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Wierny jest Bóg, który was powołał 

do społeczności Syna swego Jezusa 

Chrystusa, Pana naszego. 

1 Kor 1,9 

 

Drodzy Parafianie! 

 Poz egnaliś my śtary, powitali-
ś my Nowy 2020 Rok. Przy okazji 
przejś cia z jednego do drugiego, 
wśpominamy to, co naś śpotkało w 
minionym i zaśtanawiamy śię nad 
tym co naś śpotka w kolejnym  ro-
ku. Jeśt na pewno wiele rzeczy, za 
kto re powinniś my byc  Bogu 
wdzięczni, a kto rymi naś w minio-
nym roku obdarował, ale śą z pew-
noś cią i takie, kto re wzbudzają w 
naś śmutek i bo l. Ż ycie toczy śię 
jednak dalej a to, co śię wydarzyło 
juz  nie jeśt moz liwe do zmiany. 

 Na pewno  przyśzłoś c  i kolejny 
rok da nam ponownie wiele ro z -
nych moz liwoś ci. Byc  moz e będzie 
to dla kogoś  rok waz nych zmian, 
podejmowania kluczowych dla z y-
cia decyzji. Ż yczę kaz demu by zaw-
śze podejmował mądre i przemy-
ś lane decyzje, by śpotykał dobrych 
i  z yczliwych ludzi ale przede 
wśzyśtkim, by na drodze śwojego 
z ycia  śpotykał   Boga, poznawał 

Go i doś wiadczał Jego działania w 
z yciu i z yczę kaz demu by potrafił  
z tej śpołecznoś ci z Bogiem czer-
pac  radoś c .  

Drodzy, chcę kaz demu z Waś po-
dziękowac  za to, z e Bo g uczynił 
Waś częś cią mojego z ycia, dziękuję 
za zaangaz owanie w śłuz bę na 
rzecz Parafii, naśzego wśpo lnego 
dobra i dziękuję za kaz dą modli-
twę za mnie. Bogu Najwyz śzemu 
dziękuję za Jego wiernoś c  i nieza-
wodnoś c , kto rej mogliś my do-
ś wiadczac  i kto rej mamy nadzieję 
doś wiadczac  nadal. 

Ż modlitwą za Waś 

 Waśz duśzpaśterz 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

  Słowo duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 
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Życzenia Biskupa Kościoła 

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawi-

dowego, syna Abrahamowego…”  

Mt 1,1-17 

 

Drogie Siośtry i Bracia w Jezuśie Chry-

śtuśie! 

 

 Byc  moz e jeśteś cie nieco zdziwieni 

werśetem, kto ry wybrałem przygoto-

wując dla Waś z yczenia. To rzeczywi-

ś cie śłowa wyjęte z kontekśtu. Początek 

Ewangelii Mateuśza. Moz e to niedokon -

czone zdanie zachęci Waś to przeczyta-

nia rodowodu Jezuśa Chryśtuśa zapiśa-

nego w 17 werśetach? 

To fragment, kto ry byc  moz e częśto 

pomijamy w naśzej ś wiątecznej lektu-

rze Piśma S więtego. Jeśt trochę jak nud-

na inśtrukcja obśługi, albo jakieś  tech-

niczne ześtawienie, kto re - jak śię zdaje 

- nie ma więkśzego znaczenia dla tego, 

co jeśt najwaz niejśze w hiśtorii naro-

dzin Żbawiciela. Nie chodzi o teologicz-

ne znaczenie rodowodu, ale takie zwy-

czajne prześłanie duchowe. Po co mam 

znac  linię przodko w Jezuśa? 

 Żnajdziecie tam wiele egzotycznie 

brzmiących imion. Trudno je wypowie-

dziec , a co dopiero zapamiętac . Jezuś 

miał konkretnych przodko w na tym 

ś wiecie. Pośiadał jakieś  korzenie. Były 

to nierzadko wielkie pośtacie biblijne, 

ale zawśze ludzie z krwi i koś ci, tak śa-

mo grześzni. Czaśem ich czyny były 

paśkudne i poz ałowania godne, raczej 

gorśzyły niz  zachęcały do poznania 

Boga. Bohaterśka wiara mieśzała śię z 

grzechami i błędami. Ludzie jak to lu-

dzie. Nikt nie ma prawa rzucic  kamie-

niem, bo nikt nie jeśt bez grzechu. 

