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Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Słupsku 

Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdom-
nych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego 
przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie 
odwrócisz!            

             Iz 58,7 
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Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku 

ul. Krzywa 1, 76-200 Słupsk 

Kontakt: slupsk@luteranie.pl 

tel.:  00 48 (0) 59 842 25 77 

Nr konta: PL 25160014621816836860000001 

KOD SWIFT:  PPABPLPK 

  

Duchowny: 

Proboszcz: ks. Wojciech Froehlich 

e-mail: wojciech.froehlich@luteranie.pl 

tel. 00 48 59 842 25 77, kom. 605 556 749 

  

Adresy kościołów i kaplic: 

Kościół Świętego Krzyża: Słupsk ul. Słowackiego 40 

Kaplica w Lęborku: Lębork,  ul. Wojska Polskiego 47 

Kaplica w Główczycach: Główczyce, ul. Kościuszki 9 

Kaplica Gardna Wielka: Gardna Wielka, ul. Pomorska 2 

Strony internetowe: 

www.slupsk.luteranie.pl • www.luteranie.pl 

Korekta: Anna Froehlich 
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  Słowo  
duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

Podzielisz twój chleb z głodnym 
i biednych bezdomnych przyj-
miesz do domu, gdy zobaczysz 
nagiego przyodziejesz go, a od 
swojego współbrata się nie od-
wrócisz!        
        Iz 58,7 
 
Drodzy w Chrystusie! 
 
 Okres Boz ego Narodzenia to 
czas dobroci. Trzeba przyznac , z e 
pod tym względem jest to niesa-
mowity okres roku, bo wypełnio-
ny międzyludzkim dobrem, 
wspo łczuciem, z yczliwos cią i em-
patią większymi niz  zazwyczaj. 
Takz e w Kos ciele bardziej wi-
doczne staje się zaangaz owanie 
w dawanie bliz niemu poczucia, 
z e nie jest sam, z e inni o nim my-
s lą a czasami nie tylko mys lą ale 

dają wymierne  dowody tego my-
s lenia.  To dobrze, bo słuz ba na 
rzecz bliz niego,  obok zwiastowa-
nia Słowa Boz ego, jest najwaz -
niejszym zadaniem Kos cioła. Nie 
przypadkowo zatem słowo z 
księgi proroka Izajasza stanowi 
hasło grudnia. 
 
 Z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia, w imieniu Rady Parafial-
nej oraz moich Bliskich składam 
Wam życzenia Bożej opieki na 
każdy dzień życia i nieustannego 
odkrywania tego, że należąc do 
Chrystusa możemy czuć się bez-
piecznie  i pewnie.         
Niech dobry Bóg Was błogosławi! 

       
Z modlitwą  

    Wasz Duszpasterz 
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Patrzcie, jaką miłość okazał nam 
Ojciec, że zostaliśmy nazwani 

dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. 
1 Jan 3,1 

Drodzy w Chrystusie! 

Boz onarodzeniowa wies c , roz-
brzmiewająca we wszystkich 
chrzes cijan skich kos ciołach na 
s wiecie brzmi tak samo: Dzis  naro-
dził się wam Zbawiciel, kto rym 
jest Chrystus Pan! Cud betlejem-
skiej nocy kaz dego roku przypomi-
na nam o wydarzeniu, kto re pozo-
stanie najdonios lejszym wydarze-
niem w historii s wiata. Narodziny 
Boga w ubogiej stajni i docierająca 
na pola betlejemskie do pasterzy 
wies c  o tym wydarzeniu.  Gwiazda 
zwiastująca mędrcom ze wschodu 
narodziny kro la. O tym wszystkim 
słyszymy co roku w czasie S wiąt, 
do kto rych przygotowujemy się 

