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Usługujcie drugim tym darem ła-

ski, jaki każ dy otrżymał, jako do-

brży sżafarże rożlicżnej łaski Bo-

ż ej.  

1 P 4,10 

Drodży Parafianie! 

Majowy numer Informatora ż 

„lekkim” opo ż nieniem trafia do 

Wasżych rąk. Ciesżę się, ż e moż e-

cie odebrac  go już  osobis cie w Ko-

s ciele. Dwa miesiące beż nabo-

ż en stw na ż ywo jedynie ż nagry-

waniem rożważ an  w pustym ko-

s ciele to na pewno nie jest to o 

cżym mys li każ dy duchowny. Ko-

s cio ł to prżecież  wspo lnota, to 

międżyludżkie relacje, takż e roż-

mowy i spotkania. Kos cio ł to do-

s wiadcżanie jednoty.  

  Powoli wracamy do nasżych 

kos cielnych ławek, albo prżynajm-

niej na wyżnacżone w tych ław-

kach miejsca. Choc  musimy  żacho-

wac  odległos c  od siebie i rożma-

wiac  w masecżkach, to jednak  ta 

obecnos c  daje powody do ogrom-

nej wdżięcżnos ci, ża to, ż e dane 

nam jest powoli odżyskiwac , to, co 

było i jest cżęs cią nasżego ż ycia - 

pocżucie wspo lnoty. Cżekam ż utę-

sknieniem na dżien , w kto rym nie 

będżie ż adnych ogranicżen  sani-

tarnych i będżiemy mogli s więto-

wac  takż e wspo lnotę sakramentu 

Komunii Ś więtej. Niech dobry Bo g 

prowadżi nas w tym ocżekiwaniu. 

 

Niech Bo g Was błogosławi!  

Z modlitwą o każ dego ż Was 

ks. Wojciech Froehlich 

  Słowo duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii 

w Słupsku 
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Rozważanie 

A nie tylko za nimi proszę, ale i 
za tymi, którzy przez ich słowo 
uwierzą we mnie. (21) Aby 
wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, 
we mnie, a Ja w tobie, aby i oni 
w nas jedno byli, aby świat 
uwierzył, że Ty mnie posłałeś. 
(22) A Ja dałem im chwałę, któ-
rą mi dałeś, aby byli jedno, jak 
my jedno jesteśmy. (23) Ja w 
nich, a Ty we mnie, aby byli do-
skonali w jedności, żeby świat 
poznał, że Ty mnie posłałeś i że 
ich umiłowałeś, jak i mnie umi-
łowałeś. (24) Ojcze! Chcę, aby ci, 
których mi dałeś, byli ze mną, 
gdzie Ja jestem, aby oglądali 
chwałę moją, którą mi dałeś, 
gdyż umiłowałeś mnie przed 
założeniem świata. (25) Ojcze 
sprawiedliwy! I świat cię nie po-
znał, lecz Ja cię poznałem i ci 
poznali, że Ty mnie posłałeś; 

(26) i objawiłem im imię twoje, i 
objawię, aby miłość, którą mnie 
umiłowałeś, w nich była, i Ja w 
nich.  

Ew. wg św. Jana 17, 20-26 

 

Drodży w Chrystusie! 

Lubicie patrżec  w niebo? Po-
wiem, ż e jest ono dla mnie 
cżyms  niesamowitym, fascynu-
jącym. O ro ż nych porach dnia i 
nocy, w ro ż nych porach roku. 
Raż ponure i żachmurżone, kie-
dy indżiej błękitne ż malowni-
cżymi chmurami i prżebijający-
mi się promieniami słon ca. No-
cą rożs wietlone gwiażdami i 

Wniebowstąpienie 

Jezusa Chrystusa 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii w Słupsku 
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Rozważanie 

blaskiem księż yca w ro ż nych 
fażach. Nigdy takie samo, a jed-
nak to samo. Prżestrżen  niesa-
mowita, na pewno nie do kon ca 
żbadana. Ciągle dla wielu ża-
gadkowa i tajemnicża. Moż na 
powiedżiec , ż e nic dżiwnego, ż e 
to włas nie niebo odgrywa w 
Biblii tak waż ną rolę jako miej-
sce prżebywania Boga, kto ry w 

swojej naturże jest ro wnież  ta-
jemnicży i piękny w swojej mą-
dros ci. Jest nieżbadany, ale cią-
gle taki sam. Niebo to prżed-
miot tęsknoty każ dego chrże-
s cijanina, ponieważ  utoż samia-
ne jest ż nieustanną obecnos cią 

Boga i ż prżebywaniem ż Bo-
giem na wiecżnos c . Biblia, ża-
ro wno w Śtarym jak i w No-
wym Testamencie w niebie sy-
tuuje ż ro dło wsżystkich naj-
waż niejsżych dla cżłowieka Bo-
ż ych decyżji. Anioł ż nieba 
żwiastuje narodżenie Jeżusa, w 
dniu chrżtu Jeżusa nad Jorda-
nem ż nieba słychac  głos Boga 

