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Anioł (…) dotknął się Eliasza 

i rzekł: Wstań, posil się, gdyż masz 

daleką drogę przed sobą.  

1 Krl 19,7 

Drodzy Parafianie! 

 Pozdrawiam Was na łamach waka-

cyjnego numeru Informatora Parafial-

nego. Słowo przewodnika biblijnego 

na lipiec mo wiące o aniele, kto ry doty-

ka Eliasza trafia takz e w sedno nasze-

go istnienia. Przed kaz dym z nas jest 

droga, kto rą podąz amy. Jej długos c  

jest niezalez na od nas. Jedynie Bo g  

wie jaki czas dane nam będzie spędzic  

na tej ziemi.  Idąc przez z ycie pokonu-

jemy ro z ne jego odcinki. Jedne dłuz -

sze, drugie kro tsze, czasami radosne, 

czasami trudne i bolesne. Czas, kto ry 

przez ywamy w okresie trwającej pan-

demii jest dodatkowo naznaczony nie-

pewnos cią oraz lękiem o zdrowie 

swoje i bliskich, a dla wielu takz e wy-

pełniony jest pytaniem o dalszą egzy-

stencję. Tak często potrzebujemy 

wsparcia. 

 Bo g w swoim Słowie chce nas  po-

silac  i zachęcic  do tego, z ebys my się 

nie poddawali i nie tracili nadziei. Nikt 

nie wie jak długo potrwa sytuacja w 

jakiej znalazł się s wiat. Wielu ludzi 

pracuje nad tym, aby walczyc  z siłami, 

kto re działają na naszą niekorzys c , 

dlatego potrzebna jest nam modlitwa 

o siłę, dla wszystkich, kto rzy są na 

pierwszej linii frontu, ale takz e o tych 

kto rzy na ro z ne sposoby ucierpieli i z 

pewnos cią jeszcze  ucierpią.  

 Odcinek drogi, kto ry pokonujemy 

moz e potrwac  jeszcze długo, zatem 

starajmy się posilac  kaz dego dnia na 

ro z ne sposoby Boz ym Słowem. Niech 

dobry Bo g ma Was w swojej opiece, 

da kaz demu z Was zdrowie i bezpie-

czen stwo. 

Z modlitwą o Was  

Wasz Duszpasterz 

  Słowo duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

ks. Wojciech  Froehlich 

Proboszcz Parafii 

w Słupsku 
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Prośby modlitewne 

W Informatorze Parafialnym na stałe zagos ciła rubryka z propozycjami 

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

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

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

szych. 

Prośby modlitewne: 

• o wybory prezydenckie, o rządzących i o polityków - o mądrość i odpo-

wiedzialność, tak aby służyli wszystkim obywatelom i dobru wspólnoty, 

a nie własnym interesom; 

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

• o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży w trakcie wakacji; 

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

chodu i podstaw egzystencji; 

• 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 misjonarzy, niosących Ewangelię tam, gdzie jeszcze ona nie dotarła; 

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

trudne momenty swojego życia; 

• o nasze miasta, wsie i gminy - o mądrość dla rządzących, głód Bożego 

Słowa i rozpoznanie 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 
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Rozważanie 

2 Tm 3,14-17 

(14) Ty jednak trwaj w tym, czego 
się nauczyłeś i w czym pozostajesz 
wierny, pamiętając, od kogo się na-
uczyłeś. (15) Od dzieciństwa znasz 
przecież Pisma święte, które mogą 
cię nauczyć mądrości wiodącej ku 
zbawieniu dzięki wierze w Chrystu-
sa Jezusa. (16) Całe Pismo jest na-
tchnione przez Boga i pożyteczne 
do nauczania, przekonywania, upo-
minania, do wychowywania w spra-
wiedliwości, (17) aby człowiek Boży 
był doskonały, przygotowany do 
czynienia wszelkiego dobra. 

 

Drodzy w Chrystusie Siostry i Bra-
cia! 

Drodzy pedagodzy, kochani ucz-
niowie! 

