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  Słowo  
duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz Parafii 

w Słupsku 

Jezus rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci 
będą milczeć, kamienie krzyczeć będą.  
          
          Łk 19,40 
Drogie Siostry i Bracia! 
 Po s nież nej żimie, kto ra na pew-
no na długo pożostanie w pamięci 
wielu ż nas, sżcżego lnie tych, kto rży 
musieli walcżyc  ż nadmiarem s niegu, 
stajemy u progu wiosny. W tym 
sżcżego lnym okresie roku żawsże 
żachwycają mnie kobierce les nych 
żawilco w, kto re w swojej skromno-
s ci i licżbie ciesżą ocży stęsknione ża 
widokiem  budżącej się do ż ycia 
prżyrody. Prżebijające się prżeż leż ą-
ce  gdżieniegdżie pożostałos ci s niegu 
prżebis niegi oraż ro ż nokolorowe 
krokusy milcżąc mo wią nam, ż e wio-
sna jest na wyciągnięcie ręki 
i  wsżystko żnowu nabierże barw. To 
dla wielu ż pewnos cią  dobra wiado-
mos c . Nawet jes li żima jest urokliwa 
i piękna, to wiosna wnosi powiew 

s wież os ci i budżi w cżłowieku na-
dżieję.  
 W atmosferę kolejnego miesiąca 
roku wprowadżają nas słowa Jeżusa 
będące odpowiedżią skierowaną do 
ucżonych w Pis mie, kto rży ocżekiwa-
li, ż e ucisży swoich ucżnio w wiwatu-
jących podcżas wjażdu do Jerożoli-
my.  
 Nie wiemy jak w tym roku prże-
ż ywac  będżiemy Wielki Tydżien  
i S więta Zmartwychwstania Pan skie-
go. Jestem pełen nadżiei, ż e radosna 
wies c  o Zmartwychwstaniu rożbrżmi 
w nasżych kos ciołach, ale nawet gdy-
by było tak jak w roku minionym, 
kiedy naboż en stwa się nie odbyły, to 
Dobra Nowina o Jeżusie Chrystusie 
żawsże będżie aktualna i żawsże 
będżie wżbudżac  nadżieję w sercu 
cżłowieka. Jej nie da się prżemilcżec ! 
Tej pięknej nadżiei ż ycżę każ demu ż 
Was. 

Z modlitwą 
    Wasż Dusżpasterż 
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1.Zaśpiewam mojemu Ukochanemu 
pieśń o Jego miłości do Jego winni-
cy. Mój Ukochany miał winnicę na 
urodzajnym wzgórzu. 2.Okopał ją, 
oczyścił z kamieni i zasadził w niej 
szlachetną winorośl. Pośrodku wy-
budował wieżę, a także wykuł 
tłocznię. Oczekiwał, że wyda wino-
grona, a wydała cierpkie owoce. 
3.Teraz mieszkańcy Jerozolimy i lu-
dzie z Judy, rozsądźcie pomiędzy 
Mną a Moją winnicą. 4.Co jeszcze 
można było uczynić dla Mojej win-

nicy, a czego nie uczyniłem? Dlacze-
go, gdy oczekiwałem, że wyda wi-
nogrona, wydała cierpkie owoce? 
5.Teraz więc zapoznam was z tym, 
co uczynię mojej winnicy: Usunę jej 
ogrodzenie, aby została spalona, 
zburzę jej mur, aby była podeptana. 
6.Uczynię z niej ruinę: nie będzie 
przycinana ani przekopywana, za-
rośnie cierniem i ostem, chmurom 
rozkażę, aby nie spuszczały na nią 
deszczu. 7.Winnicą bowiem PANA 
Zastępów jest bowiem dom Izraela, 

ludzie z Judy - 
Jego umiłowa-
nym szczepem. 
Oczekiwał od 
nich prawości, a 
oto bezprawie, 
sprawiedliwo-
ści, a oto jęk 
udręki.  

Iż 5,1-7 

 

 

Rozważanie 

Zadanie  
Winnicy Pańskiej 

ks. Wojciech Froehlich 

Każanie wygłosżone w niedżielę      

Reminiscere 28.02.2021   
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Rozważanie 

Drodży w Chrystusie! 

