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  Słowo  
Duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

Bóg mówi: Oto przyjdą z płaczem, a Ja 

wśród pocieszenia poprowadzę ich. 

    Jr 31,9 

Drodzy w Jezusie Chrystusie! 

 Jakz e aktualne są słowa hasła  

tego miesiąca i jak idealnie wpisują 

się w obecną sytuację na s wiecie. 

Wielu ludzi płacze po starcie bliskich, 

wielu płacze z obawy przed zachoro-

waniem, dla wielu jest to czas pro by 

ich wiary. Zastanawiam się jaki jest 

ten czas dla mnie.  

 Kilku dobrze mi znanych ludzi 

odeszło i choc  wiara w z ycie wieczne 

nie pozwala tracic  nadziei, to jednak 

nic nie jest w stanie zmienic  faktu, z e 

jest mi najzwyczajniej  po ludzku 

smutno. Nie jestem w stanie zrozu-

miec  sensu tego, co się dzieje woko ł 

nas, nie jestem w stanie pojąc  dlacze-

go moz emy przekazywac  miliardy na 

wyposaz anie armii a nie jestes my w 

stanie zapewnic  bezpieczen stwa lu-

dziom w szpitalach.  

 W obliczu tego, co w ciągu tego 

roku ma miejsce na s wiecie  nie pozo-

staje mi nic innego jak dziękowac  

Bogu za to, z e On mnie pociesza, z e 

On nie pozwala mi zwątpic . Dziękuję 

Mu za to, z e dodaje mi siły do tego, 

aby trwac , aby działac  i aby składac  

s wiadectwo o NIM i Jego miłos ci do 

kaz dego człowieka takz e do tego, kto -

ry zaprzecza Jego istnieniu.  

Z modlitwą o Was 

Wasz duszpasterz  
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Rozważanie 

Nie ma bowiem nic zatajonego, co 
nie zostałoby ujawnione ani też nic 
ukrytego, co nie zostałoby poznane. 
(27) Co mówię wam w ciemności, 
powtarzajcie w świetle, a co słyszy-
cie mówione szeptem, rozgłaszajcie 
na dachach. (28) Nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, lecz duszy za-
bić nie mogą. Bójcie się raczej tego, 
który duszę i ciało może zatracić w 
Gehennie. (29) Czy nie sprzedają 
dwóch wróbli za asa? A przecież 
wbrew woli waszego Ojca żaden z 
nich nie spadnie na ziemię. (30) U 
was zaś policzone są nawet wszyst-
kie włosy na głowie. (31) Dlatego 
nie bójcie się: Jesteście cenniejsi niż 
wiele wróbli. (32) Do każdego więc, 
kto przyzna się do Mnie przed ludź-
mi, przyznam się i Ja przed Moim 
Ojcem, który jest w niebie. (33) A 
kto by się wyrzekł Mnie przed ludź-
mi, tego i Ja wyrzeknę się przed Mo-
im Ojcem w niebie.     Mt 10, 26b-33 

Drodzy w Chrystusie! 
Czas niepokoju, pytania o wartos c  i 
cenę wolnos ci, sprzeciw wobec 
sprawujących władzę. Ludzie wy-
chodzący na ulice w ges cie prote-
stu. To obraz XVI wiecznej Europy, 
w kto rej dochodziły do głosu i co-
raz bardziej i szerzej słyszalne by-
ły sygnały niezadowolenia spowo-
dowanego butą i arogancją władzy 
zaro wno tej s wieckiej jak i kos ciel-
nej. W kon cu napięcia społeczne i 
opo r tych, kto rzy stanowili prawo 
spowodowały, z e doszło do pęk-
nięcia i rozłamu. Z jednej strony, 
trzeba przyznac : szkoda, z e kos cio ł 
uległ podziałowi, a więc nastąpił 
taki moment, w kto rym moz na po-
wiedziec , z e dla ludzi słowa Jezusa 
z Jego arcykapłan skiej modlitwy 
zapisanej w J 17 w 21 Aby wszyscy 
byli jedno, jak Ty Ojcze we mnie, a 
Ja w Tobie, żeby i oni byli w Nas, 
aby świat uwierzył, że Ty mnie po-

Moja Reformacja 

ks. Wojciech Froehlich 

Kazanie na Pamiątkę Reformacji. 

31. 10. 2020 r. 
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Rozważanie 

słałeś… mo wiące o jednos ci wspo l-
noty wierzących w Chrystusa raz 
na zawsze zostały pogrzebane.  
Pogrzebana została instytucjonal-
na jednos c  kos cioła. Spory doktry-
nalne, s wiatopoglądowe moz na 
powiedziec  na zawsze wprowadzi-
ły takie podziały, kto re do dzis  po-
zostają otwartą raną na ciele Ko-

s cioła Jezusa Chrystusa. Przez kilka 
setek lat w wyniku braku chęci dia-
logu i rzeczowej rozmowy te po-
działy ulegały pogłębianiu. Moz e 
przyzwyczailis my się do tego stanu 
rzeczy i jest nam tak wygodnie? 
Moz emy mo wic  o swojej toz samo-
s ci wyznaniowej, o ro z nicach, mo-
z emy się wzajemnie krytykowac . 
Jednak ta sytuacja tez  się zmienia. 

