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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 
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  Słowo  
duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

Radujcie się z tego,  
iż imiona wasze są w niebie zapisane.  
          
          Łk 10,20 
Drodzy w Chrystusie! 

  Słowo Boz e w wielu miej-

scach naucza, z e istnieje tylko to, co 

jest nazwane. Bo g w Edenie kazał 

pierwszemu człowiekowi nazwac  

wszystkie zwierzęta. Stwo rca nazwał 

takz e  ludzi imionami Adam - wzięty 

z ziemi i Ewa - dająca życie. Czytając 

uwaz nie Słowo Boz e zauwaz ymy, z e 

Bo g zmienia takz e imiona np. Abra-

ma nazywa Abrahamem, a Jakuba 

Izraelem. W Nowym Testamencie 

następuje zmiana imienia Saula na 

Paweł. Oznacza to przemianę, jakiej 

Bo g dokonuje w człowieku.  Ludzie, 

kto rym Bo g zmienił imię urastają do 

rangi pewnego symbolu. Symbolu 

przemiany oraz Boz ej ingerencji.  

 Kaz dy chrzes cijanin w dniu 

Chrztu s w. otrzymuje imię. Odtąd nie 

jest  juz  anonimowy, nie jest jednym 

z wielu, ale  jest konkretnie nazwaną 

osobą, a jego imię zapisane jest w 

niebie.  To jest zapis,  kto ry nie ulega 

przedawnieniu. Jest to zapewnienie, 

kto re wzbudza w nas nieustanną 

nadzieję,  daje poko j i obdarowuje 

rados cią.  Takiej Boz ej rados ci wy-

pływającej z wiary w moc Boga, kto -

ry zmienia ludzkie serca z yczę kaz -

dej i kaz demu w Was na co dzien . 

Radujcie się Chrystusem! 

Z modlitwą 
i błogosławien stwem  

    Wasz Duszpasterz 
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Paweł, więzień Chrystusa Jezusa 
[…]         Flm 1 

  W najkro tszym z listo w 
Apostoła Pawła znajdujemy nie-
zwykle aktualną kwestię - jak dzia-
łac  w sytuacji ograniczen  wolnos ci, 
przemieszczania się i normalnej 
aktywnos ci. Listy Apostoła Naro-
do w wskazują na to, z e nie potrafił 
usiedziec  w jednym miejscu i nieu-
stannie, motywowany Ewangelią, 
podejmował nowe inicjatywy jej 
głoszenia, korzystając z dostęp-
nych mu s rodko w. Podobnie jak i 
my dzisiaj zastanawiamy się co, 
jak i w jakim zakresie moz e pomo c 
w budowaniu społecznos ci wiary. 
Sytuacja przymusiła nas do odkry-
cia na nowo, jak istotna jest słuz ba 
kapłan ska, kto rą pełni kaz dy i kaz -
da z nas, modląc się, dzieląc Sło-
wem Boz ym, pomagając sobie na-
wzajem. Kos cio ł z yje z dzielenia 
się darami, jakie kaz dy i kaz da 
z nas ma. 

 List do Filemona ro z ni się zna-
cząco od wielkich listo w Apostoła - 
jak Listu do Rzymian czy Galacjan - 
bo nie znajdujemy w nim donio-
słych temato w teologicznych 
ani rozwaz an  nad historią zbawie-
nia. W miejsce tego czytamy o nie-
wolniku, Onezymie, za kto rym 
wstawia się Apostoł Paweł. Nie-
wolnictwo antyczne, ro z niące się 
znacząco od po z niejszych, kolo-
nialnych tworo w, było dosyc  po-
wszechnie akceptowaną praktyką 
w staroz ytnos ci. List do Filemona 
daje nam wgląd w to, jak Ewange-
lia dawała szansę na zmianę syste-
mu od s rodka. Bo to jedyna włas ci-
wa droga. Szybkie rewolucje 
i zmiana ro l pomiędzy panującymi 
i poddanymi, nie zmieniają tego, 
co siedzi w nas głęboko - trakto-
wania innych przedmiotowo i wy-
korzystywania do swoich celo w. 