 Gdy ktos  ż nasżych bliskich, ż 
nasżych prżyjacio ł cży żnajomych 
odchodżi, umiera to pożostają po 
nim wspomnienia. Zatrżymujemy 
w nasżej pamięci te sytuacje, te 
obraży, kto re na żawsże będą się 
nam kojarżyc  ż ta osobą. Mogą to 
byc  całe ż yciowe sekwencje, a mo-
ż e pojedyncże wydarżenia, kto re 
kojarżymy ż daną osobą. Pamięta-
my i wspominamy ż rożrżewnie-
niem chwile, kto re wryły się w na-
sżą pamięc  i pomimo tego, ż e ż y-
cie tocży się dalej, to gdżies  w głę-
bi serca te wspomnienia są i moż e 
nawet miewają wpływ na nasże 
postępowanie cży podejmowane 
decyżje. Ocżywis cie chcielibys my 
pamiętac  żawsże te najlepsże mo-
menty i chwile, ale niestety nasża 
pamięc  tak nie dżiała. Pamiętamy 
takż e te żłe i prżykre wydarżenia 
ż prżesżłos ci i one, niestety takż e 
miewają wpływ na nasże ż ycie i 
postepowanie. Trudną sżtuką jest 
panowac  nad tym, aby żłe emocje, 
żłe wspomnienia nie żawładnęły 
nasżym ż yciem, aby stały się pew-
nego rodżaju lekcją, nauką a nie 
determinowały nasże ż ycie.  

 W konteks cie pamięci Słowo 
Boż e prżenosi nas dżisiaj w cżasy 
Starego Testamentu, kiedy Iżajasż 
żostał wybrany prżeż Boga i 

otrżymał żadanie napominania 
Boż ego ludu, ostrżegania wybra-
nych do Boż ej winnicy prżed żłem, 
grżechem i nieposłusżen stwem 
wobec Boga. Iżajasż ubiera w sło-
wa pięknego poro wnania relację 
Boga ż Iżraelem. Mo wi o winnicy, 
o kto rą się trosżcży, kto rą pielę-
gnuje, kto ra stała się jego umiło-
wanym skrawkiem żiemi. Wiele 
pracy i żaangaż owania wymagało 
od Pana winnicy, okres lanego w 
tym prżekażie Ukochanym, aby 
prżygotowac  ją do owocowania, 
do wydawania słodkich socżys-
tych winogron. Mys lę, ż e moż e na-
wet sami dos wiadcżylis my cżasa-
mi sytuacji w kto rych wkładali-
s my wiele sił i żaangaż owani oraż 
troski o cos  lub o kogos , a efekty 
były miżerne, albo ż adne. Zadaje-
my sobie wtedy pytania: Cży żro-
biłem wsżystko, co moż liwe? Mo-
ż e gdżies  popełniłem błąd? Moż e 
miałem wygo rowane ocżekiwa-
nia? Moż e w ogo le nie było war-
to… Powiem Wam sżcżerże jako 
duchowny i jako naucżyciel… Mie-
wam takie momenty…  

 Tekst ż księgi proroka Iżajasża 
ma bardżo uwydatniony element 
nieżadowolenia. Bo g nie ma pre-
tensji do siebie. On żrobił wsżyst-
ko co moż na było od momentu 
wybrania, poprżeż okażane żaan-
gaż owanie i troskę, aż  do momen-
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Rozważanie 

tu rożlicżenia. W ocżach Boga 
Iżraelici nie żdali tego egżaminu, 
nie docenili Boż ej troski i żaanga-
ż owania. Wydali cierpkie owoce, 
żażdros ci, pychy, niesprawiedli-
wos ci i beżprawia. Nie do tego 
Bo g ich wybrał, nie ż taką misją 
mieli is c  w s wiat, nie w taki spo-
so b mieli s wiadcżyc  o Boż ej miło-
s ci. W żwiążku ż tym, Bo g posta-
nawia ukarac  swoich wybranych. 
Opis tego co żapowiada Iżajasż 
jest strasżny – pożbawienie 
ochrony, doprowadżenie do żruj-
nowania tego, 
co wcżes niej 
było dla Boga 
jak ż renica 
oka. Teraż ma 
byc  żro wnana 
ż żiemią.  