tak pieczołowicie i staramy się, 
aby niczego nie straciły na swojej 
wyjątkowos ci. Boz e Narodzenie to 
tradycyjnie rodzinne S więta. Wielu 
przemierza setki, a czasami tysiące 
kilometro w, aby ten czas spędzic  z 
bliskimi. W tym roku w wielu do-
mach te s więta będą inne, bo ogra-
niczenia, bo limity gos ci. Niestety 
pojawią się tez  puste miejsca po 
tych, kto rzy przegrali walkę z ko-
ronawirusem. Czy te S więta będą 
inne tylko ze względu na panującą 
pandemię? A moz e rację mają ci, 
kto rzy twierdzą, z e S wiąt w tym 
roku w ogo le nie będzie? Dla 
chrzes cijanina s więta to nie wy-
łącznie s wiąteczna atmosfera, na 
kto rą składają się ro z ne tradycje i 
zwyczaje nawet te najpiękniejsze.  
Prawdziwe Boz e Narodzenie wy-
darza się wszędzie tam, gdzie lu-
dzie dzielą się miłos cią nawet wte-
dy, gdy zewnętrzne okolicznos ci 

Rozważanie 

Inne Święta,  

ta sama Miłość 

ks. Wojciech Froehlich 
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Rozważanie 

wydają się temu zupełnie nie 
sprzyjac . Bo to Bo g włas nie, kto ry 
przybiera ludzką postac , jest Miło-
s cią samą w sobie - jej najczystszą 
postacią. W przyjs ciu Boga na zie-
mię w osobie Boz ego Syna, Boz a 
doskonałos c  pojawiła się tak bli-
sko niedoskonałego człowieka, z e 
kaz dy moz e dos wiadczyc  spotka-
nia z Boz ą s więtos cią. Dzięki temu 
spotkaniu i dzięki temu, z e Bo g 
jest wierny swoim obietnicom sta-
jemy się częs cią Boz ej rodziny. To 
wspaniałe uczucie miec  Boga za 
Ojca, a Jezusa za Brata. To jest 
skutek tego, z e Bo g tak pokochał 
człowieka, z e oddał za niego Syna, 
aby kaz dy, kto Jemu zaufa i uwie-

rzy, z e jest prawdziwym Bogiem 
nie zginął, ale mo gł dos wiadczyc  
wiecznos ci.  

S więtowania obecnos ci Boga 
ws ro d ludzi nie jest w stanie nic 
zmienic . On jest ws ro d nas i chce 
byc  obecny nie tylko przez tych 
kilka s wiątecznych dni, kto re 
szybko przeminą, ale chce, aby 
kaz dy dzien  naszego z ycia stawał 
się Boz ym Narodzeniem, w kto -
rym tak jak w wigilijny wieczo r 
dzielimy się opłatkiem, codziennie 
dzielili się z innymi Jego Miłos cią.  

Błogosławionego Boz ego Naro-
dzenia. Amen.  
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Prezent pod Choinkę 



Informator parafialny, Nr 12 (219) 2020  7 

 

 

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. 



 8 Informator parafialny, Nr 12 (219) 2020  

 

  

Okna pamięci przemawiają 

 
ks. Jerzy Krawczyk 
 
  Dziewiąte okno pamięci po-
s więcone jest ks. Jerzemu Krawczy-
kowi, w latach 1972 – 1980 dusz-
pasterzowi zboro w niepolskich w 
wojewo dztwie koszalin skim i słup-
skim, z siedzibą w Słupsku. 
Jerzy Krawczyk urodził się 26 
czerwca 1947 w Miszewie, pow. 
bytowski, jako syn Hipolita i Emmy 
zd. Jaguckiej (mama była siostrą ks. 
dr. Alfreda Jaguckiego – proboszcza 
w Sorkwitach, następnie w Szczyt-
nie i potem w Cieszynie, seniora 
Diecezji Mazurskiej KEA). Szkołę 
Podstawową ukon czył w Szczytnie 
(1954-61). W latach 1961-1966 