Zaskoczyc  moz e nas to, z e temat 
wolnos ci i głębokich więzi przez 
wiarę w Chrystusa Apostoł Paweł 

Rozważanie 

Głębia w  
ograniczeniach? 
 

ks. dr Grzegorz Olek 

Wikariusz Parafii w Gliwicach 
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Rozważanie 

odkrywa w sytuacji uwięzienia, 
ograniczenia wolnos ci i  moz liwo-
s ci spotkan  z innymi. Moz emy 
to zauwaz yc  zwłaszcza w listach 
do Filemona i Filipian. Zaskakują-
co dla Apostoła okazało się, z e 
ograniczenie przyniosło moz li-
wos c  odkrycia głębi tego, co zna-
ne, przekazywane. 

W lis cie do Filemona Paweł wsta-
wia się za Onezymem, niewolni-
kiem, kto ry przyszedł do wiary 
chrzes cijan skiej. Prosi Filemona, 
jego włas ciciela, jako więzien  
i starszy człowiek, o przyjęcie 
Onezyma jako brata, wspo łpra-

cownika a moz e nawet prosi o je-
go wyzwolenie? Ta kwestia jest 
otwarta, jak dalekie konsekwencje 
wyciągnie Filemon z więzi wiary z 
Onezymem. 

List do Filemona wydaje mi się 
niezwykle bliski obecnemu kon-
tekstowi naszego z ycia. Wielkie 

spotkania, wielkie wydarzenia są 
ograniczone, a z ycie składa się z 
małych spotkan  z konkretnymi 
osobami. Podobnie do tego, jak 
ten mały list opowiada o wstawie-
niu się za losem jednej osoby z mi-
łos ci, kto ra płynie z wiary. 

Przykład Pawła otwiera ciekawą 
perspektywę - ograniczenie dzia-
łalnos ci moz e otworzyc  oczy 
na głębię z ycia duchowego 
oraz na realne potrzeby konkret-
nych ludzi z naszego otoczenia, 
z naszego s rodowiska. Prowadzi 
do pytania o to, za jakim Onezy-
mem my moz emy się wstawic , ko-
go sytuację moz emy poprawic  
jak Filemon… 

Luter we wstępie do tego listu na-
pisał, z e my wszyscy jestes my 
Onezymami i zostalis my odkupie-
ni z niewoli grzechu i s mierci 
przez Jezusa Chrystusa. Dlatego 
moz emy tworzyc  więzi z innymi 
ludz mi i reagowac  na ich potrze-
by, bo mamy solidny fundament i 
najlepszy przykład. 

List do Filemona rozpoczyna i 
kon czy się niby zwykłą, wy-
s wiechtaną formułą, ale to z niej 
włas nie Apostoł Paweł wyciąga 
niezwykłe znaczenie - to łaska Bo-
ga jest z ro dłem wszelkiego dobra, 
dobrego działania i nadziei w z y-
ciu. Amen. 
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Hasło Roku 2021 



Informator parafialny, Nr 2 (221) 2021  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. 
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Okna Pamięci przemawiają 

 

Ks. Rudolf Mrowiec 
 

Jedenaste okno pamięci po-

s więcone jest ks. Rudolfowi Mrowco-

wi, administratorowi zboro w niepo-

lskich w wojewo dztwie koszalin skim i 

słupskim w latach 1982 – 1991. 