Czas, kto ry nadszedł, czas wakacji, 
naprawdę się nam nalez y! To był 
zupełnie inny rok szkolny, szcze-
go lnie jego ostatnie 4 miesiące. Nie 
był to na pewno czas relaksu, na-

wet to okres lenie „koronaferie” 
dos c  szybko wyszło z obiegu, po-
niewaz  wielu zrozumiało, z e nadal 
trzeba pracowac  i uczyc  się. A nau-
ka w domu pod okiem rodzica, to 
nie to samo, co w szkole. Czas w 
naszych domach i rodzinach był 
podporządkowany w znacznym 
stopniu zdalnej nauce, co wymaga-
ło samodyscypliny ucznio w, ale 
takz e determinacji i cierpliwos ci 
rodzico w, a z dos wiadczenia wiem, 
z e zaro wno z jednym jak i z drugim 
bywało cięz ko. To była dla nas lek-
cja, z kto rą musielis my się zmie-
rzyc  wszyscy, bez wyjątku. Dlatego 
dzisiaj moz emy powiedziec , dzięki 
Bogu dalis my radę i jako chrzes ci-

ks. Wojciech  Froehlich 

Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

rys. Nadia Syrek 

Biblijna  

pedagogika ulicy 
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Rozważanie 

janie ufający w Boz ą opiekę i w Je-
go błogosławien stwo moz emy Je-
mu podziękowac , z e nas w tym cza-
sie wspierał i pomagał.  

W kalendarzu czytan  liturgicznych 
i teksto w kazalnych są przewidzia-
ne takz e odpowiednie fragmenty 
biblijne na zakon czenie roku szkol-
nego. Jednym z nich jest przeczyta-
ny na wstępie fragment z listu apo-
stoła Pawła do Tymoteusza, mło-
dego ucznia i towarzysza podro z y 
misyjnych apostoła. Tymoteusz był 
synem Greka – poganina i matki 
Z ydo wki, sam za sprawą apostoła 
Pawła nawro cił się na chrzes cijan -
stwo. Tymoteusz był chlubą apo-
stoła Pawła, bo ten wychowywał 
go w wierze chrzes cijan skiej pra-
wie od dziecka i jako młodego do-
brze ugruntowanego w wierze w 
Chrystusa człowieka, przez nałoz e-
nie rąk i modlitwę uczynił prezbi-
terem, czyli mo wiąc naszym języ-
kiem – księdzem. Zadaniem Tymo-
teusza było nauczanie, a więc 
gło wnie praca pedagogiczna i wy-
chowawcza. Moz na powiedziec , z e 
w wielu wypadkach zajmował się 
pedagogiką ulicy, bo to bardzo czę-
sto włas nie na ulicach miast spoty-
kał ludzi, z kto rymi rozmawiał o 
ich problemach, uczył innych tego, 
czego sam się kiedys  nauczył i co 
uznawał za najcenniejsze i najwaz -
niejsze w z yciu. Przekazywał lu-
dziom Dobrą Nowinę o Chrystusie, 

kto ry dokonał dla kaz dego czło-
wieka czegos , na co mało kto a mo-
z e nawet nikt by się nie zdobył.  

My doskonale o tym wiemy, ponie-
waz  ludzie tacy jak Tymoteusz, a 
po z niej inni przekazywali i nadal 
przekazują tę dobrą wiadomos c  
kolejnym pokoleniom. To dzisiaj 
jest takz e nasze zadanie, dlatego 
staramy się o to, aby kaz dy miał 
szansę chociaz  raz usłyszec  o Jezu-
sie. O tym Jezusie, kto ry nie był taki 
jak moz ni władcy tego s wiata albo 
wspo łczes ni hierarchowie kos cioła, 
ale kto ry był i kto ry nadal jest bli-
sko kaz dego z nas, a kto rego po-
winnis my dostrzegac  w naszym 
bliz nim, w ich cierpieniu, smutku i 
bo lu, w ich niedostatku. Jezus sam 
nauczał przeciez : Byłem głodny i 
daliście Mi jeść, byłem spragniony i 
daliście Mi pić, byłem tułaczem i 
przyjęliście mnie, byłem nagi i ubra-
liście Mnie, byłem chory i odwiedza-
liście mnie, byłem w więzieniu i 
przyszliście do Mnie… zapewniam 
was, to co uczyniliście jednemu z 
tych braci Moich najmniejszych, 
Mnie uczyniliście.  Mt 25,35-40. Ta-
ki włas nie obraz Jezusa powinni-
s my miec  przed naszymi oczyma, 
nie człowieka w markowych ubra-
niach i w butach za kilka tysięcy 
złotych, poruszającego się najnow-
szym modelem Ferrari za kilka mi-
liono w, ale kogos  kto przyjdzie z 
pomocą choremu, poda szklankę 
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Rozważanie 

wody nieznajomemu przebywają-
cemu w domu pomocy, kto zarea-
guje na krzywdę dziecka, kto nie 
krytykuje, ale wykazuje się empa-
tią i stara się zrozumiec  postępo-
wanie drugiego człowieka. Jezus 
uczy nas wszystkich 
wraz liwos ci i miłos ci. To 
jest lekcja, kto rą kaz dy 
deklarujący się jako oso-
ba wierząca powinien 
odrobic  i zadanie, aby tę 
lekcję niezalez nie od 
naszego wieku przeka-
zywac  innym. W koscie-