 W okreśie ś wiąteczno-

noworocznym przychodzimy tłumnie 

do koś cioło w, z eby po raz kolejny wy-

śłuchac  hiśtorii narodzenia Żbawiciela. 

Szukamy nowych impulśo w wiary. 

Przychodzimy z nieidealnych kontek-

śto w. Mamy częśto śkomplikowane 

śytuacje rodzinne, albo jeśteś my uwi-

kłani w prześzłoś c , w hiśtorie naśzych 

przodko w. Bywa, z e nie potrafimy śkle-

ic  w całoś c  teraz niejśzoś ci naśzych ro-

dzin. Czaśem boimy śię o przyśzłoś c  i o 

to, co będzie po naś, gdy naś zabraknie. 

Żachęcam Waś, z eby te wśzyśtkie po-

gmatwane śprawy przynieś c  przed Bo-

z e oblicze i prośic  Boga o mądroś c  w 

podejmowaniu trudnych z yciowych i 

rodzinnych decyzji. 

 Prośzę Waś wśzyśtkich o trośkę o 

Waśze rodziny, a śzczego lnie o dzieci, 

przyśzłe pokolenia. Prośzę o to, aby 

Niemowlę narodzone w Betlejem nie 

było tylko ś wiąteczną tradycją, ale we-

zwaniem do autentycznej miłoś ci dają-

cej radoś c  z odpowiedzialnoś ci za śiebie 

nawzajem. 

 Niech Bo g prowadzi Waśze domy i 

rodziny, przyjacio ł, znajomych, bliśkich 

i kochanych. Nieś cie poko j ludziom i 

zwiaśtujcie śwoim z yciem Ewangelię. 

 

Waśz w Chryśtuśie 

 

Bp Jerzy Samiec 
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Rozważanie / Świat Nowego Testamentu 

Wierny jest Bóg 

1 Kor 1,9a 

Dla Ewangelika pytanie o to, 

jak rozumiec  nowoteśtamentowe 

prześłanie o wierze ma kluczowe 

znaczenie. Sam z ro dłośło w grec-

kiego rzeczownika pistis i czaśow-

nika pisteuo moz e nam uchylic  

rąbka tajemnicy. Po pierwśze oba 

z nich mogą oznaczac  zaufanie, 

wiarę w coś  czy w kogoś , 

jak i wiernoś c , tak jak 

w 1 Kor 1,9a.  

Dziśiejśzego człowieka powinno 

zaśkoczyc  to, z e nie oznacza ona 

poznania intelektualnego ani wie-

dzy o Bogu, nie jeśt tez  toz śama 

z akceptacją uznanego wyznania 

wiary. Wiara to w pierwśzym rzę-

dzie zaufanie Bogu objawionemu 

w Jezuśie Chryśtuśie, zaufanie, 

kto re rodzi wiernoś c  Słowu Boz e-

mu, obietnicom danym przez Bo-

ga. Nie przypadkiem zreśztą naj-

więkśzym grzechem według 

Ewangeliśty Jana i Reformatoro w 

jeśt nieufnoś c  i niewiara w Boz ą 

miłoś c  w Jezuśie Chryśtuśie. 

To jeśt korzen  całego zła. Żreśztą 

wcale nietrudno dopatrzyc  

śię nieufnoś ci wobec Boga w śce-

nie kuśzenia pierwśzych ludzi 

w 1 Kśiędze Mojz eśzowej, 

gdzie wąz  przekonuje Ewę, z e Bo-

gu wcale nie moz na ufac , z e jeśt 

ich wrogiem i ogranicza ich poten-

cjał rozwoju. Wiara oznacza zau-

fanie Bogu w codziennym z yciu, 

a nie tylko wiarę w jego iśtnienie, 

a to kolośalna ro z nica. 

Po drugie wiara ma śwo j przed-

miot - jeśt nim odkrycie, z e w Je-

zuśie Chryśtuśie Bo g dał śwoje 

ośtatnie i decydujące śłowo 

(Hbr 1,1-2), z e „nie ma w nikim 

Wiara.  

Ale jaka? 

ks. dr Grzegorz Olek 

Wikariusz Parafii w Gliwicach 
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 innym zbawienia” (Dz 3,12a) 

i wreśzcie, z e Jezuś Chryśtuś 

jeśt  jedynym fundamentem wiary 

i Koś cioła (1 Kor 3,11). Treś c  wia-

ry przedśtawił Apośtoł Paweł 

w  1 liś cie do Koryntian 15,1-8 - 

jeśt to kro tka i celna definicja 

Ewangelii, czyli dobrej wiadomo-

ś ci o Boz ym zbawieniu. Dopiero 

z tej podśtawowej treś ci wypływa 

wśzyśtko inne - pytania o to, 

jak budowac  zbory i parafie, 

jak z yc  na co dzien  i od ś więta. 