Urodził się 16 stycznia 1920 

r. w Lipniku, jako syn Jerzego i Zuzan-

ny z domu Gabrys . Uczęszczał do 

Szkoły Powszechnej w Białej, potem 

do Pan stwowego Gimnazjum i Liceum 

im. J. Piłsudskiego w Bielsku, gdzie w 

maju 1939 roku zdał egzamin matu-

ralny. Latem tego samego roku słuz ył 

w polskiej organizacji paramilitarnej 

Junackich Hufcach Pracy. W następ-

stwie wojny został internowany w 

Związku Radzieckim, a po z niej w 

Brzes ciu nad Bugiem, oddany Niem-

com jako pochodzący z ziem zajętych 

przez wojska niemieckie. Wro cił do 

rodzinnej wsi Ochaby. Następnie wy-

jechał na studia do Lipska. Stopien  

magistra teologii ewangelickiej uzy-

skał w 1949 r. na Wydziale Teologii 

Ewangelickiej Uniwersytetu War-

szawskiego, broniąc pracy magister-

skiej nt. Bojaźń, zaufanie i miłość, jako 

podstawowe uczucia religijne według 

Starego Testamentu. Na studiach wy-

ro z niał się zdolnos ciami lingwistycz-

nymi w kierunku języka hebrajskiego. 

Bp Jan Szeruda wysłał go na po ł roku 

studio w do Szwajcarii, by po powrocie 

zatrudnic  w Katedrze Starego Testa-

mentu. Jednak z powodu bardzo małej 

liczby duchownych, po ukon czeniu 

studio w i ordynacji (11 grudnia 1949 

r. w Bytomiu Miechowicach) został 

skierowany do Domu Dziecka w Mie-
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Okna Pamięci przemawiają 

 

chowicach, kto ry wkro tce, podobnie 

jak wiele innych placo wek, został Ko-

s ciołowi odebrany i upan stwowiony. 

Z tego powodu ks. R. Mrowca przenie-

siono na Mazury. W 1950 r. pracował 

przez jakis  czas w Szczytnie, gdzie po 

aresztowaniu przez Urząd Bezpie-

czen stwa ks. Jerzego Sachsa, nie było 

na miejscu z adnego duchownego. Jak 

sam napisał w z yciorysie w 1951 r.: Z 

końcem lutego br., przeniesiony zosta-

łem do Szczytna, miejscowemu admini-

stratorowi 11 parafii, znajdującego się 

poza nimi, do pomocy.  Potem pełnił 

przez kro tki czas słuz bę w Kętrzynie, 

następnie jako administrator parafii 

w Giz ycku.  

23 wrzes nia 

1951 r. wybrano 

go na probosz-

cza parafii w 

Giz ycku, a 6 

stycznia 1952 r. 

odbyła się uro-

czystos c  instala-

cji. W Giz ycku 

starał się oto-

czyc  opieką Ma-

zuro w. Nie było to zadanie łatwe. W 

1951 r. obsługiwał 15 parafii i trzy 

stacje kaznodziejskie. Teren pracy był 

bardzo trudny. Opro cz Giz ycka podle-

gały mu parafie w Miłkach i Rydze-

wie, a dodatkowo w 1953 r. przejął 

administrację parafii w Węgorzewie, 

Kruklankach, Pozezdrzu i Baniach 

Mazurskich. Ks. R. Mrowiec był nęka-

ny przez o wczesne władze i wiosną 

1954 r. musiał opus cic  teren Mazur. 

Pismo w tej sprawie, skierowane 24 

marca 1954 r. do Naczelnej Rady Ko-

s cioła, podpisał przewodniczący Pre-

zydium WRN w Olsztynie Julian Ma-

lewski.  
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Wczes niej, w grudniu 1953 

