómócy im Guśtawa Adólfa: maj / czerwiec; 

5. na Dómy Opieki (ófiara z niwna): wrześien  lub paz dziernik; 

6. na Funduśz Ewangelizacyjnó-Miśyjny: paz dziernik 

7. Funduśz na Diaśpórę.  I niedziela pó Pamiątce Refórmacji  
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DARO-

WIZNY ZŁOŻONE NA RZECZ PARAFII!   
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  

SKŁADKI KOŚCIELNEJ  
 

Śkładkę móz na ópłacac  w kancelarii parafialnej lub przelewac  na kóntó para-
fialne z dópiśkiem darówizna - śkładka kóś cielna rók imię i nazwiśkó (pózwóli 
tó na ódliczenie wpłacónej kwóty ód pódatku):  

PL 25160014621816836860000001 
Dla innych darówizn óbówiązuje ten śam numer kónta. Póniz ej przedśtawiamy 
wyciąg z regulaminu parafialnegó dótyczący zaśad ópłacania śkładek kóś ciel-
nych. Jednócześ nie przypóminamy, z e pełnóprawny udział np. w wybórach dó 
rady parafialnej lub jakichkólwiek głóśówaniach pódczaś zgrómadzen  parafial-
nych mają óśóby, któ re znajdują śię na liś cie parafialnej, czyli śą człónkami 
parafii pód względem fórmalnym, na có śkłada śię ró wniez  ópłacenie śkładki 
kóś cielnej.  
 
Źachęcamy pan śtwa dó cyklicznych wpłat, któ re móz na realizówac  np. przez 
śtałe, mieśięczne zlecenia bankówe, rózkładając róczną nalez nóś c  na 12 mniej-
śzych kwót (np. w przypadku, gdy mieśięczne wynagródzenie wynóśi 2400 
nettó, tó róczna śkładka kóś cielna wynóśi 288 zł. Kwótę dzielimy przez 12, 
có daje nam mieśięcznie 24 zł. W śwóim banku dókónujemy zlecenia mieśięcz-
nej dyśpózycji kwóty w wyśókóś ci 24 zł na kóntó bankówe parafii).  

 

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ŹAŚADY OGO LNE 

§ 7 
1. Kaz dy człónek Parafii, któ ry zóśtał kónfirmówany i ukón czył 18 lat, 
zóbówiązany jeśt dó płacenia śkładek parafialnych. Śkładki te pówinny 

wynóśic  co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzaśadniónych przypadkach Rada Parafialna móz e zwólnic  ód tegó 
óbówiązku pójedynczych parafian bądz  tez  ókreś lóne grupy śpółeczne np. 
ucznió w, śtudentó w, bezróbótnych, czy tez  ródziny przez ywające ókreśó-
we trudnóś ci finanśówe. W uchwale dótyczącej zwólnienia pówinien byc  
ókreś lóny czaś trwania tegó zwólnienia. 
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 WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

08.03 10.30 Ś wiatówy Dzien  Módlitwy kóś ció ł 

12.03 18.00 
Śpótkanie dla zaintereśówanych Kóś ció-

łem Ewangelickim 
CDiD 

13-
14.03  

Śynód Diecezji Pómórśkó-

Wielkópólśkiej 
Tórun  

21.03 10.00 Ogó lnópólśki etap Śóla Ścriptura Bielśkó-Biała 

30.03 17.00 Rada Parafialna CDiD 

01.04 19.00 Kóncert  kóś ció ł 

02.04 18.00 Śpótkanie dla zaintereśówanych Kóś ció-
łem Ewangelickim 

CDiD 

3-5.04  Ródzinne rekólekcje paśyjne  Póznan  

Zachęcamy do wpisywania się listę chętnych do pieczenia ciast na 
parafialne spotkania po nabożeństwie (w trzecie niedziele).  

Lista dostępna w kościele! 
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Plan nabożeństw na MARZEC/KWIECIEŃ 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

01.03 

Invócavit 
 10.30   

8.03 

Ś wiatówy Dzien             
Módlitwy 

 
10.30 

Ofiara na Ś DM 
8.30  

15.03 

Oculi 

Ofiara na Diakónię  

9.30 10.30  12.30 

22.03 

Laetare 
 10.30 8.30  

29.03 

Judica 
 10.30   

05.04 

Palmówa 
9.30 10.30  12.30 

09.04 

Wielki Czwartek 
 17.00   

10.04 

Wielki Piątek 
15.30 17.00 8.30 10.30 

12.04 

Wielkanóc 
 10.30 8.30  

19.04 

Quaśimódógeniti 
 

10.30  

 

Herbatka   

  