To było zreśztą pośtulatem Refor-

matoro w XVI-wieku - śprawdze-

nie czy praktyka z ycia chrześ ci-

jan śkiego i nauka Koś cioła wynika 

z Piśma, jeśt konśekwencją wiary 

w Ewangelię, czy jeśt zupełnie 

ludzką tradycją, kto ra z ąda bo-

śkiego autorytetu. 

Po trzecie - zaufanie Bogu, kto ry 

dał śię poznac  w Jezuśie Chryśtu-

śie, rodzi wiernoś c . I o tym mo-

mencie wiary napiśał Apośtoł Pa-

weł w 1 liś cie do Koryntian 1,9a. 

Wiernoś c  Boga zachęca do wier-

noś ci jego obietnicom i jego Sło-

wu. Oczywiś cie jako duchowny 

ewangelicki od razu dodam, 

z e zbawia naś wiernoś c  Boga, 

a nie naśza dośkonałoś c  wypeł-

Rozważanie / Świat Nowego Testamentu 
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Rozważanie / Świat Nowego Testamentu 

niania praw i przykazan . Wiernoś c  

oznacza, z e pozwalam Bogu prowa-

dzic  śię na drodze uś więcania z y-

cia, włączając w to upadki, błędy, 

grzechy i ś lepe uliczki, w kto re 

nie raz śię wprowadzę. Sztuką jeśt 

jak najśzybciej wśtawac , otrząśnąc  

proch, wyznac  i iś c  dalej w z yciu 

wiary. Wiernoś c  Bogu buduje 

na Jego wiernoś ci. To klucz do tego, 

z eby miec  w z yciu duchowym po-

ko j i radoś c . Dośkonały jeśt tylko 

Bo g, tylko On jeśt ś więty.  

I tak te trzy elementy znaczenia 

greckiego śłowa pistis, odkrywają 

najwaz niejśze momenty z ycia wia-

rą. Kaz dy z nich ma śwoje znacze-

nie - zaufanie Bogu, rodzi pytanie 

o treś c  objawienia, a jego przyjęcie 

prowadzi do wiernoś ci. Na Boz ą 

wiernoś c  mogę liczyc  nawet wtedy, 

kiedy ja okaz ę śię niewierny. Jego 

wiernoś c  okazuje śię w tym, z e daje 

kolejną śzanśę kaz demu, kto wraca 

i chce z Nim prowadzic  śwoje z ycia, 

kto na-wraca śię na właś ciwą dro-

gę. 

Komuś , kto czyta, moz e śię wydac , 

z e w takim razie wiara zalez y cał-

kowicie ode mnie. W wierze śpoty-

ka śię działanie Ducha S więtego 

i gotowoś c  człowieka do przyjęcia 

Boz ego prześłania. Nie przypad-

kiem dla Marcina Lutra pośtac  Ma-

rii, nieco przez naś zapomnianej, 

była dośkonałym obrazem tego, 

czym wiara jeśt - przyjęciem z zau-

faniem Słowa od Boga, kto re do naś 

trafia. Wiara jeśt darem Ducha 

S więtego, kto ry potrzebuje wzra-

śtac  i dojrzewac . 

Dla mnie ośobiś cie to bardzo waz -

ne, z e nawet wtedy kiedy rozczaro-

wuję śię śobą, błądzę, to Bo g śię nie 

zmienia, nie zmienia śię to, z e zba-

wienie przynio śł Jezuś Chryśtuś 

i z e ja nie mogłem i nie mogę 

do tego nic dodac . Mam z tego czer-

pac  pełnymi garś ciami i odkrywac , 

co to znaczy uczyc  śię zaufania 

i wiernoś ci Bogu i Jego Słowu. 

A to jeśt droga na całe z ycie i mam 

nadzieję, z e będziemy - ja i ty - 

w tej drodze w 2020 roku odkry-

wac  jak dobry, wierny 

i  nieśamowity jeśt naśz Bo g. 
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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 rady parafialne, ale cała wśpo l-

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

śzych. 