Pro by podejmowania w ostatnich 
latach rozmo w, dialogu, moz e na-
wet podpisanie ro z nego rodzaju 
porozumien , czy tez  wydanie Biblii 
Ekumenicznej stają się pewnymi 
znakami, drobnymi krokami, pro bą 
ponownego usłyszenia sło w Jezusa 
o jednos ci wierzących. Czy kiedys  
odgruzujemy te pogrzebane słowa, 

czy będziemy w stanie zaleczyc  
zadane Chrystusowi rany podzia-
ło w? 
 Z drugiej strony spoglądając 
na reformację trzeba powiedziec : 
Na szczęs cie, w kon cu znalazł się 
ktos  kto obnaz ył zakłamanie, py-
chę i wiele innych cech charaktery-
zujących o wczesny kos cio ł i jego 
hierarcho w. W kon cu doszło do 
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Rozważanie 

głosu wołanie o wolnos c , kto ra jest 
wartos cią, o kto rą nalez y za wszel-
ką cenę zabiegac . Reformacja była 
takim wołaniem i zostało ono na 
szczęs cie usłyszane, choc  nie obyło 
się bez ofiar. Dlatego szczego lnie 
dos wiadczeni tą walką o wolnos c  
mys lenia, wolnos c  poglądo w, wol-
nos c  decydowania powinnis my 
zabiegac  o to, aby tej wolnos ci nie 
utracic , ale takz e by nikomu jej nie 
ograniczac . Pamiętajmy, z e wol-
nos c , o kto rej mo wimy jest niero-
zerwalnie połączona z odpowie-
dzialnos cią, bo kaz dy wybo r, kaz da 
decyzja niesie ze sobą okres lone 
konsekwencje. Wolnos c , w kto rej 

brak jest tej s wiadomos ci, moz e 
doprowadzic  człowieka do zniewo-
lenia, do uzalez nienia. Dlatego ko-
rzystajmy z daru wolnos ci mądrze i 
odpowiedzialnie pamiętając słowa 
ap. Pawła I Kor 6,12 Wszystko mi 
wolno, ale nie wszystko jest poży-
teczne. Wszystko mi wolno, ale ja 
nie dam się niczemu zniewolić.  
Pamiątka reformacji 2020 przez y-
wana w konteks cie dziejących się 
wydarzen  jest dobrą okazją do re-
fleksji nad tym pojęciem. Jest to 
dobry czas na zadanie sobie pyta-
nia czym wolnos c  jest dla mnie i 
czy moją wolnos c  ograniczyc  mogą 
jedynie zakazy, a moz e jednak są 
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inne sposoby na jej ograniczenie.  
Tak jak mo wi dzisiejszy fragment 
ewangelii Mateusza przed Bogiem 
nic nie jest ukryte. On zna nasze 
zachowania, zna nasze mys li i On 
daje nam moz liwos c  decyzji i po-
dejmowania 
wyboro w. Ja-
sno mo wi jed-
nak takz e o 
konsekwen-
cjach tych de-
cyzji. Bo g nie 
narzuca niko-
mu wiary, On 
przychodzi z 
ofertą, z kto rej 
moz emy sko-
rzystac  lub nie, to jest decyzja kaz -
dego z nas. Decyzja bardzo indywi-
dualna, decyzja osobista, kto rą kaz -
dy człowiek musi podjąc  samo-
dzielnie w s wiadomos ci, z e w 
oczach Boga kaz dy ma ogromną 
wartos c , kaz dy jest dla Niego cenny 
i na kaz dym człowieku Mu zalez y. 
Starajmy się podejmowac  w na-
szym z yciu włas ciwe wybory, zgod-
ne z naszym sumieniem, nie wy-
łącznie dlatego, z e tak stanowią 
paragrafy prawa, ale dlatego z e 
jestes my ludz mi wiary w Boga, kto -
ry troszczy się o nas.  
On zna nas bowiem doskonale i wie 
o nas wszystko. Mimo naszych błę-
do w, kto re popełniamy nie odrzuca 
nas, ale zachęca do tego, abys my 

opowiedzieli się po Jego stronie, 
abys my przyjęli dar łaski zbawie-
nia, bo jest on dany darmo kaz de-
mu z nas bez jakiejkolwiek naszej 
zasługi. Jedynym, kto ry miał na to 
wpływ i kto ry tego dokonał jako 

Zmartwychwsta-
ły jest Jezus 
Chrystus, dlatego 
On niezmiennie 
musi stac  w cen-
trum nauczenia i 
zwiastowania 
Kos cioła. Na tę 
centralną rolę 
Chrystusa wska-
zywali reforma-
torzy Kos cioła 

Marcin Luter, Filip Melanchton czy 
Jan Bugenhagen. Na to wskazujemy 
i dzisiaj jako spadkobiercy dzieła 
odnowy kos cioła, kto re zostało po-
wierzone w nasze ręce abys my po 
pierwsze sami wyznawali Chrystu-
sa jako swojego Zbawiciela i innym 
mo wili o tym, z e nie mam w nikim 
innym zbawienia, jak tylko w Jezu-
sie Chrystusie. Taka nasza postawa 
będzie naszą codzienną osobistą 
Reformacją, a przeciez  jez eli chce-
my cos  zmieniac , cos  na nowo for-
mowac , to musimy zaczynac  od 
siebie. Niech w kaz dym nas z w 
poczuciu wolnos ci i odpowiedzial-
nos ci kaz dego dnia odbywa się RE-
FORMACJA. Amen.  
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Prośby modlitewne 

 

W Informatorze Parafialnym na stałe zagos ciła rubryka z propozycjami 

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

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

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

szych. 