le moz ecie obejrzec  wystawę, kto -
ra jest efektem wyzwania tzw. cze-
lendz u pt. Czy pamiętamy jak wy-
glądamy? Zadanie polegało na tym, 
z eby dzieci, nie tylko te, kto re cho-
dzą na lekcje religii, narysowały 

swojego księdza, w odpowiedzi 
ksiądz musiał narysowac  postacie 
dzieci. Jak zobaczycie efekty są… 
wizerunki bardziej lub mniej odda-
ją rzeczywistos c , ale jak ktos  zau-
waz ył oglądając te prace, więk-

szos c  wizerunko w jest 
us miechnięta.  To daje bardzo 
pozytywne odczucie, takz e 
relacji jaka w jakims  sensie 
została oddana przez te por-
trety. Ciekawe jak namalowa-
libys my Jezusa, gdyby zostało 
nam dane takie zadanie?  

Drodzy, słowo z Listu do Ty-
moteusza podkres la, z e z ro -
dło nauczania w Kos ciele, 

czyli Pismo S więte, jest Słowem 
natchnionym przez Boga, a więc 
zawiera prawdę objawioną przez 
Stwo rcę, jest ono z ro dłem naszej 
wiedzy o Bogu i zarazem podstawą 
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Rozważanie 

 
naszej wiary. Słowo to jednak nie 
ogranicza się do opisywania Boga, 
ale jest takz e traktatem etycznym, 
poradnikiem i przewodnikiem a 
takz e podręcznikiem empatii, czyli 
wspo łodczuwania. W związku z 
tym, czytanie Biblii pomocne nam 
jest w codziennym z yciu i w poka-
zywaniu otaczającemu nas s wiatu, 
kim jest dla nas, ale nie tylko dla 
nas Chrystus, jak powinnis my Go 
postrzegac  i jak powinnis my od-
czytywac  Jego nauczanie skierowa-
ne do nas.  

Pewna historia opowiadana w kra-
jach wschodu mo wi o wielkim sza-
chu Abbasie, kto ry czasami prze-
bierał się za słuz ącego i wchodził 
pomiędzy swoich poddanych. Pew-

nego razu ubrany w łachmany, 
zszedł do piwnic swojego pałacu, 
gdzie jeden z jego sług palił w pie-
cu. Szach zakasał rękawy i wziął 
się do pracy, by pomo c palaczowi a 
ten z wdzięcznos ci dał mu kromkę 
chleba i kubek wody. Odtąd szach 
często odwiedzał palacza, by po-
mo c mu w pracy i rozmawiac  z 
nim o jego sprawach. W kon cu 
władca postanowił zdradzic  pala-
czowi kim jest i hojnie go wyna-
grodzic  za jego przyjaz n . Jakiez  
było zdumienie władcy, gdy palacz 
o nic go nie poprosił.  Nie zrozu-
miałeś co powiedziałem? - zapytał. 
Mogę dać ci bogactwo i tytuł szla-
checki. Mogę dać ci całe miasto i 
uczynić cię księciem. Naprawdę ni-
czego ode mnie nie chcesz?  
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 Wiele już dla mnie zrobiłeś – od-
rzekł palacz. Opuściłeś swoje wspa-
niałe komnaty, by siedzieć ze mną w 
tym mrocznym miejscu, jeść nędzną 
strawę i słuchać opowieści o moich 
smutkach i radościach. Nie możesz 
dać mi nic cenniejszego. Innych ob-
darzyłeś hojnymi darami, lecz mnie 
dałeś samego siebie. Pragnę jedynie 
abyś nigdy nie pozbawił mnie swojej 

przyjaźni.  

Drodzy taki jest sens naszej wiary i 
to jest podstawa programowa 
chrzes cijan skiego nauczania. Bo g, 
kto rego nie odnajdziemy w bogac-
twie i dobrach tego s wiata, ale w 
przyjaz ni i trosce o naszego bliz -
niego. Amen.  

Wycieczka do Izraela 22-29.02.2020 

Błogosławionego i bezpiecznego 

wypoczynku podczas wakacji! 
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Okna Pamięci przemawiają 

 Okna pamięci przemawiają 

  Na s cianie po prawej stronie prezbiterium 

kos cioła s w. Krzyz a w Słupsku wiszą dwa niety-

powe okna, przez kto re nie sposo b dostrzec cze-

gokolwiek na zewnątrz.  