uczęszczał do Technikum Elek-
trycznego w Olsztynie. Stopien  ma-
gistra teologii ewangelickiej uzy-
skał w 1972 roku na Chrzes cijan -
skiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie. Pracę magisterską nt. 
Poglądy pedagogiczne J. J. Rousse-
au na podstawie „Emiila" napisał 
pod kierunkiem bp. prof. dr. An-
drzeja Wantuły.  Od 1 lipca 1972 r. 
był nieordynowanym duszpaste-
rzem ewangelickich zboro w niepo-
lskich w Słupsku. Ordynowany na 
księdza został 3 grudnia 1972 r. w 
Warszawie. Obowiązki duchowne-
go w Słupsku wypełniał do 30 
wrzes nia 1980 r.  
Jego małz onka to mgr Anna Kraw-
czyk, ro wniez  absolwentka stu-
dio w teologii ewangelickiej na 
ChAT w Warszawie, od 1974 r. ka-
techetka w zborze polskim i nie-
mieckim w Słupsku oraz w Koszali-
nie. W listopadzie 1980 roku z mę-
z em i co rkami wyjechała do RFN. 
Był pierwszym duszpasterzem 
zboru niemieckiego, kto ry odpra-
wiał naboz en stwa dla swoich para-
fian w kos ciele s w. Krzyz a. Wcze-
s niej naboz en stwa niemieckoję-
zyczne odprawiano w kaplicy przy 
ul. Niedziałkowskiego 5 (obecnie 
Os rodek Teatralny „Rondo”. W lip-
cu 1977 r. Wydział ds. Wyznan  UW 
w Słupsku zalecił władzom Diecezji 
Pomorsko-Wielkopolskiej KEA 
przeniesienie naboz en stw niemiec-
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Okna pamięci przemawiają 

 kojęzycznych z ul. Niedziałkow-
skiego 5 na ul. Słowackiego 40. Na-
stąpiło to w tym samym 1977 roku.  
W paz dzierniku 1977 r. Ambasada 
RFN chciała sfinansowac  remont 
kos cioła ewangelickiego w Ciecho-
lubiu, zdecydowano jednak o re-
moncie kos cioła s w. Krzyz a w Słup-
sku. Pieniądze ze sprzedaz y kaplicy 
przy ul. Niedziałkowskiego 5 w 

kwocie ponad 250 tys. złotych 
przeznaczono na remont wnętrza i 
odnowienie zewnętrzne kos cioła 
s w. Krzyz a. 
W 1972 r. rzymskokatoliccy para-
fianie pod kierunkiem ks. Jana 
Wszołka bezprawnie przejęli w 

uz ytkowanie kos cio ł w Objezierzu. 
Na skutek decyzji z 1976 r, po-
twierdzonych w 1984 r. stanowi on 
wspo łwłasnos c  ewangelicko-
katolicką. Najwaz niejszym proble-
mem i gło wną przyczyną wyjazdu 
rodziny Krawczyko w ze Słupska 
były problemy związane z kos cio-
łem w Ciecholubiu, a zwłaszcza 
brak wsparcia ze strony o wcze-

snych władz kos cielnych. 
W latach siedemdziesiątych ks. J. 
Krawczyk organizował koncerty 
cho ro w ewangelickich, m.in. z Ol-
denburga (12 IV 1973) i Du ssel-
dorfu (1979). Do wygłaszania go-
s cinnych kazan  zapraszał duchow-
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Okna pamięci przemawiają 

nych z RFN i NRD, m.in. superin-
tendenta Bohra i nadradcę Johan-
nesa Bartelta. W 1975 roku słupski 