Prośby modlitewne: 

• o duchownych naszej parafii i Kościoła oraz o rady parafialne, szczegól-

nie w czasie, kiedy wielu boryka się z chorobą COVID 19. 

• o to jak być świadkami pokoju, jaki przynosi Jezus, w świecie w którym 

coraz mocniej dochodzą do głosu napięcia, wrogość i nienawiść; 

• 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 chrześcijan w wielu krajach świata, którzy doświadczają wrogości 

i prześladowań za przyznawanie się do wiary; 

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

trudne momenty swojego życia; 

• o pokój i spokój na ulicach naszych miast i o to aby każdy mógł żyć w 

poczuciu wolności; 

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

znanie misji, jaką Bóg nam powierzył; 

• o podejmowanie mądrych i odpowiedzialnych decyzji także w Kościele; 

• o ludzi poszukujących sensu życia i duchowej przystani; 

• o naszych partnerów zagranicznych szczególnie w Niemczech i USA; 

• o ludzi, którzy tracą pracę aby nie tracili nadziei. 

Prośby modlitewne 
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Okna pamięci przemawiają 

  Na s cianie po prawej stronie prezbi-

terium kos cioła s w. Krzyz a w Słupsku wiszą dwa 

nietypowe okna, przez kto re nie sposo b dostrzec 

czegokolwiek 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 

 

 
Ks. senior Edward Dietz 
 

O sme okno pamięci po-
s więcone jest ks. Edwardowi Diet-
zowi, pierwszemu administratoro-
wi Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Słupsku w latach 
1947-1984. 

Edward Dietz, urodził się 
28 czerwca 1911 r. w Warszawie. 
Ukon czył ewangelickie Gimnazjum 
im. Mikołaja Reja oraz Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu War-
szawskiego. Studia uzupełniające 
odbył na Uniwersytecie Fryderyka 
Wilhelma (obecnie Humboldto w) 
w Berlinie. 25 paz dziernika 1936 r. 
został ordynowany na duchowne-
go Kos cioła Ewangelicko-
Augsburskiego, na wikariat trafił 

do parafii w Z yrardowie. W latach 
1938-39 pracował w Kos ciele 
Ewangelicko-Unijnym na Go rnym 
S ląsku (parafia Siemianowice S lą-
skie) oraz jako nauczyciel religii 
(polski prefekt) w szkołach s red-
nich w Katowicach i Siemianowi-
cach S ląskich. W czasie wojny zo-
stał pozbawiony urzędu duchow-
nego i zamieszkał w Warszawie.  

Po II wojnie s wiatowej ks. 
E. Dietza skierowano na tzw. Zie-
mie Odzyskane. Początkowo pełnił 
funkcję delegata Konsystorza na 
Go rny S ląsk (Sosnowiec, Katowi-
ce), potem (od 1946 r.) rozpoczął 
działalnos c  duszpasterską na Wy-
brzez u. Na terenie Słupska wspie-
rał działania zmierzające do utwo-
rzenia parafii skupiającej ewange-
liko w – Polako w. Starania podej-
mowane przede wszystkim przez 
słupskiego lekarza dr Jana Posmy-
kiewicza, miejscową literatkę Mar-
tę Aluchnę-Emelianow oraz Olgę 
Falkowską zakon czyły się sukce-
sem i w maju 1947 r. powstała pa-
rafia obejmująca początkowo po-
nad 300 słupszczan i około 500 
wiernych z okolicy. Od paz dzierni-
ka 1947 r. ks. E. Dietz przejął w 
uz ytkowanie opuszczoną s wiąty-
nię staroluterską, gdyz  wszystkie 
pozostałe kos cioły ewangelickie 
wczes niej zajął Kos cio ł rzymsko-
katolicki. 