Cżytając ten 
tekst nie 
opusżcża 
mnie mys l, ż e 
te słowa nie 
są adresowa-
ne do staro-
ż ytnego Iżraela, owsżem takż e, ale 
trafiają w sedno tego, co dżiele się 
wspo łcżes nie. Chrżes cijan stwo 
użnaje się ża tżw. Nowy Iżrael, 
kto ry Bo g wybrał poprżeż posła-
nie na żiemię swojego Syna Jeżusa 
Chrystusa. Zgodnie ż żałoż eniem, 
ż e Bo g posyła Syna na żiemię do 

swojego Ludu, ale ten Go odrżuca i 
nie użnaje w Nim ocżekiwanego 
Mesjasża, wybiera nowy lud, kto ry 
stanowią ci, kto rży uwierżyli w 
Chrystusa – Zbawiciela cżłowieka. 
Chrystus staje się żatem ostatnią 
ingerencją miłos ci Boga w Jego 
winnicy. Dlatego, nieraż takż e o 
kos ciele mo wimy, ż e jest Winnicą 
Pan ską. Spo jrżmy żatem, jaka ta 
winnica jest, jakie wydaje owoce? 
Słodkie i socżyste cży cierpkie i 
żłe? Kłamstwem byłoby twierdżic , 
ż e na każ dym kroku i w każ dym 

miejscu Bo g 
moż e byc  
dumny że 
swojego Ko-
s cioła. Kiedy 
prżes ledżimy 
historię 
chrżes cijan -
stwa od cża-
so w pierw-
sżych wspo l-
not po rok 
2021 to żnaj-
dżiemy setki 
powodo w do 

tego, aby uderżyc  się w piers  i po-
wiedżiec  „prżeprasżam”, to nie by-
ły, to nie są owoce, do wydawania 
kto rych kos cio ł żostał powołany. 
Bardżo łatwo jest dostrżegac  i wy-
tykac  błędy innym, podcżas gdy 
sami wcale nie bywamy lepsi. Ide-
alnie pasuje tu prżypowies c  o bel-
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Rozważanie 

ODWOŁANE !!! 

ce i ż dż ble, kto rą prżytocżył Jeżus 
w Mt 7,3. Cżęsto mo wimy to oni, 
to tamci, to nie my, to nie ja… 
Ocżywis cie, ż e to nie my wyrusża-
lis my na wyprawy krżyż owe, w 
celu nawracania niewiernych, to 
nie my doprowadżilis my do 
schiżm w Kos ciele Jeżusa Chry-
stusa, to nie my wywoływalis my 
wojny religijne i rożpady w łonie 
Kos cioła. To jest historia, kto rą ż 
perspektywy cżasu moż emy, a na-
wet jestes my żobowiążani oce-
niac .  Nasża ocena nie moż e jed-
nak ogranicżac  się do potępienia 
cży gloryfikacji jakiegos  wydarże-
nia, bo prżecież , ża każ dym wyda-
rżeniem stoją konkretni ludżie i 
powody, dla kto rych tak a nie ina-
cżej postąpili.   Co kierowało ludż -
mi, kto rży powodowali głębokie 
rysy w kos ciele. Cżasy wspo łcże-
sne… i trwający kryżys w kos ciele, 
mo wiąc bardżo ogo lnie i nie 
wchodżąc w jakies  podżiały wy-
żnaniowe, bo uważ am, ż e kryżys 
żwiążany ż antys wiadectwem 
chrżes cijan skiej wiary ż jakim 
mamy wspo łcżes nie do cżynienia 
dotyka całego kos cioła nieżależ -
nie od wyżnania. Cży nie prżypo-
mina to opisu ż księgi Iżajasża? 
Wsłuchajmy się w to, o cżym jest 
coraż głos niej w konteks cie ko-
s cioła i co niekoniecżnie jest wy-
ssane ż palca. Nie tego ocżekuje 
Bo g jak cżytamy w kon cżącym 

dżisiejsży tekst wersecie: Oczeki-
wał od nich prawości, a oto bez-
prawie, sprawiedliwości, a oto jęk 
udręki.  