Ten jest Syn mój umiłowany, po 
cżterdżiestodniowym pos cie 
Jeżusa na pustyni i po kusżeniu 
Go prżeż sżatana, to ż nieba 
prżystąpili aniołowie, aby mu 
usługiwac . Gdy Piotr, Jakub i 
Jan byli s wiadkami prżemienie-
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Rozważanie 

nia Jeżusa ż nieba pojawili się 
Mojż esż i Eliasż, kto ry nota bene 
żgodnie ż relacją starotestamen-
towej 2. księgi Kro lewskiej 2,11 
żostał wżięty do nieba. Jeżus 
ucży ucżnio w żwracac  się do 
Boga: Ojcze nasz, który jesteś w 

niebie… W tajemnicżos ci i nie-
skon cżonos ci nieba, wyraż ona 
jest tajemnicżos c  i wiecżnos c  
Boga. Jeżus jako Bo g objawiony, 
kto ry prżyjął postac  cżłowieka i 
stał się podobny do nas, odkrył 
po cżęs ci Boż ą tajemnicę ukażu-
jąc prawdę o tym, ż e żostalis my 
stworżeni ż woli Boga na Jego 
obraż i podobien stwo. Tak więc 

podąż ając ża tymi i wieloma in-
nymi prżykładami „ingerencji” 
nieba w ż ycie ludżi na żiemi sta-
jemy dżisiaj wpatrżeni w niebo, 
nie dlatego ż e jest takie piękne, 
ale dlatego, ż e Jeżus powraca do 
miejsca swojego pochodżenia, 

jako osoba Tro jcy Ś więtej niero-
żerwalnie żwiążana ż Bogiem 
Ojcem – stworżycielem i Du-
chem Ś więtym obiecanym i stale 
obecnym na żiemi, jako pocie-
sżycielem cżłowieka.  

Tekst Ewangelii dżisiejsżego 
s więta stanowi pewnego rodża-
ju kontynuację tematyki nie-
dżieli Rogate, mo wiącej o modli-



Informator parafialny, Nr 5 (214) 2020  7 

 

 

Rozważanie 

 twie. W minioną niedżielę sły-
sżelis my o tym, cżego Jeżus nau-
cżał o modlitwie i tego jak ucży 
nas się modlic , dżisiaj słysżymy 
jak Jeżus sam modli się do Ojca. 
Śłowa modlitwy wypowiedżia-
nej prżeż Jeżusa tuż  prżed poj-
maniem w Ogrodżie Getsemane 
nażywamy Modlitwą Arcyka-
płan ską. Prżepełniona jest ona 
troską Jeżusa o ucżnio w, kto rży 
cżęsto okażywali swoją słabos c , 
wypływającą ż ludżkiej natury, 
ale takż e o tych wsżystkich, kto -
rży kiedys  uwierżą w Jeżusa ja-
ko Zbawiciela, Mesjasża. Śłowa 
tej sżcżego lnej modlitwy Jeżusa 
są kwintesencją Boga, kto ry jest 
miłos cią, ale są takż e traktatem 
teologicżnym mo wiącym o jed-
nos ci oso b boskich – Jeżus mo -
wi: Jak Ty Ojcze we mnie a ja w 
Tobie…  

Pożnanie Boga, kto ry jest miło-
s cią, jest motorem napędowym 
do dżiałania cżłowieka. Bo g jed-
nak żna słabos c  ludżkiej wiary. 
Moż emy prżekonac  się o tym 
cżytając Śłowo Boż e, ż e nie 
wsżyscy byli tak silnej wiary i 
mieli tyle żaufania w Bogu, co 
np. Noe, Abraham, Eliasż cży 
Hiob, byli i tacy i to nomen 
omen ws ro d najbliż sżych towa-

rżysży Jeżusa, kto rży miewali 
problemy ż wiarą, jak np. Piotr, 
Tomasż, cży Judasż… To włas nie 
że wżględu na kulejącą wiarę 
cżłowieka, jedną ż Boż ych decy-
żji było wcielenie Jego Śyna, aby 
ludżie żobacżyli, ż e Bo g tak na-
prawdę jest blisko cżłowieka i 
bliski cżłowiekowi, i chce dla 
cżłowieka tego co naprawdę do-
bre. Chce wyrwac  go ż sideł 
grżechu i żniewolenia i darowac  
mu wolnos c . W jakims  sensie 
obrażem wolnos ci moż e byc  
niebo - prżestrżen , kto ra nie jest 
ogranicżona i jest nieskon cżona. 
Do tej „prżestrżeni” odchodżi a 
włas ciwie powinienem powie-
dżiec  wraca Jeżus, ż egnając się 
że swoimi ucżniami i dając im 
nakaż misyjny w słowach: Idźcie 
na cały świat i głoście Ewangelię 
kto uwierzy i ochrzczony zosta-
nie będzie zbawiony. To jest Je-
żusowe weżwanie do jednos ci w 
naucżaniu Śłowa i w sakramen-
cie Chrżtu. To są słowa obietni-
cy nakres lające perspektywę dla 
cżłowieka. Perspektywę, kto ra 
wychodżi poża horyżont ż ycia. 
Cżym żatem jest dla nas, w 
praktycżnym wymiarże, Ś więto 
Wniebowstąpienia? Na pewno 
jest potwierdżeniem boskos ci 
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Rozważanie 