Ksiądz E. Dietz organizo-
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 wał takz e luteran skie parafie, zbo-
ry i stacje kaznodziejskie w Tro j-
mies cie, Elblągu, Tczewie, Wierz-
chucinie, Bytowie, Koszalinie i Lę-
borku. W pierwszych powojennych 
latach słuz ył pomocą duszpaster-
ską Słowin com 
w Klukach, do-
kąd dojez dz ał i 
odprawiał na-
boz en stwa. Od 
24 kwietnia 
1952 r. był tak-
z e Generalnym 
Administrato-
rem Ewangelic-
kich Zboro w 
Niemieckich na 
Pomorzu S rod-
kowym i Za-
chodnim, na-
stępnie w la-
tach 1956 - 
1957 okręgo-
wym delega-
tem pomor-
skim Komisji 
ds. duszpaster-
skich zboro w 
obcokrajowych 
na teren woj. 
koszalin skiego. 
Na początku lat 
pięc dziesiątych 
skupiały one 
ponad 25 tysięcy parafian zorgani-
zowanych w 38 placo wkach. Upo-

rządkował z ycie zborowe, sforma-
lizował działalnos c  odprawiających 
naboz en stwa i prowadzących nau-
czanie religii lektoro w (z upraw-
nieniami zbliz onymi do dzisiej-
szych diakono w), organizował dla 

nich konferencje i narady w Słup-
sku. Wspierał działania, kto re do-
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Jubileusz LO ETE 

prowadziły do skierowania do pra-
cy duszpasterskiej na Pomorzu 
S rodkowym ks. Pawła Sikorę do 
Białogardu (1954) i ks. Maksymi-
liana Otto Cybullę do Słupska 
(1957), kto rzy przejęli nadzo r nad 
niemieckimi zborami i lektorami. 

Jego powojenna działalnos c  
wybiegała poza granice Pomorza. 
Był zwierzchnikiem Diecezji po-
morsko-wielkopolskiej KEA (od 
1960 r. seniorem, wczes niej konse-
niorem) oraz członkiem Synodu 
Kos cioła Ewangelicko-
Augsburskiego. Za działalnos c  eku-
meniczną, jako przewodniczący 
wojewo dzkiego oddziału Polskiej 
Rady Ekumenicznej, otrzymał wie-
le odznaczen , w tym wysoko przez 
niego cenioną odznakę „Zasłuz ony 
Ziemi Słupskiej” (1978 r.) oraz od 
bpa Tadeusza Gocłowskiego – me-
dal za zasługi dla Kos cioła rzym-
skokatolickiego (jako pierwszy z 
grona niekatolickiego). 

W 1983 r. przeszedł na 
emeryturę, dalej jednak słuz ył Sło-
wem Boz ym, m.in. w o wczesnym 
filiale słupskiej parafii w Koszali-
nie. Zmarł 3 sierpnia 1988 r. w So-
pocie, pochowany został na gdan -
skim cmentarzu Srebrzysko. W po-

grzebie wzięła udział 
delegacja słupskich 
ewangeliko w oraz 
przedstawiciele woje-
wody słupskiego. W 
1997 r. Rada Parafial-
na wystąpiła do władz 
miejskich Słupska o 
nadanie jego imienia 
jednej ze słupskich 
ulic. W 2008 r. na Sta-
rym Cmentarzu w 

Słupsku odsłonięto pos więconą 
jemu tablicę pamiątkową. 

Czas jego słuz by na Pomo-
rzu S rodkowym przypadł na trud-
ny dla Kos cioła ewangelickiego 
okres powojenny i czasy komuni-
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O tym, co za nami 

zmu. Pomimo tego udało mu się – 
dzięki wielkiemu wsparciu s wiec-
kich – zorganizowac  polskie ewan-
gelickie z ycie parafialne w Słupsku 
i Lęborku oraz okresowo w Byto-
wie i Klukach. Największą bolączką 

słupskich ewangeliko w 
pozostawał wo wczas 
brak plebanii i księdza 
na miejscu w Słupsku. 
Doprowadził takz e do 
uporządkowania sytua-
cji formalno-prawnej 
zboro w niemieckich i 
kierujących nimi lekto-
ro w. 

Jan Wild 
Fot. Archiwum parafialne 

 
 

Opis zdjęc : 
konfirmacje 1949,  1957, 1980 
chrzest 1956 
kos cio ł s w. Krzyz a na początku lat osiem-
dziesiątych XX wieku wnętrze kos cioła na 
początku lat osiemdziesiątych XX w 
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Oświadczenie biskupów  

    Zaniepokojeni sytuacją, jaka ma 

miejsce w polskim społeczen stwie, 

podziałami, kto re przebiegają często 

poprzez rodziny, jako Konferencja Bi-

skupo w Luteran skich pragniemy wy-

razic  naszą duszpasterską troskę. Od 

wielu dni odbywają się w Polsce naj-

większe protesty od początku lat 80. 

ubiegłego wieku. Wtedy, strajki po-

wszechne dotyczyły naprawy sytuacji 

ekonomicznej, a skon czyły się walką o 

odzyskanie wolnos ci. Czterdzies ci lat 

po z niej, na ulice wyszły przede 

wszystkim kobiety. Męz czyz ni stoją 

ramię w ramię z protestującymi. Zde-

cydowaną większos c  stanowią młodzi, 

niezadowoleni ludzie. Kos cio ł nie mo-

z e patrzec  obojętnie na to, co dzieje się 

w naszym społeczen stwie. Przyszło 

nam z yc  w czasie pandemii, w okresie 

szczego lnego zagroz enia z ycia setek 

czy juz  tysięcy oso b, a mimo to, tak 

wielu ludzi mając s wiadomos c  epide-

micznego zagroz enia, gotowych jest 

manifestowac , walczyc  o swoje prawa i 

wolnos ci. 