Znalazły się w tym miejscu w 2011 roku, choc  

pierwotnie znajdowały się w zakrystii. W trakcie 

remontu w latach 2003-2005 zostały zdemonto-

wane i zmagazynowane na wiez y, skąd trafiły 

do warsztatu stolarskiego Jo zefa Maciejewskiego. 

Tam przeszły gruntowną renowację.  

To jedyne oryginalne okna, jakie zachowały się 

w budynku, co czyni z nich niemych s wiadko w 

historii kos cioła.  Okna te nie tylko s wiadczą 

o dziedzictwie materialnym parafii, ale takz e o 

dorobku teologicznym i duchowym.  

9 listopada 2019 roku podczas naboz en stwa upa-

miętniającego 160 rocznicę wybudowania kos cio-

ła, pos więcono zabytkowe okna wraz z dołączo-

nymi do nich tabliczkami upamiętniającymi 15 

duchownych, kto rzy pełnili w nim słuz bę duszpa-

sterską.  

W Informatorze Parafialnym prezentujemy syl-

wetki duszpasterzy pełniących swoją słuz bę 

w murach słupskiego kos cioła na przestrzeni 160 

lat. 
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Okna Pamięci przemawiają 

Superintendent  

Alfred Reuter 
 Piąte okno pamięci dedykowane 
jest ks. Alfredowi Reuterowi, słupskie-
mu proboszczowi staroluteran skiemu 
w latach 1892-1932. 
 Alfred Hugo Oswald Reuter uro-
dził się 21 paz dziernika 1865 roku.  
w Preußisch Eylau (obecnie 
Багратионовск /Bagratianowsk/, 
okręg kaliningradzki). Z pierwszą z o-
ną - Else Gerlach - zwią-
zany był od 1894 roku 
az  do jej s mierci w 1920 
roku. Kolejną z onę - 
Edith Johannę Christine 
Siedel, pos lubił po 1920 
r. Miał co najmniej troje 
dzieci, syno w: Martina 
(ur. 1893), Joachima 
(ur. 1895) i co rkę Enni 
(ur. 1898). 
 Ordynowany został 
3 maja 1891 roku. Opi-
sywano, z e był niskiego 

wzrostu, krępy, z potężną głową, wyra-
zistymi rysami, spokojnym spojrzeniem 
i mocnym męskim głosem, który nie był 
namaszczony łagodzącym olejkiem, 
lecz korzennymi ziarnami soli. Mężczy-
zna świętej szorstkości, która w grun-
cie rzeczy działała kojąco. 

Ks. Alfred Reuter drugi egza-
min kos cielny zdał w swoje 27. uro-
dziny i następnie 24 kwietnia 1892 r. 
został wprowadzony na urząd pro-
boszcza w Słupsku. W parafii nad Słu-
pią pracował ponad 40 lat, a w ostat-
nich latach był ro wniez  superinten-
dentem całej Diecezji Po łnocno-
Wschodniej Kos cioła staroluteran -
skiego. 

Na początku swojej słuz by, na 
naboz en stwa do filiału w Lęborku 
jez dził na rowerze. Zakazała mu tego 
parafianka Augusta Magdalinski 
twierdząc, z e to nie przystoi pastoro-
wi! Po naboz en stwie i obiedzie odwie-
dzał swoich parafian mieszkających w 
okolicy Lęborka, a na nocleg zatrzy-
mywał się u rodziny Heinricha Magda-
linskiego, włas ciciela lęborskiego Bro-
waru Klasztornego (przy dzisiejszej al. 
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Okna Pamięci przemawiają 

Wolnos ci 40).  
Niestety pensja pastorska prze-

stała wystarczac  na utrzymanie po-
większającej się rodziny. Znalazł do-
datkowe z ro dło utrzymania poprzez 
montowanie instalacji elektrycznych, a 
jego z ona Elisabeth, z tego samego 
powodu, przyjmowała na kwaterę 
ucznio w gimnazjum ze wsi. W związku 
z odbywającymi się w domu pa-
storskim przed Niedzielą Palmo-
wą, lekcjami nauki konfirmacyj-
nej dla młodziez y z okolicznych 
miejscowos ci, rodzina musiała 
udostępniac  pomieszczenia na 
naukę dla konfirmanto w i nocleg 
dla przyjezdnych . Wspominała o 
tym Charlotte Magdalinski, kon-
firmantka z Lęborka, kto ra dzięki 
lekcjom na plebani poznała Joa-
chima Reutera, swojego po z niej-
szego męz a.  