r., wzywał go lokalny referent ds. wy-

znan , zarzucając, z e cho r na naboz en -

stwach s piewał po niemiecku. Kolej-

ny zarzut to, jak pisał ks. Mrowiec w 

lis cie do Seniora, z e nie zachowuje się 

po obywatelsku, bo w kazaniach ni-

gdy nie nawiązuje do spraw politycz-

nych: Że w ogóle w tej sprawie nic nie 

czynię, ani za, ani przeciw. O kolej-

nych represjach referował Seniorowi 

ks. R. Mrowiec w lis cie z 16 grudnia 

1953 r. Referent wyznaniowy Poce-

łujko z Giz ycka wezwał duchownego 

na rozmowę z zastępcą przewodni-

czącego Prez. PRN: wezwał mnie do 

wypowiedzenia się na temat mojej 

„wrogiej roboty”. Odpowiedziałem, że 

nie rozumiem tego grubego zarzutu. I 

ks. R. Mrowiec, po zreferowaniu wy-

darzen , napisał: Waż-

niejsze jest, co w roz-

mowie ob. Pocełujko 

mówił, że chce, by 

ksiądz złożył u swoich 

władz kościelnych 

przeniesienie w inne 

miejsce, z uzasadnie-

niem w rodzaju, że nie 

czuję się tutaj dobrze 

[...] zapytał się raz 

jeszcze, czy się będę 

starał o przeniesienie, odrzekłem, 

że nie widzę ku temu powodu. Rzekł, 

że jeśli tego nie zrobię, to będzie dla 

mnie gorzej. Wiosną 1954 r. został 

zwolniony z pracy w Diecezji Mazur-

skiej. Nie znalazł zatrudnienia. 

Do grudnia tego roku ks. Rudolf Mro-

wiec pozostawał bez pracy.  

W latach 1955-56 pracował 

w parafii w Lublinie. Na skutek odwil-

Okna Pamięci przemawiają 
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z y paz dziernikowej (koniec stalini-

zmu) w grudniu 1956 r. mo gł objąc  

parafię w Chorzowie. Tam 29 wrze-

s nia 1957 r. został instalowany 

na  proboszcza. Obok pracy duszpa-

sterskiej w stosunkowo duz ej parafii, 

wspo łpracował ro wniez  z Komisją 

Przekładu Pisma S więtego, a takz e 

działał w zespole tłumaczącym dzieła 

Marcina Lutra. W 1970 r. z uwagi na 

konflikt z chorzowską Radą Parafial-

ną został przeniesiony do Rypina, 

gdzie pracował do 1980 r. Podczas 

posługi w tej parafii uporządkował 

sprawy administracyjne oraz doty-

czące nieruchomos ci parafialnych, 

m.in. obronił kos cio ł w Lipnie przed 

sprzedaz ą na cele s wieckie oraz do-

prowadził do reaktywowania 

w 1973 r. samodzielnej parafii lute-

ran skiej w Lipnie, kto rej został admi-

nistratorem. W 1981 r. obsługiwał 

parafię w Wałbrzychu.  

Od 1 czerwca 1982 r. az  do 

przejs cia na emeryturę 1 paz dzierni-

ka 1991 roku był administratorem 

duszpasterstwa ewangelickich zbo-

ro w niepolskich w Słupsku. Uporząd-

kował sprawy organizacyjne Duszpa-

sterstwa Zboro w Niepolskich 

i w marcu 1983 roku powołał nieofi-

cjalną Radę Parafialną oraz nielegal-

ne – w s wietle o wczesnego prawa 

pan stwowego i kos cielnego – rady 

zborowe w Białogardzie, Gardnie 

Wielkiej, Gło wczycach, Koszalinie, 

Rokitach, Szczecinku, S widwinie 

i Szczecinku.  

W s rodowisku ekumenicz-

nym Pomorza S rodkowego wyrobił 

Okna Pamięci przemawiają 
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sobie bardzo mocną pozycję, co wyni-