zbo r niemiecki skupiał 120 oso b, w 
tym 7 dzieci. Słupski duszpasterz 
obsługiwał ponadto zbory w Gło w-
czycach (40 wiernych, 4 dzieci), 
Gardnie Wielkiej (30 dorosłych, 2 
dzieci), Ciecholubiu (30 oso b), Ro-
kitach (40 dorosłych, 2 dzieci), Ko-
szalinie (40 wiernych), Białogar-
dzie (70 zborowniko w), S widwinie 
(50 parafian) i Szczecinku (70 
oso b). Istniał jeszcze zbo r filialny 
w Wołczy Wielkiej, a nieco wcze-
s niej zlikwidowano zbo r w Klu-
kach, z uwagi na opuszczenie Pol-
ski przez tzw. Słowin co w 
(potomko w ewangelickich Kaszu-
bo w). Do obowiązko w słupskiego 
duszpasterza nalez ało takz e 
wsparcie niemieckojęzycznych lek-
toro w (s wieckich kaznodziejo w) w 
Szczecinie, gdzie odprawiał nabo-
z en stwa komunijne, prowadził 
konfirmacje, udzielał s lubo w. 

Mieszka-
nie księ-
dza i ple-
bania zbo-
ru nie-
mieckiego 
mies ciły 
się przy ul. 
Partyzan-
to w 30/3. 
Z uwagi na 
ciasnotę 
i trudne 
warunki 
socjalne 
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zdecydowano o zakupie w roku 
1974 domu przy ul. Sikorskiego 
(obecnie ul. Krzywa 1). Duszpa-
sterz do pracy na rozległym obsza-
rze trzech wojewo dztw: koszalin -
skiego, słupskiego i szczecin skiego 
dysponował samochodem marki 
Fiat 125p. 

Obecnie mieszka w Niemczech, 
gdzie zmienił imię i nazwisko na 
Georg Kraft. Podjął pracę duchow-
nego (od 1982 r. proboszcza) w 
parafii ewangelickiej Wersten w 
Du sseldorfie. Wielokrotnie odwie-
dzał Słupsk, czasami wygłaszał ka-
zania. Wspo łorganizował tourne 
koncertowe cho ro w ewangelickich 
po Polsce, z obowiązkowym kon-
certem w Słupsku i słupskiego cho -
ru akademickiego w Niemczech 
oraz - wraz z małz onką - angaz o-

wał się w koordynację pomocy 
charytatywnej dla Słupska po 
wprowadzeniu stanu wojennego w 
Polsce. W XXI wieku doprowadził 
do przekazania słupskiej parafii 
luteran skiej – z likwidowanego 
os rodka pracy kos cielnej w Niem-
czech – wyposaz enia wykorzysty-

wanego do bie-
z ącej działalno-
s ci w kos ciele 
s w. Krzyz a i w 
Słupskim Cen-
trum Diakonii i 
Dialogu. Zorga-
nizował takz e 
przekazanie wy-
posaz enia do 
Przedszkola w 
Cieszynie, pro-
wadzonego 
przez Towarzy-
stwo Ewangelic-
kie. Po przejs ciu 

na emeryturę wakacje spędza w 
Kobylnicy, gdzie pastorowa A. 
Kraft odziedziczyła dom mieszkal-
ny. Pan stwo Kraft mają dwie za-
męz ne co rki: Karin i Dorotę oraz 
dwoje wnucząt. 
Czas jego słuz by kos cielnej na Po-
morzu, to okres trudny dla zboro w 
niemieckich. „Gierkowska” stabili-
zacja i poprawa stosunko w z Niem-
cami Zachodnimi oraz otwarcie 
granic z NRD skutkowały licznymi 
wyjazdami zborowniko w i opusz-

Okna pamięci przemawiają 
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czaniem przez nich 
ziemi słupskiej i ko-
szalin skiej na stałe. 
Uporządkowanie sy-
tuacji mieszkaniowej 
duchownego oraz 
przeniesienie nabo-
z en stw do kos cioła 
„polskiego” pozwoliły 
na skupienie aktyw-
nos ci na sprawy dusz-
pasterskie. Cały czas 
lez ało i lez y mu na 
sercu dobro Kos cioła 
ewangelickiego i po-
jednanie między Pola-
kami a Niemcami. 