W pierwszych latach pracy ks. 
Alfreda Reutera w Słupsku trwał jesz-
cze exodus Pomorzan do obu Ameryk. 
Dotykał on gło wnie s rodowisk wiej-
skich. Pomimo strat demograficznych 
ukon czona została w 1899 r. budowa 

plebani przy ul. Drewnianej 4 
(przyczyniła się do tego ofiara pewnej 
szlachetnie urodzonej damy w wyso-
kos ci 6000 marek), podczas gdy juz  w 
r. 1873 zebrano na ten cel 980 talaro w 
jako kapitał podstawowy. Skromny 
dom parafialny został w latach 1913-
1914 znacznie rozbudowany.  

 

Z powodu zmian politycznych 
wprowadzonych przez system wersal-
ski po I wojnie s wiatowej dokonano 
reorganizacji w Kos ciele. Oba s rodko-
wopomorskie probostwa Bobolice-
Ubiedrze i Słupsk zostały wyłączone z 
Diecezji Pomorskiej i dołączone do 

Diecezji Po łnocno-Wschodniej, a 
ks. Reuter awansował na jej super-
intendenta (biskupa diecezjalne-
go), co stwierdzało ogłoszenie 
urzędowe w tej sprawie z 13 paz -
dziernika 1920 r. Kierowana przez 
niego diecezja obejmowała parafie 
na obszarze od Białogardu i Szcze-
cinka na Pomorzu, poprzez tereny 
Prus Zachodnich i Prus Wschod-
nich, az  po Kro lewiec. 
Zadaniem superintendenta Reute-
ra było umocnienie pozycji Kos cio-
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Decyzja Rady Parafialnej (archiwalna) 

ła staroluteran skiego w stosunku do 
luteran, kto rzy pozostali wewnątrz 
Pomorskiego Kos cioła Krajowego. W 
tym czasie rozwinęła się ro wniez  pra-
ca Kos cioła w grupach i stowarzysze-
niach. Pro bowano tworzyc  Koła Mło-

dziez owe i zespoły puzonisto w. Stale 
rozwijały się: Stowarzyszenie Męz -
czyzn i Stowarzyszenie Kobiet oraz 
Związek Młodych Kobiet, kto ry z cza-
sem został przeorganizowany w Zwią-
zek Młodziez y. Działały ro wniez  cho ry 
kos cielne.  

Ks. sup. A. Reuter przeszedł na 
emeryturę 1 grudnia 1932 r. i jako 
emeryt zamieszkał w Słupsku przy 
Boelcke-Str 34 (nieistniejąca obecnie 
uliczka ro wnoległa do ul. Szczecin skiej 
– przedłuz enie ul. Kossaka, po 1945 do 
czasu likwidacji nosiła nazwę ul. Ma-
tejki). Podczas II wojny s wiatowej z 
powodu brako w kadrowych pomagał 
w słuz bie kos cielnej (wygłaszał kaza-
nia i odprawiał naboz en stwa w Słup-
sku i filiałach).  

Ostatnie kazanie skierowane do 
wyjez dz ających do Danii pomorskich 
przesiedlen co w wygłosił na Wielkanoc 

1945 r. w kos ciele s w. Krzyz a. Zmarł 
jeszcze w tym samym roku (13 listopa-
da) na terenie Danii w obozie dla in-
ternowanych w Roentved lub w Frede-
rikshaven, dokąd trafił po opuszczeniu 
Pomorza.  

Czas jego słuz by kos cielnej na 
Pomorzu postrzegany jest jako 
okres intensywnego rozwoju słup-
skiej parafii i wzrostu jej znaczenia, 
zaro wno w s rodowisku lokalnym 
jak i w strukturach staroluterani-
zmu. Potomkowie ks. sup. Alfreda 
Reutera utrzymują kontakty z 
ewangelikami w Słupsku i Lęborku. 
Jego wnukiem jest ks. Eberhard 
Reuter, wieloletni (1963-1985) 
proboszcz ewangelickiej Parafii 
Berlin Mariendorf Ost i następnie 

misjonarz na terenie Tanzanii.  
Jan Wild 

Fot. Archiwum parafialne 
1.Superintendent Alfred Reuter 
2.Ks. A. Reuter ze swoimi dziec mi: Martinem, Joachi-
mem i Enni 
3.Projekt budowy plebanii przy ul. Drewnianej  
4.Plebania przy ul. Drewnianej 4 
5. widoko wka z pocz. XX wieku 
6. Ks. E. Reuter, wnuk superintendenta  
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Humor z befką 

Ksiądz odwiedza jedną z rodzin w swojej parafii. Rozmowa toczy się wo-

ko ł problemo w wychowawczych. Pani domu mo wi: My nigdy nie kłócimy 

się w obecności dzieci, ale każemy się im bawić na podwórku.  