     Dla luteran na całym s wiecie istot-

nym elementem chrzes cijan skiego 

s wiadectwa jest obecnos c  w debacie 

publicznej. Teologia luteran ska w 

oparciu o reformacyjną naukę o dwo ch 

władzach wskazuje na wyraz ny po-

dział kompetencji Kos cioła i pan stwa. 

Misją Kos cioła jest głoszenie Ewangelii 

i kształtowanie sumien , nie zas  forso-

wanie okres lonych rozwiązan  moral-

nych poprzez narzucanie ich za pomo-

cą regulacji prawnych w sferze pan -

stwa. Zadaniem Kos cioła jest składanie 

s wiadectwa, a nie przymuszanie, na-

rzucanie swojej woli czy kontrolowa-

nie. 

     Z biblijnej perspektywy i reforma-

cyjnego przekazu uczymy się, z e zosta-
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Oświadczenie biskupów 

lis my obdarowani wolnos cią Boz ych 

dzieci, co oznacza samodzielne podej-

mowanie decyzji w swoim z yciu oraz 

ponoszenie odpowiedzialnos ci za pod-

jęte wybory, takz e te najtrudniejsze. 

Takie pojmowanie wolnos ci kaz e dzi-

siaj wielu ludziom głos no wypowiadac  

słowo sprzeciwu, często w formie, 

kto ra daleka jest od werbalnej po-

prawnos ci. Kos cio ł musi wsłuchiwac  

się w pytania, skargi, z ale czy nawet 

krzyki ludzi. Przestaje wypełniac  po-

wołanie, gdy odwraca się od sfrustro-

wanych, poszukujących, od tych, kto -

rzy wykrzykują pod jego adresem 

swoją złos c , a nawet deklarują swoją 

niewiarę. 

     Mamy s wiadomos c , z e powodem 

tak wielkiego buntu jest decyzja Try-

bunału Konstytucyjnego, kto ra odcho-

dzi od przyjętych dwadzies cia siedem 

lat temu rozwiązan  mających na celu 

ochronę płodu ludzkiego, przy jedno-

czesnym zapewnieniu ochrony z ycia, 

zdrowia i godnos ci kobiety będącej w 

ciąz y oraz zapewnieniu wolnos ci po-

dejmowania decyzji w sytuacjach 

skrajnie trudnych wyboro w moral-

nych. 

    W Oświadczeniu Kościoła Ewangelic-

ko-Augsburskiego w Sprawie Ochrony 

Życia z roku 1991 odwołujemy się do 

tradycyjnego rozumienia s więtos ci 

z ycia, wskazując zarazem, z e zada-

niem działania Kos cioła nie jest wpły-

wanie na ustawodawcę celem penali-

zacji aborcji. Ani wo wczas, ani obec-

nie, my luteranie, nie chcemy narzucac  

swojej wizji s wiatopoglądowej, ani 

moralnej innym obywatelom naszego 

pan stwa. Kos cio ł zwiastując Ewange-

lię o usprawiedliwieniu z łaski przez 

wiarę propaguje opartą na s wiadomo-

s ci wolnos ci chrzes cijan skiej etykę 

odpowiedzialnos ci. Nauczanie Kos cio-

ła koncentruje się na kształtowaniu 

ludzkich serc i sumien  oraz edukacji 

mającej, w tym konkretnym kontek-

s cie, na celu niedopuszczanie do sytu-

acji, w kto rych na s wiat mają przyjs c  

niechciane dzieci. Zadaniem Kos cioła 

jest uczynic  wszystko, aby aborcja 

przestała byc  sprawą priorytetową 

w dyskusji moralnej, a poprzez budo-

wanie s wiadomos ci seksualnej i s wia-

domego rodzicielstwa liczba zabiego w 

aborcyjnych została zminimalizowa-

na. Uwaz amy, z e kobietom, kto re mu-

siały przeprowadzic  zabieg aborcji ze 

względo w medycznych, w wyniku 

przestępstw oraz wad letalnych nale-

z y zapewnic  włas ciwą opiekę duszpa-

sterską i w z adnym wypadku nie 

kształtowac  w nich poczucia winy. 

Jednoczes nie wszechstronną opieką 

nalez y objąc  rodziny, kto re podejmują 

się heroicznego wyzwania, jakim jest 

wychowywanie dzieci z wadami gene-

tycznymi. 

     S wiadomi odpowiedzialnos ci za 

wspo lnotę, kto rą tworzymy, apeluje-

my o wzajemny szacunek wszystkich 

stron sporu. Do rządzących zwracamy 

się z apelem o unikanie rozwiązan  
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 siłowych oraz poszukiwanie koniecz-

nego w tej sprawie kompromisu. Do 

protestujących apelujemy o niekiero-

wanie się w stronę radykalnych roz-

wiązan , lecz o dąz enie do pokojowego 

dialogu. Ufamy, z e dzisiejsza fala pro-

testo w w młodym pokoleniu skutko-

wac  będzie trwałym wzięciem na sie-

bie odpowiedzialnos ci za sprawy pu-

bliczne. 