kało m.in. z licznych działan  ewange-

lizacyjno-misyjnych oraz szerokiej 

działalnos ci diakonijno-

charytatywnej. Dzięki 

wzrostowi liczby zbo-

rowniko w (z prawie 

400 do ponad 600 wier-

nych opłacających 

składki parafialne) oraz 

pozyskaniu funduszy na 

remonty obiekto w ko-

s cielnych, m.in. obronił 

przed utratą na rzecz 

katoliko w wiejskiego 

kos cioła ewangelickie-

go w Wołczy Wielkiej. Ws ro d parafian 

rozprowadzał prasę kos cielną w języ-

ku niemieckim („Die Pommersche 

Heimatkirche”) i polskim („Poseł 

Ewangelicki”, „Zwiastun”, „Słowo 

i mys l”, „Jednota”). Do akcji misyjnych 

zapraszał wielu duchownych, m.in. w 

1986 roku bp. Horsta Gienke, 

zwierzchnika Pomorskiego Kos cioła 

Ewangelickiego, ks. Ulricha Wilcken-

sa, ewangelickiego biskupa Lubeki, 

ks. Ju rgena E. Mu llera, okręgowego 

kantora Bad Du rkheim, s. Elsę Non-

nen, diakonisę z holenderskiego Ko-

s cioła Reformowanego. Wspierał 

działania polskiej Parafii Ewangelicko

-Augsburskiej w Słupsku zmierzające 

do usamodzielnienia i uzyskania wła-

snej plebanii, co zaowocowało 

w 1989 roku pozyskaniem s rodko w 

finansowych z Gustaw Adolf Werk 

w Kassel oraz od hrabiny Ehrengard 

von Massow z Wołczy Wielkiej, za 

kto re zakupiono i zaadoptowano do 

celo w parafialnych mieszkanie przy 

ul. Traugutta 16/1. W regionie słup-

Okna pamięci przemawiają 
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skim znany był z licznych akcji chary-

tatywnych skierowanych do młodych 

i starszych wiekiem mieszkan co w, 

m.in., w ramach akcji „Prezent dla 

dziecka”. Na wniosek wojewody słup-

skiego w 

1985 roku 

odznaczony 

został Złotym 

Krzyz em Za-

sługi. Był 

doceniany 

przez kos ciel-

ne s rodowi-

ska ewangelickie w RFN i NRD, wie-

lokrotnie wypowiadał się w mediach 

niemieckich, w tym w 1985 roku w 

programach telewizyjnych nt. reali-

zacji Memoran-

dum Kos cioła 

Ewangelickiego 

sprzed 20 lat. W 

słupskich kos cio-

łach rzymskokato-

lickich i ewangelic-

kim organizował 

koncerty zespoło w 

i cho ro w ewangelickich (m.in. z Bad 

Du rkheim i z Du sseldorfu). Blisko 

wspo łpracował z Zakonem Joannito w 

i Konwentem Ewangeliko w Pomor-

skich.  

Mieszkanie księdza R. Mrow-

ca i plebania zboru niemieckiego 

mies ciły się przy ul. Krzywej 1. Tam 

tez  odbywały się lekcje religii. 

Zainicjował i pomo gł w orga-

nizacji Słupskiego Związku Ludnos ci 

Pochodzenia Niemieckiego oraz DFK 

w Cieszynie. Po wyjez dzie ze Słupska 

dalej utrzymywał kontakty z ewange-

likami na Pomorzu. 

Emeryturę spędził w Cieszy-

nie, gdzie zmarł 2 lutego 2000 r. Po-
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zostawił z onę Rutę z domu Zipser, 

co rkę Ewę i syna Adama z rodzinami. 

Pogrzeb odbył się 4 lutego w parafii 

Biała. 

Czas jego słuz by kos cielnej 

na Pomorzu, to okres odradzania się 

ewangelicyzmu w regionie słupskim, 

a szczego lnie zboro w niemieckich. 

Liczne akcje ewangelizacyjne i misyj-

ne w kos ciołach oraz za pos rednic-

twem mniejszos ci niemieckiej, inten-

sywna działalnos c  charytatywna od-

nosiły skutek. Liczba parafian oraz 

uczestniko w naboz en stw systema-

tycznie wzrastała.      

         Jan Wild 

Zdjęcia: 

1. ks. R. Mrowiec po ordynacji 
2. Fotografia s lubna z Jaworza 
3. Z gos c mi ekumenicznymi przy ul. Krzywej 1  
4. Przy tablicy z nazwą Duszpasterstwa 
5. Poz egnanie ks. R. Mrowca przez słupską 
młodziez  parafialną.  
6. ks. R. Mrowiec w okresie pracy w Słupsku 
7. Pomnik na cmentarzu w Białej 

Pożegnania 
 
11 stycznia 2021 r. w wieku 96 lat, zmarła s p. Wanda Jankowska zam. 
w Kołczygłowach. Jej pogrzeb odbył się 14 stycznia w Kołczygłowach 
 
21 stycznia  2021 r. w wieku 87 lat zmarła s p. Edith Tolas zam. w Lęborku. 
Jej pogrzeb odbył się 23 stycznia 2021 r. w Lęborku. 
 