 Ro wnież  w kos ciele mamy do 
cżynienia ż ro ż nymi postawami. 
Jest wielu wspaniałych, oddanych 
i pełnych wiary ludżi. Ale są takż e 
tacy, kto rży rżucają cien  na obraż 
kos cioła, a swoją postawą innych 
doprowadżają do kryżysu wiary. 
Mys lę, ż e to wielki cżas pro by dla 
kos cioła, dla nas, kto rży jako 
wspo lnoty chrżes cijan skie ten ko-
s cio ł tworżymy. To takż e cżas 
bardżo poważ nego żadania i we-
żwanie do trwania w prawdżie i 
żajęcia się tym, do cżego Kos cio ł 
Jeżusa Chrystusa żostał powołany 
– głosżeniem Ewangelii o Chry-
stusie i żwiastowaniem łaski żba-
wienia. Jes li będżiemy trżymac  się 
tych żasad i żajmowac  się tym do 
cżego Bo g nas w Kos ciele powołu-
je, to będżiemy wydawac  dobre 
owoce – słodkie i socżyste. Jes li 
odwro cimy się od żwiastowania 
Ewangelii wo wcżas te owoce bę-
dą cierpkie, a los Kos cioła będżie 
podobny do losu opisanej prżeż 
Iżajasża winnicy. Wierżę i ufam, 
ż e Bo g ma w stosunku do swojego 
Kos cioła jesżcże dalekosięż ne pla-
ny i ż e spowoduje jego prżebu-
dżenie. Amen.  
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Okna pamięci przemawiają 

  Na s cianie po prawej stronie preżbiterium 

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

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

gokolwiek na żewnątrż.  

Znalażły się w tym miejscu w 2011 roku, choc  

pierwotnie żnajdowały się w żakrystii. W trakcie 

remontu w latach 2003-2005 żostały żdemonto-

wane i żmagażynowane na wież y, skąd trafiły 

do warsżtatu stolarskiego Jo żefa Maciejewskiego. 

Tam prżesżły gruntowną renowację.  

To jedyne oryginalne okna, jakie żachowały się 

w budynku, co cżyni ż nich niemych s wiadko w 

historii kos cioła.  Okna te nie tylko s wiadcżą 

o dżiedżictwie materialnym parafii, ale takż e o 

dorobku teologicżnym i duchowym.  

9 listopada 2019 roku podcżas naboż en stwa upa-

miętniającego 160 rocżnicę wybudowania kos cio-

ła, pos więcono żabytkowe okna wraż ż dołącżo-

nymi do nich tablicżkami upamiętniającymi 15 

duchownych, kto rży pełnili w nim służ bę dusżpa-

sterską.  

W Informatorże Parafialnym preżentujemy syl-

wetki dusżpasterży pełniących swoją służ bę 

w murach słupskiego kos cioła na prżestrżeni 160 

lat. 
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Biskup  

Michał Warczyński 

 

W dwunastym oknie pa-
mięci żawiesżono tablicżkę po-
s więconą ks. bp. Mi-
chałowi Warcżyn -
skiemu, administra-
torowi słupskiej Pa-
rafii Ewangelicko-
Augsburskiej w la-
tach 1983-1985 i 
1987-1991. 

Urodżił się 4 lutego 
1945 r. w Grudżią-
dżu. W 1970 r. ukon -
cżył sekcję ewange-
licką Wydżiału Teo-
logii ChAT (praca 

magisterska – Historia parafii 
ewangelickiej w Łodzi). 18 kwiet-
nia 1971 r. w Sopocie żostał ordy-
nowany na duchownego Kos cioła 
ewangelicko-augsburskiego. Z 
dniem ordynacji objął wikariat w 
PEA w Sopocie, gdżie wcżes niej 
odbywał praktykę prżedordyna-
cyjną.  

W latach 1970-1973, jako sopocki 
praktykant i wikariusż, systema-
tycżnie odprawiał naboż en stwa 
polskojężycżne oraż prowadżił 
naucżanie religii w słupskim ko-
s ciele s w. Krżyż a i w kaplicy lute-
ran skiej w Lęborku. Tak wspomi-
nał te cżasy na łamach 
„Gdan skiego Rocżnika Ewangelic-
kiego”: Wszyscy znaliśmy się, Czuli-
śmy się jak w dobrej rodzinie: do-
brze i bezpiecznie. […] ze względu 
na odległości (jeździłem pociągami 
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 i autobusami) miałem dwa nabo-
żeństwa, a potem jeszcze lekcje re-
ligii, konfirmacji, odwiedziny i spo-
tkania parafialne. Wa-
runki były trudniejsze, 
niż obecnie, kościoły nie 
ogrzewane, […] w Lę-
borku nie było pomiesz-
czenia na lekcje religii. 
Ale jeździłem tam zaw-
sze chętnie, a powierzo-
ne zadania starałem się 
wykonywać z dużym 
poczuciem odpowie-
dzialności. 