 

     Jako Kos cio ł zapewniamy o modli-

twie, prosimy Boga o poko j i mądros c  

dla wszystkich, kto rym lez y na sercu 

dobro Polski i wszystkich jej miesz-

kan co w. 

 

Przyjęto jednomys lnie w dniu 2 listo-

pada 2020 r. 

Konferencja Biskupo w Kos cioła Ewan-

gelicko-Augsburskiego w RP 

Oświadczenie biskupów/O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Nabożeństwo ekumenicz-

ne  w Lęborku 

W ramach XVII  Lęborskiego Tygo-

dnia Kultury Chrzes cijan skiej 

(15.10) w lęborskiej kaplicy odbyło 

się naboz en stwo ekumeniczne,. 

Nieliczna grupa wiernych i du-

chowni 3 wyznan  chrzes cijan skich 

modlili się o miasto, o poko j na 

s wiecie, o zdrowie i siłę w walce z 

pandemią.  Przewodnim motywem 

naboz en stwa był Dekalog a kazanie 

na  tekst z Ewangelii Marka 10,17-

27 wygłosił duszpasterz  grekoka-

toliko w ks. Oleh Hrytsiv. Zaplano-

wany na ten wieczo r występ Ciesz- ki Z o łtko niestety został odwołany.  
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Pochówek  

dzieci utraconych  

17 paz dziernika br. na nowym 

cmentarzu odbył się pocho wek 60 

dzieci utraconych.  

Uroczystos c   została zorganizowa-

na i poprowadzona 

przez kapelana szpital-

nego ks. Dawida An-

dryszczaka. W uroczy-

stos ci aktywny udział 

wziął ks. Wojciech 

Froehlich. 

Grupa robocza 

online  

W ramach partnerstwa 

z Kos ciołem Po łnocnych 

Niemiec  na  20.10 zaplanowane 

zostało spotkanie grupy roboczej w 

Gorzowie Wielkopolskim. Niestety, 

ze względo w epidemicznych, spo-

tkanie zostało przeniesione do 

przestrzeni wirtualnej i zorganizo-

wane na platformie ZOOM. Go-

s ciem spotkania był bp Tilman Je-

remias. Podczas obrad omawiane 

były przygotowania do przyszło-

rocznego  spotkania gremio w kie-

rowniczych kos cioło w partner-

skich.  Uczestnicy zwro cili takz e 

uwagę na koniecznos c  większego 

zaangaz owania oso b s wieckich w 

pracach grupy. Jes li chciałabys / 

chciałbys  zaangaz owac  się w dzia-

łanie grupy to zapraszamy do 

wspo łpracy (znajomos c  j. niemiec-

kiego mile widziana).  

O tym, co za nami 
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 Rada Parafialna  i lekcje 

religii online  

W związku z przeniesieniem 

wielu aktywnos ci, takz e ko-

s cielnych, do przestrzeni in-

ternetowej, w dniu 27 paz -

dziernika odbyło się posiedze-

nie Rady Parafialnej na plat-

formie ZOOM. Od chwili zali-

czenia Miasta Słupska do czer-

wonej strefy, ro wniez  lekcje 

religii odbywają się online.  

Koncert kwartetu  

Floridus 

W ramach cyklu koncerto w pn. Mu-

zyczne wieczory w kościele ewange-

lickim odbył się ostatni z przewi-

dzianych na ten rok koncerto w. 

Tym razem, przy okazji S więta  Re-

formacji uczestnicy koncertu usły-

szeli Pies ni Okresu Reformacji w 

wykonaniu gdan skiego kwartetu 

wokalnego Floridus. W repertuarze 

znalazły się utwory kompozytoro w 

okresu Reformacji takich jak Wa-

cław z Szamotuł, ale takz e po z niej-

szych two rco w muzyki religijnej 

związanych z Reformacją, nie zaw-

sze znanych z imienia i nazwiska. 

Koncert odbył się 28 paz dziernika. 

Organizację cyklu wsparł finanso-

wo Urząd Miasta Słupska.  

 

Cmentarz w Swołowie 
Dzięki zaangaz owaniu wolontariu-

szy działających przy Stowarzysze-

niu Produkto w Markowych Tury-

styki Wiejskiej „Słupia” w powiecie 

słupskim   zostało lub w najbliz -

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

szym czasie zostanie upamiętnio-

nych kilkanas cie zapomnianych 

cmentarzy ewangelickich. Projek-

towi opro cz uporządkowywania 

tereno w cmentarzy i oznakowa-

niu ich specjalnymi tabliczkami 

informacyjnymi towarzyszy wy-

stawa plenerowa, kto rą obecnie 

moz na obejrzec  w Mu-

zeum w Swołowie. 30 

paz dziernika na terenie 

uporządkowanego cmen-

tarza w Swołowie, odby-

ła się modlitwa ekume-

niczna z udziałem 

uczestniko w projektu. 