Na to duchowny: To jest już dla mnie jasne, dlaczego od rana do wieczora 

widzę je w ogrodzie.  

*** 

S więty Mikołaj przychodzi do rodziny Stefan skich i pyta dzieci: No to kto 

przez cały rok był grzeczny i robił wszystko, co kazała mama? Dzieci 

jak jeden mąz  odpowiedziały: Tata! 

*** 

Ksiądz odwiedza prawie stuletnią parafiankę i mo wi: Pani Mario, 

jest Pani w naprawdę dobrej kondycji, nie miałaby Pani ochoty przyjść kie-

dyś na nabożeństwo do kościoła? Lepiej nie – odpowiada starsza Pani. 

Pan Bóg pewnie zapomniał mnie odwołać z tego świata, a ja jakoś 

nie mam ochoty Mu o tym przypominać. 

*** 

Ksiądz odwiedza swoich parafian w domach. Kiedy zadzwonił do drzwi 

Pan stwa Dudowskich w domofonie usłyszał pytanie: Aniołku, to ty? 

Na co duchowny z us miechem odpowiedział: Niezupełnie, ale z tej samej 

firmy.  

*** 

Podczas ankiety na temat religii jedno z pytan  brzmi: Czy wierzy Pani 

w istnienie istoty wszystkowiedzącej? Jedna z uczestniczek odpowiedzia-

ła: Oczywiście, jestem tego nawet pewna, w końcu wyszłam za kogoś takie-

go za mąż.  

 

Humor z befką 

opr. ks. Wojciech Froehlich 
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Zapraszamy 
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Sola Scriptura 2020 

Tak jak wiele wydarzen  w tym 

„zainfekowanym” roku, ro wniez  

finał konkursu Sola Scriptura, 

najpierw został przełoz ony, a 

ostatecznie odwołany. Organi-

zatorzy podjęli decyzję,  z e 

wszyscy uczestnicy,  kto rzy za-

kwalifikowali się do etapu ogo l-

nopolskiego, w zalez nos ci od 

zdobytych punkto w otrzymali 

dyplomy laureato w i finalisto w. 

Ws ro d ucznio w z naszej parafii 

laureatem został Jonatan 

Froehlich, kto ry uzyskał 

6. miejsce w swojej grupie wie-

kowej (kl IV-V). Dyplom laurea-

ta oraz nagroda w postaci ksiąz -

ki zostały wręczone podczas na-

boz en stwa . Gratulujemy i za-

chęcamy  ucznio w do wzięcia 

udziału w konkursie w przy-

szłym roku szkolnym.   

O tym, co za nami 

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

Wymiana pieca CO  

Po (przynajmniej) 18 latach 

działania, piec centralnego 

ogrzewania w plebanii przy 

ul. Krzywej musiał zostac  wy-

mieniony. Projekt udało się 

przeprowadzic  dzięki wsparciu 

finansowemu udzielonemu Pa-

rafii przez Konwent Pomorski. 

Koszt wymiany pieca na kon-

densacyjny wynio sł 11.600 zł. 

 

Lekcje religii i zakończe-

nie roku szkolnego. 

W związku z pandemią wiele 

rzeczy musiało przenies c  się do 

Internetu.  Taki los spotkał tak-

z e lekcje religii. Od połowy mar-

ca do kon ca roku szkolnego lek-

cje miały charakter zdalny i po-

legały na przekazywaniu ucz-

niom opracowanych  temato w 

lekcji zgodnie z planem zajęc . 

Mamy nadzieję, z e od wrzes nia 

będziemy mogli spotykac  się 

tak, jak jestes my przyzwyczaje-

ni. Uroczyste zakon czenie roku 
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szkolnego miało miejsce w ko-

s ciele podczas  

naboz en stwa 26 

czerwca. W trak-

cie naboz en stwa 

teksty Biblijne 

czytały Tosia Je-

rzak i Nadia Sy-

rek a do modli-

twy wprowadzili 

nas nauczycielka 

(Dagmara Graj-

czak), rodzic 

(Anna Szubert) i 

uczen  (Jonatan Froehlich). Sło-

wa podziękowania dla ucznio w 

i rodzico w przekazała Joanna 

Basin ska, nauczycielka szko łek 

niedzielnych. Wszyscy ucznio-

wie, ale takz e przedszkolaki 

otrzymały drobne upominki. 

Proboszcz podziękował takz e 

obu nauczającym szko łek nie-

dzielnych Annie Froehlich i Jo-

annie Basin skiej. Oprawę mu-

zyczną  naboz en stwa uzupełni-

li piosenką „Kołysanka” zespo-

łu Dz em Ewa i Piotr Karasiako-

wie.  W kos ciele moz na obej-

rzec   takz e wystawę prac, kto re 

powstały w wyniku konkursu: 

Czy pamiętamy jak wyglądamy.  
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Zapraszamy do  obejrzenia prac.  