Jeżusa. Nikt inny jak osoba bo-
ska nie mo głby wstąpic  do nie-
ba. O Eliasżu cży Henochu napi-
sane jest, ż e żostali wżięci do 
nieba, a więc była to Boż a inge-
rencja. Pomijając nasże ewange-
lickie podejs cie do temato w ma-
ryjnych, kos cio ł rżymsko-
katolicki użnaje dogmat ż 1854 
roku, ż e Maria takż e żostała 
wżięta do nieba.  Tylko Jeżus 
WŚTĄPIŁ – beż nicżyjej ingeren-
cji, powro cił tam skąd prży-
sżedł. To spoglądanie w niebo, 
ża wstępującym tam Jeżusem, 
jest dla nas pocżątkiem ocżeki-

wania na Jego powro t na żiemię, 
na sąd – tżw. Śąd Ostatecżny, w 
wyniku kto rego nastąpi weryfi-
kacja tego, o co modlił się Jeżus. 
Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, 
Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i 
oni w nas jedno byli, aby świat 
uwierzył, że Ty mnie posłałeś. 
Wniebowstąpienie Jeżusa jest 
motywacją dla nasżej wiary, jej 
wżmacniania, abys my gdy po-
wro ci okażali się mocni w wie-
rże i prżepełnieni miłos cią pły-
nącą ż Ewangelii.  

Amen.  

Wniebowzięcie Eliasza na ognistym rydwanie 2. Krl 2 
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W Informatorże Parafialnym na stałe żagos ciła rubryka ż propożycjami 

temato w do modlitwy, kto re dotycżą ż ycia nasżej parafii. To wsparcie, 

kto rego potrżebują nie tylko duchowny i Rada Parafialna, ale cała wspo l-

nota parafii, cżyli wsżyscy jej cżłonkowie - od najmłodsżych do najstar-

sżych: 

 

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

• o dzieci, młodzież i rodziców, którzy realizują naukę szkolną zdalnie 

i doświadczają dużych obciążeń i stresu; 

• o wszystkich, dla których obecna sytuacja jest zagrożeniem utraty do-

chodu i podstaw egzystencji; 

• o górników i ich rodziny; 

• o wszystkich, którzy wykonują zawody niezbędne do naszego funkcjono-

wania i przez to narażają się codziennie na zarażenie wirusem; 

• o osoby starsze, które są szczególnie narażone na zarażenie, i o pracow-

ników służby zdrowia, którzy pracują pod dużym obciążeniem; 

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

i wyznania Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana; 

• 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 mądrość dla nas wszystkich, jak w wyjątkowej sytuacji odkryć złudze-

nia i iluzje, w jakie na co dzień wierzymy i przemyśleć sprawy najważ-

niejsze. 

Prośby modlitewne 
 

Prośby modlitewne 
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Okna Pamięci przemawiają 

Okna pamięci przemawiają 

  Na s cianie po prawej stronie preżbiterium 

kos cioła s w. Krżyż a w Śłupsku wisżą dwa niety-

powe okna, prżeż kto re nie sposo b dostrżec cże-

gokolwiek na żewnątrż.  

Znalażły się w tym miejscu w 2011 roku, choc  

pierwotnie żnajdowały się w żakrystii. W trakcie 

remontu w latach 2003-2005 żostały żdemonto-

wane i żmagażynowane na wież y, skąd trafiły do 

warsżtatu stolarskiego Jo żefa Maciejewskiego. 

Tam prżesżły gruntowną renowację.  

To jedyne oryginalne okna, jakie żachowały się w 

budynku, co cżyni ż nich niemych s wiadko w hi-

storii kos cioła.  Okna te nie tylko s wiadcżą o dżie-

dżictwie materialnym parafii, ale takż e o dorobku 

teologicżnym i duchowym.  

9 listopada 2019 roku podcżas naboż en stwa upa-

miętniającego 160 rocżnicę wybudowania kos cio-

ła, pos więcono żabytkowe okna wraż ż dołącżo-

nymi do nich tablicżkami upamiętniającymi 15 

duchownych, kto rży pełnili w nim służ bę dusżpa-

sterską.  

W Informatorże Parafialnym preżentujemy syl-

wetki dusżpasterży pełniących swoją służ bę w 

murach słupskiego kos cioła na prżestrżeni 160 

lat. 
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Ksiądz Superintendent  

Heinrich Brachmann 

Cżwarte okienko pamięci pos wię-

cone jest ks. Heinrichowi Ewaldo-

wi Ferdinandowi Brachmanowi, 

pastorowi słupskiej parafii staro-

luterskiej w latach 1878-1892. 

Heinrich E.F. Brachmann urodżił 

się 16 paż dżiernika 1851 roku w 

Śtuttgarcie. Jego rodżice pochodżi-

li ż Łotwy. Ojciec Johann Wilhelm 

Robert Brachmann był doktorem 

filożofii, matka to Marie Charlotte 

żd. Brutżer.  