27 stycznia 2021 r. w wieku 92 lat zmarła s p. Ilse Czech zam. w Gąbinie.     
Jej pogrzeb odbył się 30 stycznia w Gąbinie. 
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Informacje 

ZGROMADZENIE PARAFIALNE 2021 

Zapraszamy do wzięcia udziału w sprawozdawczym 

Zgromadzeniu Parafialnym. Odbędzie się ono 21 lu-

tego 2021 r. po nabożeństwie w kościele w Słupsku. 

Uprawnionymi do głosowania podczas ZP są parafia-

nie, którzy mają opłaconą składkę parafialną za 

2020 rok, lub decyzją Rady parafialnej są z tej 

składki zwolnieni.  

Dane statystyczne za rok 2020 

Nasza Parafia liczy obecnie 214 osób -   

Słupsk    PL: 149 osób; średnia wieku: 40,3 

      DE:   34 osoby; średnia wieku: 70,1 

Lębork:  20 osób; średnia wieku  51,3 

Gardna:  6 osób; średnia wieku  70,7 

Główczyce: 5 osób; średnia wieku  77,4 

Odbyło się:  

Chrztów: 3 

Pogrzebów: 4 

Ślubów: 0 

Konfirmantów: 0 

Dzieci na lekcji religii 26 

Średnia frekwencja na nabożeństwach Słupsk PL: 24 osoby 

                      DE: 9 osób 
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Nowi duszpasterze funkcyjni w Kościele 

Od 1 stycznia 2021 r. odpowie-

dzialnym za słuz bę Ewangelickie-

go Duszpasterstwa Wojskowego 

jest ks. Marcin Makula, kto ry w 

wyniku wyboro w przeprowadzo-

nych w ubiegłym roku, zastąpił na 

tym stanowisku Biskupa Mirosła-

wa Wolę. 

W dniu 30.01 o godz. 11.00, w ko-

s ciele Zmartwychwstania Pan -

skiego w Katowicach, ks. Marcin 

Makula został wprowadzony w 

urząd Biskupa wojskowego - na-

czelnego kapelana Ewangelickiego 

Duszpasterstwa Wojskowego. 

Ks. Marcin Makula urodził się 

22  sierpnia 1975 r. w Rudzie S lą-

skiej. Wychowywał się w Z orach, 

gdzie jego ojciec, ks. Tadeusz Ma-

kula, był proboszczem. 

Został ordynowany na duchowne-

go 5 wrzes nia 1999 r., pracował 

jako wikariusz w parafiach 

w Szczecinie i Bydgoszczy, po z niej 

takz e jako proboszcz administra-

tor w Słupsku. Od 1999 do 2005 

roku był jednoczes nie kapelanem 

Wojska Polskiego i słuz ył w Mię-

dzynarodowym Korpusie Po łnoc-

Wscho d w Szczecinie oraz Pomor-

skim Okręgu Wojskowym.  

W 2005 r. został wybrany na pro-

boszcza parafii w Golasowicach. 

Od 2017 r. jest członkiem XIV Sy-

nodu Kos cioła z listy duchownych, 

ponadto jest prezesem Bratniej 

Pomocy im. Gustawa Adolfa w 

Polsce. Biskup  Marcin Makula jest 

z onaty, ma troje dzieci. 