 
Jan Wild 

 
 
 
 
Na zdjęciach: 
 
1. Ks. Jerzy Krawczyk po ordynacji 
2. Konfirmacja w kaplicy przy 
ul. Niedziałkowskiego w 1973 r. 
3. Rodzina Krawczyko w w 1979 r. 
4. Z parafianami po naboz en stwie 
w kos ciele s w. Krzyz a w 1979 r. 
5. Budynek plebani zboro w nie-
mieckich przy ul. Partyzanto w 30. 
6. Spotkanie w pomieszczeniach 
Chrzes cijan skiego Stowarzyszenia 
Społecznego w Słupsku przy 
ul. Słowackiego w 1979 r. 
7. Ks. Georg Kraft w prezbiterium 
kos cioła s w. Krzyz a podczas nabo-
z en stwa w 2007 r. 
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Rozmowa 

Rozmowa z  
Marią Łuczka-
Furmanek sołtysem 
Wiklina  
o szopce z siana. 
 
W naszym kos ciele w tym roku mo-
z emy zobaczyc  szopkę, kto ra wyko-
nana jest z niecodziennego budulca, 
raczej kojarzącego nam się z poz y-
wieniem dla zwierząt, kto re w tej 
szopce przebywały, niz  z materia-
łem, z kto rego moz na stworzyc  tak 
niesamowitą rzecz i tym samym 
opowiedziec  historię Boz ego Naro-
dzenia. Skąd pomysł na szopkę z 
siana? 

Pomysł na oryginalną szopkę zrodził 
się wraz z poznaniem Joanny i An-

drzeja Wrzecionko, słynących na 
podkarpaciu z wykonywania postaci 
ludzi i zwierząt z siana. 

Jak długo trwały przygotowania do 
projektu i ile czasu potrzeba było, 
aby przedsięwzięcie zostało skon -
czone? 

Przygotowania do warsztatów trwa-
ły około roku. Ustalanie terminów, a 
same warsztaty trwały 2 tygodnie. 
Pierwsze spotkanie organizacyjne w 
świetlicy z twórcą i pierwsze wątpli-
wości. Wszyscy z przerażeniem i nie-
dowierzaniem patrzyliśmy na 
ogromną stertę siana, kłębki sizalo-
wego sznurka i igły przypominające 
szprychy od roweru. Pan Wrzecionko 
przydzielił zadania i po pierwszym 
dniu warsztatów wiedział, kto potra-
fi skręcić równy sznur z siana, a kto 
będzie zszywał postaci. I tak z każ-
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Rozmowa 

dym dniem sterta siana malała, a po-
jawiały się Święta Rodzina, Królowie, 
anioły, pastuszkowie i zwierzęta. Pra-
cowaliśmy przez dwa tygodnie, często 
przed i po południu, nierzadko do póź-
nych godzin nocnych. Tak powstały 
nasze postaci, okupione pokłutymi od 
igieł palcami, poparzonymi od gorące-
go kleju dłońmi, siniakami na palcach 
od rozbijania lnu na skrzydła aniołów.  
Po zakończonych warsztatach dorobi-
liśmy szopę oraz wielbłąda.  

Czy cos  szczego lnego utkwiło Pani w 
pamięci w związku z realizacją tego 
przedsięwzięcia? 

Nasze projekty angażują zarówno 
dorosłych jak i dzieci. Najmłodszy 
uczestnik Fabian przy wykonaniu 
szopki miał rok i dzielnie towarzyszył 
swojej mamie.  Wielu uczestników nie 
wierzyło w swoje możliwości, tym bar-
dziej miło było patrzeć na ich radość i 
dumę po skończonej pracy. 

Taki projekt to praca wielu oso b. Ma 
to takz e wymiar społeczny, a moz e 
nawet wspo lnotowy, czy grupa, kto ra 
tworzyła ten projekt ma w planie 
kolejne ciekawe inicjatywy?  