Prośby modlitewne: 

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

• 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 - o mądrość dla rządzących, głód Bożego Słowa i rozpo-

znanie misji, jaką Bóg nam powierzył; 

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

w dzisiejszym świecie; 

• o dzieci i młodzież szkolną, aby nauka w szkole służyła rozwijaniu 

ich talentów i zdolności; 

• o uczenie się odkrywania jedności wiary wśród chrześcijan różnych wy-

znań i czerpania z różnorodności sposobów oraz tradycji wyznawania 

wiary w Trójjedynego Boga; 

• o bezpieczeństwo na czas ferii dla wypoczywających w mieście zamiesz-

kania, jak i na wyjazdach; 

• o pożary lasów w Australii - o rodziny osób zmarłych w wyniku poża-

rów, o strażaków i inne służby walczące z ogniem; 

• o pokój na świecie 

Prośby modlitewne 
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Humor z befką 

Pewna zakonnica jedzie śamochodem przez pola i wiośki. W śamym 
ś rodku wśi kon czy śię jej benzyna i śamocho d śtaje. Wyruśza pieśzo 
w drogę i po kilku kilometrach śzczęś liwie dociera do jakiejś  śtacji ben-
zynowej. Czy mógłby mi Pan dać trochę benzyny? - pyta obśługującego 
śtację męz czyznę. 
 A czy ma Siostra kanister? - pyta męz czyzna.  
Niestety nie mam, a mógłby mi pan jakiś pożyczyć?  
Ja też niestety nie mam. – odpowiada.  
Ale ma pan pewnie jakiś inny pojemnik na trochę paliwa, żebym mogła 
tu dojechać.  
Jakiś pojemnik… zaśtanawia śię męz czyzna. Na górze w mojej sypialni 
mam nocnik. Jeśli chciałaby siostra go użyć, to mogę pożyczyć.  
Jestem przyzwyczajona do nocników, proszę mi go dać. - mo wi uradowana 
zakonnica.  
Benzyna zośtała nalana do nocnika i śiośtra udaje śię w drogę do śwoje-
go śamochodu. Kiedy ośtroz nie wlewa benzynę z nocnika do baku śwoje-
go śamochodu podjez dz a wielka cięz aro wka. Kierowca nagle hamuje, 
opuśzcza okno i z ciekawoś cią obśerwuje co robi zakonnica. Kiedy ośtat-
nia kropla znajduje śię juz  w baku mo wi zdziwiony: Wielki szacunek, Sio-
stro, też chciałbym mieć taką wiarę! 
 

*** 
Przed katedrę zajez dz a czarny Mercedeś, z kto rego wyśiada biśkup. 
Żgromadzeni kłaniają śię biśkupowi w paś, wśzyścy śą elegancko ubrani 
i wchodzą do katedry. Przechodzący obok chłopiec mo wi: Nieźle się roz-
winęli, pomyśleć, że zaczynali od osiołka. 
 

*** 
Właś ciwie cieśzę śię z tego, z e do grobu nie moz na niczego zabrac  – 
to jeśt jedyna moz liwoś c , z eby na zawśze pozbyc  śię tych wśzyśtkich na-
gromadzonych rupieci.  

Humor z befką opr. kś. Wojciech Froehlich 



 10 Informator parafialny, Nr 1 (210) 2020  

 

 

Okna pamięci przemawiają 

 

O oknach pamięci 
  W prezbiterium koś cioła,  na ś cianie po 

prawej śtronie znajdują śię dwa okna, z kto rych 

nie ma widoku na przylegające do koś cioła po-

dwo rko. Te okna zośtały zawieśzone w tym miej-

ścu w  2011 roku, a pierwotnie znajdowały śię w 

zakryśtii koś cioła. W trakcie remontu w 2003-

2005 zośtały zdemontowane i zmagazynowane na 

wiez y, śkąd trafiły do warśztatu śtolarśkiego p. 

Jo zefa Maciejewśkiego. Tam prześzły gruntowną 

renowację i częś ciową rekonśtrukcję zbutwiałych 

elemento w. Fragmenty zośtały prześzklone witra-

z ami, pozośtałe połacie wypełnione śklejką. Moz na 

powiedziec , z e śą to jedyne dwa oryginalne okna, 

jakie zachowały śię w naśzym koś ciele.                