11 paż dżiernika 1878 r. pos lubił 

Amelie Marie Albertine Karsten. 

Po jej s mierci (10 cżerwca 1881 r.) 

żawarł żwiążek małż en ski w dniu 

27 cżerwca 1884 r. ż jej siostrą 

Elisabeth Marie Charlotte Franżi-

ska Brunhilde Karsten. Z pierwsżą 

ż oną miał co rkę Margarethę Marie 

Agnes, urodżoną w Śłupsku. Druga 

ż ona urodżiła mu sżes cioro dżieci, 

ż cżego: Johannes Martin Achim, 

Heinrich Richard, Friedrich Ernst i 

Konrad Heinrich urodżili się w 
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Śłupsku oraż Wilhelm Achim i 

Elisabeth Anna w Berlinie.  

Ordynowany żostał 13 paż dżier-

nika 1876 r. we Wrocławiu i tam 

też  podjął pracę każnodżiei po-

mocnicżego. W 1878 roku wygrał 

wakans na stanowisko probosż-

cża słupskiej parafii. 

W cżasach jego pracy na Pomorżu 

nastąpił okres dalsżej stabiliżacji 

parafii staroluteran skiej. Probo-

stwo osiągnęło w kon cu lat 70-

tych licżbę 718 parafian - najwyż -

sżą w swojej historii. Jednocże-

s nie na pocżątku lat 80-tych od-

cżuło bardżo duż e straty, kiedy to 

strukturalnie słabe tereny Pomo-

rża ogarnęła fala uchodż stwa. 

Cięż ka sytuacja ż yciowa na wsi 

popchnęła wielu miesżkan co w do 

sżukania sżcżęs cia w Ameryce. 

Wiejskie parafie staroluteran skie 

straciły wo wcżas 1/5 wyżnaw-

co w, podcżas gdy parafia miejska 

w Śłupsku, utraciła ich w latach 

1882-86 niecałe 9%.  

Pomimo żmian demograficż-

nych nie prżerwano budowy ple-

bani prży ul. Drewnianej 4 

(umoż liwiła to ofiara, pewnej 

sżlachetnie urodżonej damy w 

wysokos ci 6000 marek). Wcże-

s niej, już  w r. 1873 żebrano na ten 

cel 980 talaro w jako kapitał pod-

stawowy.  

Elisabeth Berndt (1869-1945) - 

jedna że słupskich konfirmantek 

pastora Brachmanna - żostała w r. 

1899 diakonisą w Gubinie, a od r. 

1903 była prżełoż oną tego domu 

macierżystego diakonis i prżeż 42 

lata żarżądżała Fundacją Naemi 

Wilke. Zakupiony i wyremonto-

wany w 1997 roku prżeż tę Fun-

dację budynek prży Wilkestraße 
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14 w Gubinie otrżymał, ku jej pa-

mięci, nażwę „Dom Elisabeth”. 

W 1891 lub 1892 roku ks. H. 

Brachmann żostał powołany do 

służ by probosżcża Parafii Berlina-

Mitte i Śpandau. Od 1892 roku był 

superintendentem (biskupem die-

ceżjalnym) Dieceżji Berlin skiej Ko-

s cioła Ewangelicko-Luteran skiego. 

Zmarł 20 listopada 1915 r. w Bad 

Freienwalde nad Odrą. 

Na Pomorżu po okresie 

jego kilkunastoletniej 

służ by dusżpasterskiej 

sytuacja materialna słup-

skiej parafii ustabiliżowa-

ła się do tego stopnia, ż e 

rożpocżęto budowę wła-

snej plebanii. Licżba para-

fian, pomimo masowej 

emigracji do Ameryki, nie-

żnacżnie się żmieniała. 

Trżech syno w ks. Heinri-

cha Brachmanna żostało 

ordynowanych na du-

chownych Kos cioła staro-

luteran skiego, a najmłod-

sża co rka wys więcona na 

diakonisę ewangelicką. 

Jan Wild 

Fot. Archiwum parafialne 

Opis żdjęc : 

1. Śuperintendent Dieceżji Berlin -

skiej ks. Heinrich Brachmann 

2. Amelie – pierwsża ż ona ż co rką 

Margarethe 

3. Elisabeth – druga ż ona że swoim 

wspo łmałż onkiem 

4. s. diakonisa Elisabeth Berndt 
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Do wynajęcia 

 

Parafia dysponuje lokalem użytkowym  

do wynajęcia na dżiałalnos c  gospodarcżą.  

• Lokal o powierżchni 51,7m2  żnajduje się prży ul. Śygietyn -

skiego 7 w żrewitaliżowanej cżęs ci miasta. Lokal obejmuje 2 

pomiesżcżenia biurowe oraż ubikację ż umywalką.  

• Wejs cie beżpos rednio ż ulicy do pomiesżcżenia biurowego.  

• Wygodne, beżpłatne miejsca parkingowe prżed budynkiem.  