W naszej miejscowości bardzo często 
odbywają się warsztaty z twórcami 
ludowymi. Do tej pory mieszkańcy 
wzięli udział w ikonopisarstwie z Pa-
nią Jadwigą Denisiuk (Cisna), pająki 
ze słomy z Państwem Małgorzatą i 
Tomaszem Krajewskimi (Lublin), spo-
tkania w podróżnikiem Robertem Ma-
ciągiem (Dolnośląskie), pisanki łem-
kowskie z Panią Marią Kieleczawa 
(Wrocław), koronka klockowa z Panią 

Magdaleną Cięciwa (Sądecczyzna) czy 
rzeźba ze śp. Antonim Łuczka 
(Bieszczady). Cyklicznie w naszej wiej-
skiej świetlicy odbywają się zajęcia 
ceramiczne. 

Budowanie szopek i stawianie ich w 
kos ciołach jest zwyczajem katolic-
kim, ale ro wniez  w kos ciołach ewan-
gelickich w ostatnim czasie pojawia 
się ten zwyczaj, co traktowane jest 
jako opowiadanie Ewangelii o naro-
dzeniu Jezusa za pomocą sztuki, dla-
tego w tym roku wasza szopka gos ci 
w naszym ewangelickim kos ciele w 
Słupsku. W ubiegłym roku moz na ją 
było podziwiac  w kos ciele Mariackim, 
jakie są plany na przyszłos c , czy wia-
domo, gdzie będzie ją moz na obejrzec  
w przyszłym roku? 

Nasza Szopka była dekoracją bożona-
rodzeniową kolejno czterech kościo-
łów. Miło, że w tym roku przyniesie 
radość wiernym Kościoła Ewangelic-
kiego w Słupsku. Jeszcze nie wiemy, w 
którym kościele w przyszłym roku sta-
nie. 

Bardzo serdecznie dziękuję za roz-
mowę i z yczę pogody ducha i niech 
Ten, kto rego historię narodzenia opo-
wiada Wasze dzieło obdarza nas 
wszystkich swoim błogosławien -
stwem w S więta Boz ego Narodzenia i 
w kaz dym kolejnym dniu naszego 
z ycia.  

Dziękuję, proszę przyjąć życzenia dla 
wiernych Kościoła ewangelickiego 
niech nowo narodzone Dzieciątko otu-
li Was miłością i błogosławieństwem. 
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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 naszego Kościoła oraz o rady parafialne, jak również 

wszystkich zaangażowanych w dzieło diakonii i misji; 

• 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 rodziny, które w ostatnim czasie doświadczone  zostały śmiercią bli-

skich, by dobry Bóg pocieszał ich po stracie ukochanych; 

• 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 osoby zagubione i poszukujące sensu życia; 

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

znanie misji, jaką Bóg nam powierzył; 

• o to aby czas adwentu i Bożego Narodzenia był okazją do refleksji na-

szej wiary 

• o nasze parafialne inicjatywy oraz wszystkich naszych partnerów, któ-

rzy pomagają nam w ich realizacji 

Prośby modlitewne 

Prośby modlitewne 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Projekty 2020 

Mijający rok nie sprzyjał wielu ak-

cjom, a spotkania, nawet te na nabo-

z en stwach były ograniczone a nawet 

zabronione. Wiele aktywnos ci prze-

niosło się do Internetu. Mimo to Pa-

rafii w ramach działan  diakonijnych i 

kulturalnych udało się przeprowa-

dzic  kilka projekto w. Dwa projekty 

dotyczyły muzyki. Jeden to Muzyczne 

wieczory w kościele ewangelickim, w 

ramach kto rych odbyły się cztery 

koncerty a drugi to II etap remontu 

organów. Prace przy organach trwały  

od czerwca do grudnia. Ostatnim eta-

pem, kto ry jeszcze się nie zakon czył 

było powto rne umieszczenie piszcza-

łek na swoich miejscach. Niestety 

uroczysta inauguracja instrumentu 

po kapitalnym  remoncie nie mogła 

się odbyc , ale pierwsze naboz en stwo 

przy dz więku organo w miało miejsce 

6 grudnia. Mamy nadzieję, z e instru-

ment będzie w pełni gotowy na s wię-

ta.  