 Idea umieśzczenia tych elemento w od  począt-

ku była taka, z eby śtały śię one, jako niemi ś wiad-

kowie hiśtorii koś cioła ś w. Krzyz a, oknami pamię-

ci, kto re nie tylko będą ś wiadczyc  o dziedzictwie 

materialnym naśzej parafii, ale takz e tym ducho-

wym. W związku z tym w 160 rocznicę poś więce-

nia koś cioła, podczaś naboz en śtwa 9 liśtopada 

2019 roku, okna wraz z tabliczkami upamiętniają-

cymi 15 duchownych, kto rzy od czaśu budowy,      

a więc 1857 roku pełnili śwjoą śłuz bę duśzpaśter-

śką w tym koś ciele. Tabliczki zośtały wykonane w 

firmie ŻALBERT w Siemianicach. W kolejnych nu-

merach Informatora Parafialnego w cyklu Okna 

pamięci przemawiają będziemy prezentowac  śyl-

wetki kolejnych duśzpaśterzy pełniących na prze-

śtrzeni 160 lat śwoją śłuz bę w murach tego koś cio-

ła od zawśze nalez ącego do luteran.  
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Okna pamięci przemawiają 

ks. Georg Friedrich Haag 

 Pierwśze okienko pamięci poś wię-
cone jeśt kś. Georgowi Friedrichowi 
Haagowi pierwśzemu paśtorowi para-
fii śtaroluterśkiej w Słupśku (1857-
1862). 

 Urodził śię on 15 śtycznia 1806 r. w 
Karlśruhe (Badenia – Wirtembergia). 
W dniu 20 paz dziernika 1831 r. zawarł 
związek małz en śki z Anną Marią Bien. 
 Studia teologiczne na Uniwerśyte-
cie Ruprechta i Karola w Heidelbergu 
ukon czył w 1827 r. Ordynowany zośtał 
22 śierpnia 1827 r. Adminiśtrował ko-
lejno kilkoma parafiami Ewangelickie-
go Koś cioła Krajowego Badenii 
(unijnego), w 1837 r. objął śamodziel-

ne śtanowiśko probośzcza. Od 1 liśto-
pada 1839 r. nalez ał do załoz ycieli ba-
den śkiego Żwiązku Miśyjnego. W 1849 
r. powołany zośtał do Parafii Iśpringen, 
kto ra pod jego działaniami nabrała 
zdecydowanie luteran śkiego charakte-
ru. Ż tego powodu w dniu 27 kwietnia 
1855 r. zośtał zdjęty ze śtanowiśka. Kś. 
G. Haag muśiał opuś cic  Badenię. Na 
okreś przejś ciowy, az  do czaśu wśtą-
pienia do Koś cioła Ewangelicko-
Luteran śkiego w Pruśach i powołania 
go na śtanowiśko paśtora w Słupśku, 
był duśzpaśterzem miśyjnym Miśji 
Berlin śkiej.  

 Na lata jego pobytu w Słupśku 
przypadła budowa koś cioła ś w. Krzyz a 
(1857-1859) i kaplicy filialnej w Gałąz -
ni Małej (1857). Ż powodu licznych 
problemo w budowlanych zaplanowa-
ne kośzty budowy koś cioła wzrośły 
ogromnie. Na dodatek cofnięto decyzję 
o udzieleniu parafii poz yczki. Juz  od r. 
1858 zwracano śię o pomoc do wśpo ł-
wyznawco w. Problemy finanśowe pa-
rafii – będące pokłośiem kośzto w bu-
dowy koś cioła - ciągnęły śię az  do co 
najmniej 1868 roku. 

 Pierwśzy śłupśki probośzcz śtaro-
luteran śki złoz ył śwo j urząd w maju 
1862 r. Jego odejś cie ze Słupśka zwią-
zane było z napięciami, kto re powśtały 
wewnątrz Koś cioła Ewangelicko-
Luteran śkiego w Pruśach w wyniku 
wyśtąpien  kś. Juliuśa Diedricha, doty-
czących porządku koś cielnego. Ten 
rozłam dotknął ro wniez  okręg śłupśki, 
gdyz  kś. Adolph Frohwein z Ubiedrza 
śtanął po śtronie kś. J. Diedricha, co 
doprowadziło do utworzenia Ewange-
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Okna pamięci przemawiają 

licko-Luteran śkiego Synodu Immanue-
lito w. Wśpomniany rozłam zośtał z 
biegiem lat pokonany.  

 Kś. Georg F. Haag opuś cił Pomorze 
i wro cił do śwojej ojczyzny – Badenii. 
Podjął pracę jako duchowny Parafii 
Sperlingśhof - So llingen. Hiśtorycy nie-
mieccy piśali o bardzo niejaśnej roli, 
jaką odegrał w rozwoju Koś cioła lute-
ran śkiego w Badeni. 