Modlitwę poprowadzili 

ks. Wojciech Froehlich 

oraz ks. Władysław Ki-

tajgrodzki z Bruskowa 

Wlk. 

Zakończenie projektów  

Koniec roku to takz e zakon czenie 

kilku prowadzonych przez Parafię 

projekto w. Zapraszamy do obej-

rzenia ich efekto w na yt Przyjacie-

le Kawonu. Więcej na temat w na-

stępnym  numerze Informatora.  
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Prośba o pomoc 

Kos cio ł Ewangelicko-Augsburski w 

Polsce ogłasza rozpoczęcie zbio rki 

s rodko w na pomoc osobom z obo-

zu Moria na wyspie Lesbos, kto ry 

spłonął na początku wrzes nia. 

Ostatni dobytek straciło kilkana-

s cie tysięcy uchodz co w, w tym wie-

le dzieci.    

Przez ywamy kryzys spowodowany 

eskalacją pandemii i skutkami go-

spodarczymi wprowadzonych obo-

strzen , ale nawet w tak cięz kim 

czasie nie powinnis my rezygnowac  

z pomocy innym. Prosimy o wspo l-

ne wyciągnięcie rąk do tych, kto rzy 

mierzą się nie tylko z koronawiru-

sem – stracili cały dobytek i szansę 

na przetrwanie.   

Zbio rka potrwa do poniedziałku 

30 listopada 2020 roku. Ofiary 

moz na składac  na konto parafialne 

lub na listę w kos ciele. Za kaz dy 

dar serdecznie dziękujemy.  

Pieniądze przekazane zostaną Ko-

s ciołowi Ewangelickiemu Hesji-

Nassau, kto ry jest naszym partner-

skim Kos ciołem i prowadzi szeroko 

zakrojoną działalnos c  pomocową 

na wyspie Lesbos, m.in. w ramach 

inicjatywy Lesvossolidarity.  

 

MORIA 
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Prośba o pomoc 

GDZIE TRAFI TWOJA POMOC? 

 

Obo z Pikpa połoz ony jest w pobli-

z u stolicy wyspy Mytilini na Lesbos 

i oferuje bezpieczne miejsce, opie-

kę medyczną, moz liwos ci eduka-

cyjne i spotkania dla około 130 

oso b. Obo z Pikpa został załoz ony w 

2012 roku przez miejscowych, 

greckich mieszkan co w Lesbos. 

Grupa ta nadała sobie nazwę 

"Lesvossdolidarity" w 2015 roku i 

do dzis  pracuje wyłącznie dzięki 

wolontariuszom i darowiznom. 

Lesvossolidarity prowadzi dwa 

inne projekty na wyspie opro cz 

Camp Pikpa. Obo z Pikpa jest prze-

znaczony w szczego lnos ci dla 

szczego lnie wraz liwych uchodz -

co w: dzieci i młodziez y, kobiet w 

ciąz y, chorych, oso b starszych. Na 

przestrzeni lat Pikpa była w stanie 

pomo c ponad 30000 uchodz co w. 

Wiele z nich pochodziło z obozo w 

Moria lub Kara Tepe. Po poz arze 

Morii we wrzes niu 2020 roku, 

dzieci i (samotne) kobiety z dziec -

mi, osoby starsze i chore mogły byc  

zabrane do Pikpy. Obo z był w sta-

nie bardzo szybko zareagowac  na 

medyczne wyzwania zw. z korona-

wirusem. Przepisy higieniczne i 

wspo łpraca z lokalnym szpitalem 

sprawiają, z e jest jednym z niewie-

lu miejsc na całym Morzu Egejskim, 

gdzie uchodz cy są przyjmowani w 

sposo b humanitarny. Obecnie rząd 

grecki i jego Ministerstwo Migracji 

prowadzą politykę zaprzestania 

wszelkiej działalnos ci organizacji 

pozarządowych na Wyspach Egej-

skich.  

Nowy obo z Moria znajduje się bez-

pos rednio nad morzem i przebywa 

tam ponad 7000 oso b. Juz  teraz 

przecieka 80 namioto w, a nadcho-

dzi zima.  Dlatego takie miejsca jak 

Pikpa są pilnie potrzebne, aby za-

pewnic  bezpieczen stwo najsłab-

szym. Ze względu na brak alterna-

tywnych lokalizacji dla tych wraz li-

wych grup i z powodu międzynaro-

dowych protesto w, Lesvossolidari-

ty ma słowną obietnicę greckiego 

rządu, z e obo z pozostanie otwarty 

do wiosny. Darowizny trafiają bez-

pos rednio do Lesvossolidarity, aby 

wesprzec  pracę obozu Pikpa 

 

 

z ro dło: www.luteranie.pl. 
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Koncert online 
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Do wynajęcia 

 

 

Parafia dysponuje lokalem użytkowym  

do wynajęcia na działalnos c  gospodarczą.  

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

skiego 7 w zrewitalizowanej częs ci miasta. Lokal obejmuje 2 

pomieszczenia biurowe oraz ubikację z umywalką.  

• Wejs cie bezpos rednio z ulicy do pomieszczenia biurowego.  