W listopadzie zakon czyły się 3 pro-

jekty o charakterze diakonijnym, kto -

re przeprowadzone były dzięki 

wsparciu Urzędu Miasta oraz Urzędu 

Marszałkowskiego. Pierwszy w kolej-

nos ci realizacji był projekt Tacy jak 

my, kto rego efektem było stworzenie 

etiudy filmowej - teledysku opowia-

dającego o osobach z niepełnospraw-

nos ciami, o ich pasjach, talentach o 

tym, z e pod tym względem nie ro z nią 

się od innych, zdrowych ludzi. Efek-

tem projektu jest wydanie płyty z 

teledyskiem i filmem opowiadającym  

o działaniach odbywających się w 

KAWONIE oraz kalendarz s cienny na 

rok 2021. Tekst i melodia piosenki 

Tacy jak my wyszła spod pio ra Grze-

gorza Gurłacza, a wykonała ją Patry-

cja Baczyn ska. Planowanie zakon cze-
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O tym, co za nami 

nie projektu nie odbyło się w realu, 

ale na kanale You Tube. Drugim pro-

jektem diakonijnym było zadanie pt. 

Trzymajmy się, w ramach kto rego 

realizowane były ro z nego typu zaję-

cia i aktywnos ci w klubie KAWON. 

Ws ro d nich znalazły się między inny-

mi zajęcia plastyczne, teatralne, kuli-

narne, rehabilitacyjne oraz wycieczki 

do Swołowa, Krzemienicy, ogrodo w 

Hortulus w Dobrzycy jak ro wniez  

wyjs cia do teatru i na koncerty.  W 

projekcie wzięło udział 20 oso b. Pod-

czas, gdy te dwa wspomniane projek-

ty skierowane były do oso b z niepeł-

nosprawnos ciami trzeci pt. To twoje 

życie to twój czas, finanso-

wany ze s rodko w Urzędu 

Marszałkowskiego skie-

rowany był do senioro w. 

W ramach tego projektu  

odbyły się wycieczki do 

Bytowa i do Dobrzycy.  

Realizacja projekto w Ta-

cy jak my i To twoje życie, 

to twój czas miała charak-

ter ponadlokalny i udział 

z nich wzięli takz e miesz-

kan cy DPS 1 w Lęborku  

oraz członkowie Towarzystwa Przy-

jacio ł Wilna i Grodna w Bytowie. In-

formacje o  tych parafialnych przed-

sięwzięciach zostały przedstawione 

w Rozmowie Dnia wyemitowanej w 

TV Słupsk. Efekty działan  projekto-

wych moz na zobaczyc  na stronie na-

szej Parafii oraz na kanale You Tube 

Przyjaciele Kawonu.  

Prezent pod Choinkę 

W listopadzie zakon czyła się ogo lno-

polska akcja Prezent pod Choinkę, w 

kto rej od wielu lat bierzemy udział 

jako Parafia, ale takz e jako miasto i 

region, poniewaz  zaangaz owane były  

w nią w tym roku słupskie szkoły SP 

1, SP 11 oraz szkoły z Włynko wka, 

Redzikowa i Zago rzycy. Niestety kilka 

palco wek nie wzięło udziału w tego-

rocznej akcji z wiadomych powodo w. 

Mimo wszystko udało się zgromadzic  

i wysłac  54 paczki oraz 3 prezenty 

wirtualne. Dziękujemy. 
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Wspomnienia 

ODWOŁANE !!! 