Obiady dla seniorów  

W ramach pomocy dla senioro w  

w czasie epidemii COVID 19 

Urząd Marszałkowski ogłosił 

konkurs na działania pomocowe 

dla senioro w. Złoz ony przez Pa-

rafię projekt dowoz enia obia-

do w seniorom, kto rzy w tym 

czasie mają utrudnione  moz li-

wos ci przygotowywania cie-

płych posiłko w został przyjęty i 

otrzymał pełne dofinansowanie 

w wysokos ci 10  tys. zł. Projek-

tem objęte zostały 

osoby ze Słupska, 

gminy Słupsk oraz z 

Lęborka  -  łącznie 

30 oso b. W dotarciu 

do beneficjento w 

pomocne były MOPS 

Lębork, MOPR 

Słupsk oraz Klub KA-

WON. Obiady dowo-

z one były przez fir-

my kateringowe do domo w od 

poniedziałku do piątku w okre-

sie 15 maja do 8 lipca.  

Diecezjalna Konferencja 

Duchownych 

Po kilkumiesięcznej przerwie  w 

regularnych spotkaniach du-

chownych Diecezji w ro z nych 

parafiach i przeniesieniu konfe-

rencji na platformę Zoom w 

dniu 30 czerwca odbyła się kon-

ferencja „na z ywo” w parafii 

ewangelickiej w Koninie. Spo-

tkanie rozpoczęło się naboz en -

stwem spowiednio-komunijnym 

z zachowaniem wszystkich rez i-

mo w sanitarnych. Podczas kon-

ferencji duchowni omawiali 

sprawy biez ące Kos cioła i Diece-

zji.  
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Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 2020 online 
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Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 2020 online 
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Ogłoszenia 

Chrześcijańska Telewizja 

Internetowa 

Zachęcamy do korzystania z kanału 

Chrześcijańskiej Telewizji Inter-

netowej na portalu YouTube.com i 

subskrybowania go - za pos rednic-

twem tego kanału prowadzimy 

transmisje naboz en stw, kaz dego 

dnia rano pojawia się Codziennik, 

czyli rozwaz anie fragmento w 

z ksiąz eczki Z Biblią na co dzień, 

przygotowywany przez duchow-

nych naszego Kos cioła. 

Wpłacaj darowizny przez 

Dotpay! 

Wpłacaj darowizny na parafie przez 

dotpay - informacje na stronie gli-

wice.luteranie.pl, w zakładce 

„darowizna”. 

 

 

Ogłoszenia 



Informator parafialny, Nr 6-8 (215) 2020  23 

 

 

CDiD 

 Można powiedzieć, że od 2018 roku 

trwa projekt organizacji Słupskiego 

Centrum Diakonii i Dialogu. Jako Rada 

Parafialna chcemy poinformować Was 

o tym jaki jest obecny stan przygoto-

wań i postępu realizacji projektu.  

 W styczniu 2019 r., dzięki wspar-

ciu partnero w zagranicznych, Parafia 

stała się włas cicielką całego budynku 

przy ul. Traugutta 16, gdzie zgodnie z 

uchwałą Rady Parafialnej, po przepro-

wadzonym remoncie i dostosowaniu 

do potrzeb oso b z niepełnosprawno-

s ciami zostanie zlokalizowane Cen-

trum Diakonii i Dialogu. Obecnie przy-

gotowany został wielobranz owy pro-

jekt budowlany, kto ry uzyskał pozwo-

lenie na budowę, zostało podpisane 

porozumienie z Brot für die Welt na 

częs ciowe finansowanie projektu ( ok. 

1/3 koszto w) oraz umowa z biurem 

audytorskim, kto re będzie prowadziło 

kontrolę wydatko w i realizacji inwe-

stycji. Uzupełniany jest wniosek do 

Kos cioła Ewangelickiego Bawarii na 

finansowanie kolejnej ok. 1/3 kosz-

to w. Trwają rozmowy z firmami zaj-

mującymi się prowadzeniem inwesty-

cji od strony formalnej i nadzoru inwe-

storskiego. Przygotowywany jest kosz-

torys inwestorski projektu. Parafia 

występowac  będzie jeszcze z wnioska-

mi na finansowanie inwestycji do Fun-

duszu Kos cielnego oraz do Urzędu 

Marszałkowskiego. Jednoczes nie pro-

simy kaz dego z Was o modlitwę za 

powodzenie projektu. Mamy nadzieję, 

z e w niedługim czasie będziemy mogli 

cieszyc  się z pięknego, nowoczesnego 

obiektu, kto ry słuz ył będzie parafii i 

społecznos ci Miasta.   