 Żmarł 19 marca 1875 r. w Sper-
lingśhof. 

 Na Pomorzu po okreśie jego kro t-
kiej śłuz by duśzpaśterśkiej pozośtał 
urokliwy, neogotycki koś cio ł ś w. Krzy-
z a w Słupśku i malutki koś cio łek w 
Gałąz ni Małej oraz - nieśtety - zadłuz o-
na finanśowo na wiele lat parafia śta-
roluteran śka. 

Oprac. Jan Wild 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Archi-
wum para-

fialne 
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O tym, co za nami 

Kościół                                  

jak  Sagrada Familia 

Naśz,  od 160 lat śłuz ący śłupśkim lu-

teranom, koś cio ł zośtał w kilkunaśto-

śekundowym materiale Teleexpreśśu 

Extra w TVP poro wnany do barcelon -

śkiej katedry Sagrada Familia. Dlacze-

go? Poniewaz  podobnie, jak ten znany 

na całym ś wiecie koś cio ł w Hiśzpanii 

jeśt w ciągłej budowie  od 1882 roku, i 

ciągle jeśt niedokon czony, tak ro wniez  

budowa naśzego koś cioła od rozpoczę-

cia jego budowy w 1857 roku nie zo-

śtała zakon czona jak przewidywały to 

plany budowlane. Opro cz zaplanowa-

nych empor, brakuje zwien czenia wie-

z y, czyli hełmu.  Kto ry z koś cioło w 

pierwśzy zośtanie ukon czony… czaś 

pokaz e.  

Spotkania adwentowe 

Adwent 2019 roku rozpoczęliś my tra-

dycyjnymi śpotkaniami „adwento w-

kowymi”. Pierwśza ad-

wento wka juz  w wigilię 

pierwśzej niedzieli ad-

wentu odbyła śię w Gard-

nie Wielkiej 30 liśtopada. 

Podczaś naboz en śtwa, 

kto re zgromadziło para-

fian z Gardny Wielkiej 

oraz Gło wczyc razem z 

miejścowym probośzczem 

odprawił kś. dr Chriśtoph 

Ehricht.  W pierwśzą nie-

dzielę Adwentu w śłup-

śkim koś ciele ro wniez  

zapaliliś my pierwśzą 

ś wiecę na wien cu adwen-

towym a po wśpo lnej mo-

dlitwie w koś ciele prze-

nieś liś my śię do śali przy 

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

ul Rybackiej, gdzie mogliś my śię 

ogrzac  ciepłym z urkiem, zjeś c  pyśzne 

ciaśto, napic  śię kawy, herbaty i 

grzan ca.  Po przekazanych przez kś. 

Ehrichta informacjach z Pommern-

konventu wśzyścy zaś piewaliś my 

kilka kolęd po polśku i po niemiecku. 

Po śpotkaniu w Słupśku przyśzedł 

czaś na Lębork, gdzie na-

boz en śtwo rozpoczęło śię 

o 14.00, a po z niej w kapli-

cy zimowej rozpoczęliś my 

wśpo lne ś więtowanie przy 

śtołach. Wśzyśtkie śpotka-

nia były dofinanśowane ze 

ś rodko w Pommern-

konventu. Spotkania opłat-

kowe w czaśie adwentu 

odbywają śię w ro z nych 

inśtytucjach. Od kilku lat 

na takie śpotkania zapra-

śzany jeśt kś. W. Froehlich 

do S rodowiśkowego Domu 

Pomocy Społecznej w 

Gardnie Wielkiej i w Słup-

śku.  
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O tym, co za nami 

Quempas  

Tradycja Quempaśowego naboz en -

śtwa z cho ralną oprawą muzyczną 

polegającą na ś piewie 4 cho ro w zlo-

kalizowanych w 4 naroz nikach ko-

ś cioła ma wielowiekową tradycję w 

koś ciele w Miaśtku. W 2019 roku z 

inicjatywy miejścowej Mniejśzoś ci 

Niemieckiej, przy wśparciu Hubertu-

śa von Puttkamera oraz grupy inicja-

tywnej z Niemiec, a takz e przy wśpo ł-

udziale cho ru mniejśzoś ci Niemiec-

kiej z Opola, kolejne  takie adwento-

we naboz en śtwo mogło śię odbyc  w 

śobotę 7 grudnia. Naboz en śtwu, na 

proś bę organizatoro w przewodniczył 

kś. Wojciech Froehlich przy aktyw-

nym wśpo łudziale miejścowego pro-

bośzcza parafii katolickiej kś. dr Da-

riuśza Jaśtrząba. W niedzielę popołu-

dniu dla grupy goś ci z Niemiec kś. W. 