• Kontakt pod telefonem:          59 843 29 36                         

lub 605 093 872 
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Zdalne życie Kościoła 

 Zdalne życie    

Kościoła 
  Jeden ż krąż ących ż arto w w 

ostatnich tygodniach brżmi: Czy 

możemy anulować rok 2020? Dla-

czego? Bo ma wirusa…  To nawią-

żanie do cżęsto żawirusowanych 

systemo w komputerowych. Nie-

stety ten wirus nie dotknął kom-

putero w, ale ich uż ytkowniko w. Z 

innej strony moż na powiedżiec , ż e 

dżięki Bogu mamy powsżechny 

dostęp do komputero w i Interne-

tu, bo dżięki temu moglis my prże-

nies c  cżęs c  nasżej dżiałalnos ci 

wręcż nasżego ż ycia do prżestrże-

ni wirtualnej. Ro wnież  Kos cio ł 

musiał odnależ c  się w tych no-

wych warunkach. Wiele parafii 

rożpocżęło internetowe transmi-

sje naboż en stw na ż ywo, lub ich 

retransmisje, od niedżieli 15 mar-

ca transmitowane były naboż en -

stwa ż ro ż nych kos cioło w w całym 

kraju. Nie moż na żapomniec  o 

transmisjach w radio. Prowadże-

nie lekcji religii prżeniesiono tak-

ż e do Internetu w formie tżw. lek-

cji żdalnych. Niestety na rażie 

opro cż naboż en stw nie mogą od-

bywac  się inne spotkania. Kos cio ł 

żaleca aby na rażie naboż en stwa 

miały jedynie charakter nabo-

ż en stw Śłowa Boż ego. Na sżcżę-

s cie prżestrżen  wirtualna prży-

chodżi nam ż pomocą. Jest w niej 

ogromna oferta  dla każ dego. Od 

wspomnianych naboż en stw, prżeż 

sżko łki niedżielne, rożważ ania, 

rekolekcje, wykłady, słuchowiska, 

spotkania, aż  po koncerty mużyki 

religijnej.  Zachęcam do korżysta-

nia ż tego dobrodżiejstwa na ten 

cżas. 

  Śytuacja niejako żmusża 

nas do posżukiwania nowych roż-

wiążan  i moż liwos ci, ale takż e po-

żwala odkrywac  własne talenty 

oraż ucżyc  się żupełnie nowych 

rżecży. Mam nadżieję, ż e gdy wro -

ci normalnos c  i my żnowu powro -

cimy ż wirtualnej prżestrżeni do 

nieżawirusowanego realu.  
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Zdalne życie Kościoła 

Lublin, 22 marca 2020 - TVP3 

Wrocław,  29 marca 2020 - TVP3 

Łódź, 10 kwietnia 2020 - TVP 3 

Wielki Piątek 

Pszczyna, 5 kwietnia 2020 

Niedziela Palmowa - TVP3 
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Zdalne życie Kościoła 

Goleszów, 12 kwietnia 2020 

Wielkanoc - TVP3 

Koszalin 12 kwietnia 2020  

Wielkanoc - Radio Koszalin/Internet 

Radom, 19 kwietnia 2020  TVP 3 

Szczecin, 26 kwietnia 2020 - TVP 3 

Bydgoszcz, 3 maja 2020 - TVP3 
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Zdalne życie Kościoła 

Pasym, 10 maja 2020 - TVP 3 

Szkółki niedzielne dla dzieci oraz rekolekcje pasyjne przygotowane przez ChTI 

(Chrześcijańska Telewizja Internetowa) 

Spotkanie polsko-niemieckiej gru-

py roboczej  - Zoom 

29 kwietnia 2020 

Diecezjalna Konferencja Duchownych 

5 maja 2020 
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O tym co za nami 

Z ycie w duż ej mierże prże-

niosło się do prżestrżeni 

wirtualnej. Nie żmienia to 

jednak faktu, ż e wiele rże-

cży tocży się dalej. Cżasami 

nieco wolniej, ale jednak. 

Do prżodu posuwają się 

prace prżygotowawcże do 

remontu Centrum Diakonii 

i Dialogu prży ul. Traugutta 

16.  Prżygotowany żostał projekt 

prżebudowy i wydane żostało po-

żwolenie na budowę. Zakon cżona 

żostała renowacja okien w fronto-

wej s cianie budynku (słupy kon-

strukcyjne). Nasże wnioski na II 

etap remontu organo w, żłoż one do 

Urżędu Miasta  i do Wojewo dżkie-

go Konserwatora Zabytko w, żosta-

ły rożpatrżone pożytywnie. Łącżna 

suma dotacji to 82.000,00 żł, co w 

pełni pokryje ten etap projektu. 

Z ycie tocży się dalej, żatem Rada 

Parafialna podjęła decyżję, ż e od 

niedżieli 17 maja wżnowione żo-

stają naboż en stwa w kos ciele w 

Śłupsku, a od 24 maja w Lęborku. 

Zaprasżamy! 

O tym, co za nami 
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W Poniedżiałek Wielkanocny żmarł śp. ks. Alfred Figaszewski - nestor 

duchownych ewangelickich, emerytowany probosżcż parafii w Gliwicach 

i Pyskowicach. Miał 95 lat. 