• Wygodne, bezpłatne miejsca parkingowe przed budynkiem.  

• Kontakt pod telefonem:          59 843 29 36                         

lub 605 093 872 
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Humor z befką 

opr. ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 

To jest nasz problem: 
Wszyscy chcą powrotu do natury, ale nikt na piechotę! 
 

*** 

Po z nym wieczorem Jankiel stuka do okna Moszego i pyta cicho: Mosze 
śpisz już?  
Nie, nie śpię! odpowiada Mosze. 
To pożyczysz mi 5o szekli? 
Oj, śpię, śpię! 

*** 
Na lekcji ksiądz pyta ucznio w: Czego możemy nauczyć się z przypowieści o 
pracownikach w winnicy, którzy otrzymali taką samą zapłatę niezależnie 
od tego, czy zaczęli pracować od pierwszej czy od jedenastej godziny? Na to 
zgłasza się Dorian: Żeby nie przychodzić za wcześnie do pracy! 
 

*** 
Hiszpan wraca do kraju z pielgrzymki do Lourdes. Celnik na granicy pyta: 
Czy ma Pan coś do oclenia? 
Nie! Odpowiada męz czyzna. 
Dobrze, to proszę otworzyć walizkę. Co jest w tej butelce? 
Woda ze świętego źródła z Lourdes! Odpowiada ze spokojem męz czyzna. 
Urzędnik otwiera butelkę, wącha i stwierdza: To przecież koniak! 
Pielgrzym pada na kolana i woła: O! cud nad cudy! 
 

*** 
 Po wielu lekcjach nauki jazdy kursantka pyta instruktora: Jak Pan myśli, 
ile czasu jeszcze potrzebuję, żebym umiała jeździć?  
Około trzech…, odpowiada instruktor. 
Co? mo wi rozpromieniona kobieta, jeszcze tylko trzy jazdy? 
Instruktor kiwa przecząco głową Nie, trzy samochody…  
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Jubileusz  Chrześcijańskiej 

Telewizji Internetowej 

 

Dokładnie  1 listopada 2013 opublikowany 

został w serwisie YouTube pierwszy materiał. 

ChTI jest prowadzona przez Parafię Ewangelic-

ko-Augsburską w Gliwicach oraz przez Parafię 

Ewangelicko-Augsburską w Bytomiu - Miecho-

wicach. Nadaje naboz en stwa i rozwaz ania bi-

blijne. 

Działania ChTI okazały się szczego lnie waz ne 

od marca 2020 r., gdy ogłoszono w Polsce stan 

epidemiologiczny, zamknięto kos cioły i zatrzy-

mano wiele aktywnos ci parafialnych. Materiały 

nadawane w tym czasie, zwłaszcza codziennik i 

szko łki niedzielne, były i są wsparciem dla wie-

lu oso b pozostających w domach. 

Kanał ChTI subskrybuje 1740 oso b. Wyemito-

wano 350 filmo w - zaproszen  na niedzielę, 224 

Codzienniki biblijne, 39 naboz en stw, ponad 30 

szko łek i innych produkcji.  

ChTI 
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Kalendarz ofiar ogólnokościelnych 

1. noworoczna na Fundusz Socjalny:  369,00 zł 

2. na Fundusz Stypendialny:  274,10 zł 

3. na Diakonię Polską:  100,00 zł 

    Rehabilitacja Piotra:  870,30 zł 

4. na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa:  1270,00 zł 

5. na Domy Opieki (ofiara z niwna): 285,00 zł 

6. na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny:   

7. Fundusz na Diasporę: 213,00 zł 

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 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DARO-

WIZNY ZŁOŻONE NA RZECZ  PARAFII!   
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  

SKŁADKI KOŚCIELNEJ  
 

Składkę moz na opłacac  w kancelarii parafialnej lub przelewac  na konto para-
fialne z dopiskiem darowizna - składka kos cielna rok imię i nazwisko (pozwoli 
to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku):  

25160014621816836860000001 

Dla innych darowizn obowiązują te same konta. Poniz ej przedstawiamy wyciąg 
z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kos cielnych. Jed-
noczes nie przypominamy, z e pełnoprawny udział np. w wyborach do rady pa-
rafialnej 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-
nej dyspozycji kwoty w wysokos ci 24 zł na konto bankowe parafii).  

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ZASADY OGO LNE 

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

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

01.11 

21. po Tro jcy S w. 
 10.30   

8.11 

3. przed kon cem roku 
kos cielnego 

 10.30 8.30  

15.11 

Przedostania niedziela 
roku kos cielnego  

 10.30   

22.11 

Niedziela Wiecznos ci 
 10.30 8.30  

29.11 

1. Adwent 
 10.30   

6.12  

2. Adwent 
9.30 10.30   

13.12 

3. Adwent 
 10.30  8.30  

20.12 

4. Adwent 
 10.30   

24.12 

Wigilia Boz ego              
Narodzenia 

9.30 16.00   

25.12 

Boz e Narodzenie 
 10.30  8.30  

27.12 

1. po Boz ym Narodzeniu 
 10.30    