W ostatnią niedzielę roku kos cielnego, kto ra nazywana jest tak-

z e Niedzielą Wiecznos ci wspominamy zmarłych, kto rzy poprze-

dzili nas do wiecznos ci. W minionym roku kos cielnym zmarły w 

naszej Parafii następujące osoby: 

 

 

śp. Irmgard Lubecka   24.02.2020 - lat 92 - Łęczyn Dolny 

śp.  Margarete Rosin              15.11.2020 - lat 89 - Pieski 

śp. Irena Wójcik          25.11.2020 - lat 91 - Słupsk 

Poz egnalis my takz e następujące osoby  

nie nalez ące formalnie do naszej Parafii:  

 

śp. Łucja Wildt           11.06.2020 - lat 92 - Słupsk 

śp. Albert Puziarski                        02.07.2020- lat 75 – Słupsk 

 

Jezus Chrystus mówi:  

Ja jestem zmartwychwstanie i żywot;  

kto we mnie wierzy choćby i  umarł żyć będzie […] 

  

Ew. Jana 11,25 
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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 

Halo! Dzwonię w sprawie psa wartowniczego, kto rego kupilis my u Pan -
stwa! Czy mogliby Pan stwo nam doradzic , co mamy zrobic , z eby wpu-
s cił nas do domu? 

*** 

Pewien najemca skarz y się włas cicielowi mieszkania:  
- Sąsiedzi, kto rzy mieszkają nad nami po po łnocy, przynajmniej przez 
godzinę skakali, tłukli w podłogę i wrzeszczeli. 
- I co? Obudzili Pana? 
- Na szczęs cie nie, bo grałem sobie wtedy kolędy na saksofonie. 

*** 

Listy dzieci do Jezusa. 
Drogi Jezu! 
Tak bardzo chciałabym wiedziec , jak nazywał się two j wo ł i osioł?!  
Marysia 

*** 

Kochany Jezu! 
Jak Ty włas ciwie dowiedziałes  się tego, z e jestes  Bogiem? 
Karol 

*** 

- Kupiłem mojej z onie pod choinkę psa.  
- Dlaczego psa? 
- Bo nie mogę się juz  doczekac , jak wieczorem wygoni mnie z nim na 
spacer! 

*** 

Ksiądz do kos cielnego: 
- Czy musi Pan przy tych wszystkich ludziach nazywac  mnie osłem? 
- Przepraszam, nie wiedziałem, z e to tajemnica! 

*** 

Dlaczego Bo g najpierw stworzył Adama a po z niej dopiero Ewę? 
Bo nie chciał, z eby Ewa mo wiła Mu jak Adam ma wyglądac .  
 

Humor z befką 

Opracował ks. W. Froehlich 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE DARO-

WIZNY ZŁOŻONE AN 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 

mniejszych 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 mie-

sięcznej 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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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej  

w zależności od dochodu danej osoby 

Dochód miesięczny Składka miesięczna Składka roczna 

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 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): 335,00 zł 

6. na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny: 165,00 zł 

7.  Fundusz na Diasporę: 213,00 zł 

8. obo z dla uchodz co w MORIA: 550,00 zł 
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Plan nabożeństw na GRUDZIEŃ/STYCZEŃ 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

06.12 

2. niedziela Adwentu 
9.30  10.30  odwołane 

13.12 

3. niedziela Adwentu 
 10.30 8.30  

20.12 

4. niedziela Adwentu 
 10.30    

24.12 

Wigilia 
15.00 16:30   

25.12 

Boz e Narodzenie 
 10.30 8.30  

27.12 

1. po Boz ym Narodzeniu 
 10.30   

01.01.2021 

Nowy Rok 
 16.30    

03.01 

2. po Boz ym Narodzeniu 
9.30 10.30  odwołane 

06.01 

S więto Epifanii 
 16.30   

10.01 

1. po Epifanii 
 10.30  8.30  

17.01 

2. po Epifanii 
 10.30    