CENTRUM DIAKONII I DIALOGU 
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 WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

5-
12.07  

Tydzien  Ewangelizacyjny Dzięgielo w 

Online 
internet 

22.07 17.00 
Spotkanie dla oso b zainteresowanych 

kos ciołem ewangelickim 
CDiD 

22.07 19.30 
Koncert z cyklu Muzyczne wieczory 

O’bows Quartet 
kos cio ł 

23.07 16.30 Rada Parafialna CDiD 

26.08 19.30 
Koncert z cyklu Muzyczne wieczory 

Bianco Fiere - zespo ł fleto w prostych 
kos cio ł 

27.08 10.30 
Naboz en stwo dla b. mieszkan co w Łeby i 

Lęborka  
kaplica Lębork 

31.08 17.00 Spotkanie organizacyjne ws. lekcji religii CDiD 

9.09 19.30 
Koncert z cyklu Muzyczne wieczory 

Paweł Ruszkowski - poezja s piewana 
kos cio ł 

18-
20.09 - 

Ogo lnopolski Zjazd Młodziez y Ewangelic-

kiej 
Pszczyna 

Wydarzenia 

Informacja o remoncie organów. 

Od 15 czerwca do 31 paz dziernika trwac  będzie II etap remontu orga-

no w w naszym kos ciele. Planowane ponowne uruchomienie instrumentu 

wraz z koncertem zaplanowane jest na 29 listopada 2020 r. (1. niedziela 

adwentu). Wartos c  projektu wynosi 82 656 zł. Dofinansowanie: Urząd 

Miasta Słupska 70.000 zł, Wojewo dzki Konserwator Zabytko w 12.000,00 

zł.  
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Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu  

INFORMUJE, Z E   

DYSPONUJE SPRZĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOZ YCZENIA.  

(ŁO Z KA ELEKTRYCZNE,  

CHODZIKI, WO ZKI INWALIDZKIE)                                      

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 

Ogłoszenia 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DARO-

WIZNY ZŁOŻONE NA RZECZ PARAFII!   
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  

SKŁADKI KOŚCIELNEJ  
 

Składkę moz na opłacac  po naboz en stwie w zakrystii kos cioła, przelewac  na 
konto parafialne z dopiskiem darowizna - składka kos cielna rok imię i nazwi-

sko lub przez system dotpay przez stronę parafialną (pozwoli to na odliczenie 
wpłaconej kwoty od podatku):  

 

 25160014621816836860000001 

 

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

 

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ZASADY OGO LNE 

§ 7 
1. Kaz dy członek Parafii, kto ry został konfirmowany i ukon czył 18 lat, 
zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny 
wynosic  co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna moz e zwolnic  od tego 
obowiązku pojedynczych parafian bądz  tez  okres lone grupy społeczne np. 
ucznio w, studento w, bezrobotnych, czy tez  rodziny przez ywające okreso-
we trudnos ci finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien byc  
okres lony czas trwania tego zwolnienia. 
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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 Fundusz Socjalny: 369,00 

2. na Fundusz Stypendialny: 274,10 

3. na Diakonię Polską:  

4. na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa: 1070,00 zł 

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

6. na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny: paz dziernik 

7. ofiara w I niedzielę po Pamiątce Reformacji - "Fundusz na Dekadę Lutra" 

została przekształcona na: ofiarę na "Fundusz na Diasporę". 
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Plan nabożeństw na MAJ/CZERWIEC 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

05.07 

4. po Tro jcy S w. 
9.30 10.30  12.30 

12.07 

5. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

19.07 

6. po Tro jcy S w. 
 10.30   

26.07 

7. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

02.08 

8. po Tro jcy S w. 
 10.30   

09.08 

9. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

15.08 

sobota przed    

10. po Tro jcy S w. 

 17.00    

23.08 

11. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

30.08 

12. po Tro jcy S w. 
 10.30   

06.09 

13. po Tro jcy s w. 

Rozpoczęcie Roku    
Szkolnego 

9.30 10.30   12.30 

WAŻNE! 

W związku z zaproszeniem proboszcza parafii na uroczystość pożegnania         

ks. Matthiasa Tuve z Kościoła Północnych Niemiec,  która odbędzie się w nie-

dzielę 16 sierpnia o godz. 14.00 w Greifswaldzie, nabożeństwo w Słupsku       

zostaje   przeniesione na sobotę 15 sierpnia na godzinę 17.00. 