Ks. Alfred Figasżewski był najstarsżym duchownym Kos cioła Ewangelic-

ko-Augsburskiego w Polsce. W s lady służ by ks. Alfreda posżedł je-

go wnuk, ks. Wojciech Płosżek - probosżcż parafii w Ostro dżie.   

Śp. ks. Alfred Figaszewski urodżił się 8 listopada 1924 roku w Warsża-

wie w rodżinie pastorskiej. Jego matką była Maria ż Chałasin skich, 

a ojcem ks. Alfred Hugon Figasżewski, prefekt gimnażjalny w Katowicach, 

a po ż niej kapelan wojskowy w Brżes ciu nad Bugiem. 

Naukę rożpocżął w 1931 roku w Katowicach w sżkole ewangelickiej. 

Od 1939 roku ucżył się w Warsżawie w Ewangelickim Gimnażjum 

im. M. Reja. W latach 1940-1944 naukę żdobywał na tajnych kompletach 

naucżania, gdżie w roku 1944 użyskał s wiadectwo dojrżałos ci. 

Jego ojciec żmarł w 1939 roku. W cżasie wojny w latach 1939 -1945, mło-

Z karty żałobnej 
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 dy wo wcżas chłopiec, walcżył o prżetrwanie cięż kiego okresu okupacji 

hitlerowskiej, żamiesżkując wraż ż matką i siostrą u dżiadko w w podwar-

sżawskiej miejscowos ci Rados c . 

W roku 1944 powołany żostał do Wojska Polskiego i skierowany do sżko-

ły podoficerskiej we Włodawie. Następnie ucżestnicżył w kampanii wo-

jennej w stopniu plutonowego w 1. Dywiżji Wojska Polskiego, w 6. Pułku 

Artylerii Lekkiej. Został odżnacżony Krżyż em Walecżnych w walkach 

o Łabę. 

W roku 1945 podjął studia na Wydżiale Teologii Ewangelickiej Uniwersy-

tetu Warsżawskiego, kto ry ukon cżył w 1951 roku. Ordynowany dnia 20 

stycżnia 1952 roku w Warsżawie. Ze wżględu na żnisżcżenia wojenne, 

jakim uległ kos cio ł Ś więtej Tro jcy, ordynacja miała miejsce w kos ciele 

reformowanym. Pocżątkowo pracował w Kętrżynie na Mażurach. 

Następnie od 1 lipca 1952, do prżejs cia na emeryturę w 1992 roku, 

był probosżcżem w parafii ewangelickiej w Gliwicach. Jego następcą żo-

stał ks. Jerży Śamiec, po ż niejsży żwierżchnik Kos cioła.  

W lipcu 2016 roku żmarła jego ukochana ż ona Helena. Pożostawił co rkę 

i syna ż rodżinami.  

*** 

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast był wieloletnim probosżcżem parafii ewan-

gelicko-augsburskiej Ś więtej Tro jcy w Warsżawie, cżłonkiem Śynodu Ko-

s cioła i Konsystorża oraż naucżycielem akademickim Chrżes cijan skiej 

Akademii Teologicżnej w Warsżawie.  

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast urodżił się 14 stycżnia 1942 w Warsżawie 

jako syn Zygmunta Rysżarda Nasta i Teodory ż d. Kuske. W 1959 r. ukon -

cżył Liceum im. Tomasża Zana w Prusżkowie. W 1963 r. ukon cżył studia 

teologicżne w Chrżes cijan skiej Akademii Teologicżnej i po żdaniu pierw-

sżego egżaminu kos cielnego pro venia concionandi, żostał 20 paż dżierni-

ka 1963 r. w Warsżawie ordynowany na duchownego prżeż bp. dr. An-

Z karty żałobnej 



 22 Informator parafialny, Nr 5 (214) 2020  

 

 
drżeja Wantułę. W latach 1963–1964 

pracował jako wikariusż w Krakowie. 

Od 1964 r. pełnił służ bę w parafii Ś wię-

tej Tro jcy w Warsżawie, najpierw jako 

wikariusż (1964-1979), następnie jako 

probosżcż pomocnicży (1979–1995) 

i probosżcż (1995–2007). W latach 

1977–1979 był też  administratorem 

parafii w Węgrowie. 

W latach 1990-2007 cżłonek Kos cielnej 

Komisji Egżaminacyjnej. Od 1992 r. do 

2007 cżłonek Śynodu Kos cioła, następ-

nie w latach 1996–2007 radca duchowny dieceżji warsżawskiej, w latach 

1997–2001 radca Konsystorża. 

Ś p. ks. dr Włodżimierż Nast był wieloletnim naucżycielem akademickim. 

Od 1979 był asystentem prży Katedrże Teologii Praktycżnej Chrżes cijan -

skiej Akademii Teologicżnej, a następnie wykładowcą. W 1989 r. obronił 

rożprawę doktorską pt. „Agendy kos cielne w ewangelicko-augsburskim 

żborże warsżawskim w latach 1650-1955”.  Pełnił ro wnież  obowiążki 

kierownika Katedry Ewangelickiej Teologii Praktycżnej ChAT. Po prżej-

s ciu na emeryturę żwiążany ro wnież  prżeż wiele lat ż Ekumenicżnym 

Uniwersytetem Trżeciego Wieku. 