Nowemu biskupowi z yczymy Bo-

z ych łask w słuz bie. 

z ro dło: www.luteranie.pl 

Nowy Biskup 
Wojskowy 
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Nowi duszpasterze funkcyjni w Kościele 

Z dniem 1 stycznia 2021 roku 

funkcję ODM będzie pełnił ks. Ty-

moteusz Bujok. Ks. Tymoteusz 

Bujok urodził się 11 sierpnia 

1989 r. w Cieszynie. Został 

ochrzczony w parafii w Wis le 

Centrum. W 2013 roku ukon czył 

studia w ChAT, broniąc pracę ma-

gisterską pt.: „Funkcja cytato w 

starotestamentowych 

w argumentacji apostoła Pawła 

na przykładzie Ga 4, 21-5,1”. 

Praktykę kandydacką odbywał 

w Centrum Misji i Ewangelizacji 

w Dzięgielowie oraz w parafii 

w Opolu. Ordynowany 

na duchownego 13 grudnia 2014 

r. w Skoczowie. Był wikariuszem 

Centrum Misji i Ewangelizacji 

oraz parafii w Gliwicach. 

1 wrzes nia 2018 r. rozpoczął po-

nownie pracę w CME 

na stanowisku zastępcy dyrektora 

ds. ewangelizacji. 

Ks. Tymoteusz Bujok lubi czytac  

fantastykę, chodzic  po lesie, napic  

się kawy. Intrygują go historie 

innych ludzi. Jego ulubiony wer-

set to fragment z Księgi Objawie-

nia 3, 8 „Znam uczynki twoje; oto 

sprawiłem, że przed tobą otwarte 

drzwi, których nikt nie może za-

mknąć; bo choć niewielką masz 

moc, jednak zachowałeś moje Sło-

wo i nie zaparłeś się mojego imie-

nia.” Ks. T. Bujok jest z onaty, ma 

dwoje dzieci.  

 

z ro dło: www.luteranie.pl 

Nowy  

Ogólnopolski 
Duszpasterz 

Młodzieży 
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Kościół w sieci 

Od 30 listopada 2020 wystartowalis my z nowym projektem Chrzes ci-
jan skiej Telewizji Internetowej.  
Podcast Z Boz ego Słowa, to audiobooki, wybrane audycje, wykłady i 
kazania, teraz publikowane w formie podcasto w.  
Juz  dostępne na Spotify oraz we wszystkich popularnych serwisach 
podcastowych. Link do strony: anchor.fm/chti. 
Serdecznie polecamy, Zespo ł ChTI 
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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 kraje szczególnie dotknięte przez epidemię koronawirusa ze względu 

na problemy gospodarcze, społeczne i polityczne, gdzie nawet zaspoko-

jenie podstawowych potrzeb życiowych nie jest łatwe ani oczywiste; 

• 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 rodziców i rodziców chrzestnych dzieci, które w ostatnim czasie w 

akcie Chrztu św. zostały przyjęte do Kościoła; 

• o osoby przygotowujące się do wstąpienia do Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego; 

• 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 dzieci i młodzież, którzy rozpoczęli naukę w drugim semestrze roku 

szkolnego. 

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

rzy pomagają nam w ich realizacji 

Prośby modlitewne 

Prośby modlitewne 
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1 % na Organizacje Pożytku Publicznego 
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1 % na Organizacje Pożytku Publicznego 

Początek roku kalendarzowego, to początek akcji zachęcającej podatniko w do 

korzystania z moz liwos ci przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji 

Poz ytku Publicznego zajmujących się szeroko pojętą pracą charytatywną, dzia-

łaniami na rzecz zdrowia, sportu, zwierząt itp. Dla wielu organizacji jest to  

bardzo znaczące wsparcie finansowe, nawet jes li z punktu widzenia podatnika 

przekazywane są małe kwoty. Jest to prawo kaz dego, niezalez nie od tego, czy 

jest osobą czynną zawodowo czy emerytem. Mechanizm zadeklarowania swo-

jej wpłaty 1% na rzecz OPP jest bardzo prosty i polega na wpisaniu do zezna-

nia podatkowego numeru KRS organizacji, n na rzecz kto rej chcemy przekazac  

nasz 1%. Lista organizacji jest długa, ale są ws ro d nich takz e organizacje na-

szego Kos cioła takie jak Diakonia, Centrum Misji i Ewangelizacji (KRS 

0000225011), ewangelickie szkoły a takz e Stowarzyszenie Joannici Dzieło 

Pomocy (KRS 0000214482).  