Froehlich przewodniczył modlitwie 

wieczornej w koś ciele w Kołczygło-

wach.  

Spektakl z KAWONU  

W paz dzierniku 2019 zakon czył śię 

projekt Otworzyć 

zamknięte drzwi 

prowadzony w ra-

mach działalnoś ci 

Klubu KAWON. Jed-

ną z aktywnoś ci w 

projekcie były zaję-

cia teatralne, kto -

rych efektem było 

opracowanie, przy-

gotowanie i wyśta-

wienie śztuki opar-

tej na bajkach La 

Fontaine’a. Opraco-

waniem ścenariu-

śza i rez yśerią 

przedśtawienia 

zajął śię Grzegorz Gurłacz, a w role z 

czaśu baroku wcieliły śię ucześtniczki 

i ucześtnicy klubu KAWON. Barokowe 

śtroje przygotowane przez klubo-

wiczki dopełniły wyjątkowego cha-

rakteru przedśtawienia. Kilkumie-

śięczne pro by i przygotowania zwien -
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O tym, co za nami 

czone zośtały wyśtępem w Ratuśzu w 

dniu 12 grudnia w obecnoś ci władz 

miaśta z panią Prezydent Kryśtyną 

Danilecką-Wojewo dzką na czele. Oka-

zją do wyśtawienia śztuki było wrę-

czenie powołan  do Słupśkiej Rady 

Senioro w, w śkład kto rej, z ramienia 

Klubu, weśzła pani Graz yna Toma-

śzewśka. Spektakl śpotkał śię z gorą-

cym przyjęciem, a aktorzy przygoto-

wują śię do kilku kolejnych śpektakli, 

kto re odbędą śię pierwśzym kwartale 

2020 roku. Jeden ze śpektakli planuje-

my zorganizowac  w Parafii. O termi-

nie i miejścu poinformujemy w odpo-

wiednim czaśie, ale juz  dziśiaj zapra-

śzamy! 
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 Spotkanie opłatkowe  

w KAWONIE  

Okreś przedś wią-

teczny obfituje w 

śpotkania opłatko-

we. Takz e śpołecz-

noś c  Klubu KA-

WON zorganizo-

wała takie śpotka-

nie. Odbyło śię ono 

19 grudnia w po-

mieśzczeniach 

Centrum Diakonii i 

Dialogu przy ul. 

Traugutta. Spotkanie to miało na celu 

takz e podśumowanie projekto w, pro-

wadzonych przez Parafię w ramach 

Klubu KAWON. Na uroczyśtoś c  zośtali 

zaprośzeni 

goś cie, zaro w-

no z miaśta - 

Panią prezy-

dent i Wydział 

Żdrowia i Poli-

tyki Społecz-

nej reprezen-

towała Beata 

Pawicka, a 

MOPR obaj 

dyrektorzy 

Klaudiuśz Dy-

jaś i Marcin 

Treder. Obec-

na była takz e 

Pani dyrektor 

Dziennego 

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

Domu Pomocy Społecz-

nej Małgorzata Mogiel-

nicka i była przewodni-

cząca Słupśkiej Rady 

Senioro w Marianna Bo-

rawśka. Szczego lnymi 

goś c mi byli mieśzkan cy i 

mieśzkanki Domu Pomo-

cy Społecznej w Lęborku 

i S rodowiśkowego Domu 

Samopomocy w Słupśku. 

Organizatorzy opro cz 

wybornego jedzenia zad-

bali o częś c  artyśtyczną, 

podczaś kto rej zaprezen-

towali śię goś cie z DPS u 

w Lęborku oraz gośpo-

darze, kto rzy wyśtawili 

kro tką ścenkę Paśtorał-

kę napiśaną przez Marię 

Szyman śką. Wśzyśtkich 

obecnych zachwycił jed-

nak  wyśtęp Ewy i Piotra 

Karaśiako w, kto rzy wy-

konali kilka kolęd.  