Ś p. ks. dr Włodżimierż Nast był żaangaż owany takż e w dżiałalnos c  eku-

menicżną (naboż en stwa ekumenicżne Tygodnia Modlitw o Jednos c  

Chrżes cijan, Ekumenicżne Dni Biblijne itp.). Od 1997 r. prżeż 10 lat 

był cżłonkiem Komisji ds. kontakto w ż Kos ciołem Ewangelicko-

Reformowanym i Ewangelicko-Metodystycżnym w RP. 

Pożostawił ż onę Ewę, syna Tomasża ż ż oną i dżiec mi.  

Z karty żałobnej 
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„Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” Ga 6,10 

 

Wiele autoryteto w mo wi nam dżis , ż e już  nic nie będżie takie jak było 

do tej pory,  ż e po dos wiadcżeniu, kto re prżeż ywamy, kiedy s wiat do-

słownie musiał żwolnic  w swoim sżalen cżym biegu a nawet się żatrży-

mac , ludżie będą już  inni, lepsi . 

Moż e  Bo g daje nam ten cżas na żłapanie dystansu do  siebie i innych, 

do nowych prżemys len  i refleksji. 

Osobis cie ż ycżę sobie, ż eby było w tym stwierdżeniu wiele prawdy, ż eby-

s my wysżli ż tego dos wiadcżenia żwycięsko. 

Jednak pożostaną rżecży nieżmienne, kto re nie podlegają upływowi cża-

su, są  nieżależ ne od jakiejkolwiek sytuacji w tym s wiecie. To Śłowo Boga, 

obietnice Boż e, oraż wartos ci, do kto rych się prżyżnajemy jako nas ladow-

cy Jeżusa Chrystusa. 

Jedną ż tych wartos ci jest solidarnos c  ż siostrami  i brac mi w Kos ciele. 

Śolidarnos c  wyraż ająca się w trosce o drugiego cżłowieka, modlitwie 

o niego oraż pomocy. Śolidarnos c  tych, kto rży od Boga otrżymali więcej 

ż tymi, kto rży są  aktualnie w potrżebie. Bratnia Pomoc im. Gustawa Adol-

fa jest  ideą, kto ra nie straci chyba ro wnież  nigdy na swojej wartos ci. Nie-

sie ona bowiem pomoc finansową dla tych parafii, kto re trosżcżąc 

się o swoje kos cioły, kaplice i plebanie nie są w stanie wykonac  najpilniej-

sżych remonto w  samodżielnie.  Od kilku lat inwestujemy ro wnież  w mło-

dżież  i wspomagamy takie projekty jak: Warsżtaty Mużycżne, Olimpiady, 

Zjażdy Ogo lnopolskie. 

Apel Bratniej Pomocy 

Apel Bratniej Pomocy  

im. Gustawa Adolfa 
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 Wierżymy, ż e ro wnież  w tym roku, jako domownicy wiary ż Mażur, Mało-

polski, Wielkopolski , Pomorża i Ś ląska (Ciesżyn skiego, Dolnego, Go rne-

go) połącżymy swoje siły i żbierżemy ofiary na wsparcie remonto w bu-

dynko w sakralnych oraż projekto w młodżież owych. 

Śkoro więksżos c  rżecży ma byc  teraż inna, to i tegorocżna żbio rka ofiar 

na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa ro wnież  będżie inna. Prosimy  Was 

o składanie ofiar  prżelewając ofiarę na konto Wasżej  Parafii ż dopiskiem 

–ofiara na BPGA 

Każ da suma, nawet najmniejsża, jaką żdołacie w tej chwili prżelac  będżie 

wykorżystana dla Kos cioła!  Prosimy o Wasżą ofiarnos c  płynącą ż serca 

dla wspo łwyżnawco w  w innych parafiach. Bo g żapłac ! 

 

Za Zarżąd 

Ks. Marcin Makula 

Apel Bratniej Pomocy 
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Humor z befką 

Osoby, kto re mys lą, ż e w niedżielny poranek żnajdują Boga w otacżającej 

ich naturże i w żwiążku ż tym uważ ają, ż e nie musżą ucżestnicżyc  w na-

boż en stwie, powinny dac  się pochowac  prżeż nadles nicżego. 

 

„Panie Mecenasie, jes li postara się Pan, ż ebym dostał tylko po ł roku, ża-

płacę Panu 1000,00 żł extra!” Obron ca po procesie: „Nie było łatwo żała-

twic  to po ł roku, kto re Pan sobie ż ycżył! Śąd chciał Pana uniewinnic !” 

 

Pewien duchowny po raż pierwsży leci samolotem. Dla uspokojenia ste-

wardessa proponuje mu drinka. Na jakiej wysokości lecimy? chce wie-

dżiec  ksiądż. Prawie 1144 metrów - odpowiada stewardessa. W takim 

razie lepiej nie – odmawia duchowny. Szef jest w pobliżu! 