Odpowiadając na pytanie, czy moz na przekazac  1% na parafię trzeba powie-

dziec , z e bezpos rednio nie ma takiej moz liwos ci, poniewaz  parafia nie ma sta-

tusu OPP, ale moz na wskazac  w zeznaniu podatkowym Diakonię (KRS 

0000260697) a w rubryce cel szczego łowy dopisac  Parafia Słupsk - 

diakonia. Takie wpłaty zostaną przekazane Parafii na projekty diakonijne.  

Dziękujemy za wasze wsparcie !  

0000260697 

Parafia Słupsk—diakonia 
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1 % na Organizacje Pożytku Publicznego 

ODWOŁANE !!! 
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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 



Informator parafialny, Nr 2 (221) 2021  25 

 

 Humor z befką 

Humor z befką 

Opracował ks. W. Froehlich 

 

Trzech męz czyzn rozmawia o tym co zrobią z otrzymaną w pracy premią 

s wiąteczną. Pierwszy mo wi: Ja pracuję w fabryce Volkswagena. Za premię 

świąteczną kupię sobie samochód, a za resztę pojadę na urlop. Na to mo wi 

drugi: Ja jestem posłem. Za premię świąteczną wybuduję sobie basen przy 

mojej willi, a za resztę udam się w podróż dookoła świata. Do rozmowy 

włącza się trzeci: Ja pracuję w pomocy społecznej. Za premię świąteczną 

kupię sobie sweter z golfem. Na to pozostali dwaj: A co z resztą? … Resztę 

dołożą mi moi rodzice… 

*** 

 

Ćwiczenie, które pozwoli ci być wdzięcznym i twój dzień uczyni piękniej-

szym. Weź do ręki gazetę codzienną i przejrzyj od początku do końca. 

<> Czy odnalazłeś się na zdjęciu wśród zrozpaczonych emigrantów? 

<> Czy jesteś politykiem, który ma za zadanie w prosty sposób wyjaśnić 

jakiś skomplikowany temat? 

<> Czy twoje relacje i powiązania są analizowane w kronice towarzyskiej? 

<> Jesteś kimś spośród tych, którzy ulegli jednemu z wielu wypadków 

w ostatnich dniach? 

<> Czy twoje imię i nazwisko znajdują się wśród wydrukowanych nekrolo-

gów? 

Jeśli na te pytania mogłeś odpowiedzieć NIE, to masz powody ku temu, 

aby być szczęśliwym! 
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE  

DAROWIZNY 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 

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: 167,80 

2. na Fundusz Stypendialny: 

3. na Diakonię Polską:  

4. na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa:  

5. na Domy Opieki (ofiara z niwna):  

6. na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny:  

7.  Fundusz na Diasporę:  
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Plan nabożeństw na LUTY/MARZEC 2021 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

31.01 

Ostatnia po Epifanii 
 10.30   

07.02 

2. przed postem 
9.30  

10.30 

Ofiara                      
Fundusz Stypendialny 

 Zapraszamy 
do Słupska 

14.02 

Przedpostna 
 10:30 8.30  

21.02 

Invocavit (N. Diakonii) 

Zgromadzenie Parafialne 

 
10.30 

Ofiara na Diakonię  
  

28.02 

Reminiscere 
 10.30 8.30  

07.03 

Oculi 
9.30 10.30   Zapraszamy 

do Słupska 

14.03 

Laetare 
 10.30 8.30  

21.03 

Judica 
 10.30   

28.03 

Niedziela Palmowa 
 

10.30  

Zmiana czasu     
na letni !!! 

8.30  

01.04 

Wielki Czwartek 
 16.30    

02.04 

Wielki Piątek 
10.30 17.00  8.30 Zapraszamy 

do Słupska 