 

Wigilia i Gwiazdka dla 

dzieci 

Wigilia to śzczego lny dzien  poprzedza-

jący S więta Boz ego Narodzenia. Dzien  

związany ze śzczego lną atmośferą, z 

prezentami i ś piewem kolęd. W naśzej 

Parafii wigilijne naboz en śtwo ma tak-

z e śzczego lną oprawę i atmośferę, bo 

śkoncentrowane jeśt woko ł dzieci. 

Jakz e mogłoby byc  inaczej, śkoro ś wię-

tujemy urodziny Dziecka! Tak jak od 

kilku lat zabrzmiała kolęda Cicha Noc, 

ś piewana przy blaśku ś wiec i tak jak to 

jeśt w tradycji dzieci otrzymały paczki 
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 pod choinkę przygotowane przez na-

śzych partnero w z Niemiec. Bardzo 

cieśzy naś zaangaz owanie rodzico w w 

przygotowanie wigilijnego wyśtępu 

dzieci. Ża tę inicjatywę i wykonanie 

dziękujemy!  

 

 

 

Biuro parafialne 

Dzięki pozyśkaniu pomieśzczen  w bu-

dynku przy ul. Traugutta 16 udało śię 

zorganizowac , niezalez ną od mieśzka-

nia probośzcza, kancelarię parafialną. 

Stanowi ona miejśce pracy dla du-

chownego (biuro i śala parafialna), ale 

takz e miejśce do przeprowadzania 

rozmo w duśzpaśterśkich.  Serdecznie 

zapraśzamy w odwiedziny :) 

O tym, co za nami 
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Ogłoszenia/informacje 

 

 

 

 

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! 

Dane statystyczne za rok 2019 

Nasza Parafia liczy obecnie 211 osób -   

Słupsk    PL: 144 osoby; średnia wieku: 40,4 
   DE:   34 osób; średnia wieku: 70 
         Lębork:  21 osoby; średnia wieku  54 
        Gardna:  6 osób; średnia wieku  69,7 
   Główczyce:  6 osób; średnia wieku  80 
Odbyło się:  

Chrztów: 3 
Pogrzebów: 3 
Ślubów: 2 
Konfirmantów 3 
Dzieci na lekcji religii 23  
Średnia frekwencja na nabożeństwach Słupsk PL: 37 osób 
                      DE:  10 osób 
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Ogłoszenia/informacje 

Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu  

INFORMUJE, Ż E   

DYSPONUJE SPRŻĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOŻ YCŻENIA.  

(ŁO Ż KA ELEKTRYCŻNE,  

CHODŻIKI, WO ŻKI INWALIDŻKIE)                                      

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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Ogłoszenia 
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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. noworoczna na Funduśz Socjalny: śtyczen  369,00 zł 

2. na Funduśz Stypendialny: luty  

3. na Diakonię Polśką: niedziela Invocavit: 

4. na Funduśz Bratniej Pomocy im Guśtawa Adolfa:  

5. na Domy Opieki (ofiara z niwna):  

6. na Funduśz Ewangelizacyjno-Miśyjny:  

7. na "Funduśz na Diaśporę": 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DAROWIZNY 
NA RZECZ PARAFII!   

ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  
SKŁADKI KOŚCIELNEJ  

 
Składkę można przelewać na konto parafialne z dopiskiem darowizna - składka 
kościelna z podaniem okresu (rok, kwartał) imię i nazwisko (pozwoli to na odlicze-
nie wpłaconej kwoty od podatku) ewentualnie opłacać w kancelarii parafialnej:  

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 
ŻASADY 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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Plan nabożeństw na STYCZEŃ/LUTY 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

05.01 

2. po Boz ym Nar. 
9.30  9.30  12.30 

06.01 

S więto Epifanii 
 17.00   

12.01 

1. po Epifanii 
 10.30   

19.01 

2. po Epifanii 
  10.30   

26.01 

3. po Epifanii 
 10.30 8.30  

02.02 

Ośtatnia po Epifanii 
9.30 10.30  12.30 

09.02 

Żgromadzenie Parafialne 
 10.30 8.30  

16.02 

2. przed Pośtem 
 10.30   

23.02 

Eśtomihi 
 10.30 8.30  

WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

11.01 11.00 Sola Scriptura—etap diecezjalny  Bydgośzcz 

24.01 17.00 Rada Parafialna CDiD 

09.02 11.30 Żgromadzenie Parafialne (po naboz .) koś cio ł 

12.03 17.00 
Spotkanie dla zaintereśowanych  

Koś ciołem Ewangelickim  
CDiD 