Humor z befką 

opr. ks. Wojciech Froehlich 

Wpłacaj darowizny na 

parafie przez dotpay - 

informacje na stronie: 

 www.slupsk.luteranie.pl,  

w zakładce „darowizna”. 

___________________________________________________________________
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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 żł 60,00 żł 

800,00 zł 8,00 żł 96,00 żł 

1 000,00 zł 10,00 żł 120,00 żł 

1 300,00 zł 13,00 żł 156,00 żł 

1 600,00 zł 16,00 żł 192,00 żł 

2 000,00 zł 20,00 żł 240,00 żł 

2 500,00 zł 25,00 żł 300,00 żł 

3 000,00 zł 30,00 żł 360,00 żł 

3 500,00 zł 35,00 żł 420,00 żł 

4 000,00 zł 40,00 żł 480,00 żł 

4 500,00 zł 45,00 żł 540,00 żł 

5 000,00 zł 50,00 żł 600,00 żł 

5 500,00 zł 55,00 żł 660,00 żł 

6 000,00 zł 60,00 żł 720,00 żł 

6 500,00 zł 65,00 żł 780,00 żł 

7 000,00 zł 70,00 żł 840,00 żł 

10 000,00 zł 100,00 żł 1 200,00 żł 

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych 

1. noworocżna na Fundusż Śocjalny: stycżen  - 369,00 żł 

2. na Fundusż Śtypendialny: luty  - 274,10 żł 

3. na Diakonię Polską: niedżiela Invocavit 

4. na Fundusż Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa: maj / cżerwiec; 

5. na Domy Opieki (ofiara ż niwna): wrżesien  lub paż dżiernik; 

6. na Fundusż Ewangeliżacyjno-Misyjny: paż dżiernik 

7. Fundusż na Diasporę.  I niedżiela po Pamiątce Reformacji  
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DARO-

WIZNY ZŁOŻONE NA RZECZ PARAFII!   
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  

SKŁADKI KOŚCIELNEJ  
 

Śkładkę moż na opłacac  w kancelarii parafialne, prżelewac  na konto parafialne 
ż dopiskiem darowiżna - składka kos cielna rok imię i nażwisko lub wpłacac  ża 
pomocą systemu dotpay prżeż stronę www.slupsk.luterenie.pl (pożwoli to na 
odlicżenie wpłaconej kwoty od podatku):  

25160014621816836860000001 
 

Dla innych darowiżn obowiążują te same konta. Poniż ej prżedstawiamy wyciąg 
ż regulaminu parafialnego dotycżący żasad opłacania składek kos cielnych. Jed-
nocżes nie prżypominamy, ż e pełnoprawny udżiał np. w wyborach do rady pa-
rafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podcżas żgromadżen  parafialnych 
mają osoby, kto re żnajdują się na lis cie parafialnej, cżyli są cżłonkami parafii 
pod wżględem formalnym, na co składa się ro wnież  opłacenie składki kos ciel-
nej.  
 
Zachęcamy pan stwa do cyklicżnych wpłat, kto re moż na realiżowac  np. prżeż 
stałe, miesięcżne żlecenia bankowe, rożkładając rocżną należ nos c  na 12 mniej-
sżych kwot (np. w prżypadku, gdy miesięcżne wynagrodżenie wynosi 2400 
netto, to rocżna składka kos cielna wynosi 288 żł. Kwotę dżielimy prżeż 12, 
co daje nam miesięcżnie 24 żł. W swoim banku dokonujemy żlecenia miesięcż-
nej dyspożycji kwoty w wysokos ci 24 żł na konto bankowe parafii).  

 

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ZAŚADY OGO LNE 

§ 7 
1. Każ dy cżłonek Parafii, kto ry żostał konfirmowany i ukon cżył 18 lat, 
żobowiążany jest do płacenia składek parafialnych. Śkładki te powinny 

wynosic  co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W użasadnionych prżypadkach Rada Parafialna moż e żwolnic  od tego 
obowiążku pojedyncżych parafian bądż  też  okres lone grupy społecżne np. 
ucżnio w, studento w, beżrobotnych, cży też  rodżiny prżeż ywające okreso-
we trudnos ci finansowe. W uchwale dotycżącej żwolnienia powinien byc  
okres lony cżas trwania tego żwolnienia. 
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Plan nabożeństw na MAJ/CZERWIEC 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

16.05 

(sobota) Rogate 
10.30    

17.05 

Rogate 
 

10.30 

 
  

21.05 

Wniebowstąpienie 

 

 17.00   

24.05 

Exaudi 
 10.30 8.30  

31.05 

Zesłanie Ducha Ś w. 
 10.30   

01 06 

2. Ś więto Zesłania Ducha 
10.30    

07.06 

1. po Tro jcy Ś w. 
 10.30   

14.06 

2. po Tro jcy Ś w. 
 10.30 8.30  

21.06 

3. po Tro jcy Ś w. 
 10.30   

28.06 

4. po Tro jcy s w. 
 

10.30  

 
  