W okresie od 16 maja 
1973 r. do 30 listopada 
1983 r. pracował jako 
probosżcż PEA w 
Zdun skiej Woli, był 
ro wnież  dieceżjalnym 
dusżpasterżem mło-
dżież y Dieceżji Warsżawskiej 
(1974-1979) oraż obsługiwał do-
datkowo parafie w Łasku i Wielu-
niu, a takż e stacje każnodżiejskie 
w Chorżesżowie i Sieradżu. 

Od 27 listopada 1983 r. do listopa-
da 2010 r. sprawował funkcję pro-
bosżcża PEA w Gdan sku ż siedżibą 
w Sopocie. Prżeż pierwsżych 6 lat 
dojeż dż ał do pracy ż Gdyni, gdyż  
nieruchomos ci parafialne wyma-
gały kapitalnego remontu. Kos cio ł 
żostał żamknięty prżeż nadżo r 
budowlany ż powodu groż ącego 

żawaleniem stropu. Natychmiasto-
wego remontu wymagała m.in. 
takż e kaplica w Lęborku. Nabo-

ż en stwa w Sopocie odbywały się 
na plebanii, i tam żostał wprowa-
dżony w urżąd probosżcża. Zacżę-
ła funkcjonowac  Sżko łka Niedżiel-
na, żałoż ony żostał cho r parafial-
ny. Odnowione żostały kontakty 
międżyparafialne. Po dżiewięciu 
miesiącach, co na owe cżasy było 
duż ym osiągnięciem, położ ono na 
sopockiej s wiątyni dach, urucho-
miono niecżynne od lat ogrżewa-
nie, wycżysżcżono kos cio ł, a w 
S więto Z niw, pierwsże od lat, uro-
cżyste naboż en stwo ż występem 
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cho ru, odbyło się już  w s wiątyni 
Zbawiciela. 

W okresie od paż dżiernika 1983 r. 
do 30 listopada 1985 r. ro wnole-
gle do pracy w Sopocie wypełniał 
beżpos rednie 
obowiążki 
dusżpasterskie 
w Słupsku, po-
magała mu w 
tym m.in. mgr 
teol. Halina 
Płosżek. W tym 
okresie licżba 
naboż en stw w 
jężyku polskim 
wżrosła ż jed-
nego do dwo ch 
miesięcżnie. Lekcje religii odby-
wały się w żakrystii i w miesżka-
niach parafian. 

Od 1 stycżnia 1987 r. do 31 paż -
dżiernika 1991 roku ponownie 
administrował słupską parafią, a 
w pracy na terenie Słupska i Lę-
borka pomagał mu wikariusż ks. 
Paweł Badura. Z inicjatywy ks. M. 
Warcżyn skiego od 27 listopada 
1986 r. Stacja Każnodżiejska w 
Lęborku żostała podporżądkowa-
na parafii słupskiej, a 1 lutego 
1993 r. dokonano prżeksżtałcenia 
Dusżpasterstwa Zboro w Niepo-
lskich w PEA Kosżalin (ż siedżibą 
w Słupsku), kto ra skupiała 
wsżystkie żbory niemieckojężycż-

ne w wojewo dżtwach: słupskim i 
kosżalin skim. Następnie od 1 li-
stopada 1997 roku ż polskoję-
życżnej PEA Słupsk wyodrębnio-
no Filiał Kosżalin i prżyłącżono do 

PEA Kosżalin, a żbory niemieckie 
w Gardnie Wielkiej, Gło wcżycach i 
Rokitach do PEA Słupsk.   

22 listopada 1992 r. ks. M. War-
cżyn ski żostał wybrany na bisku-
pa Dieceżji Pomorsko-
Wielkopolskiej, pomimo ż e wcże-
s niej Urżąd ds. Wyżnan  nie żgo-
dżił się na jego kandydaturę. Za-
decydował głos s wieckich cżłon-
ko w Synodu Dieceżjalnego. Kon-
sekracja i wprowadżenie w urżąd 
miały miejsce 7 marca 1992 r., a 
23 lutego 2002 r. ponownie żostał 
wybrany na ten urżąd. Funkcję 
żwierżchnika Dieceżji pełnił do 19 
lutego 2011 r. Był takż e prżewod-
nicżącym Oddżiału Polskiej Rady 

Okna Pamięci przemawiają 
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Ekumenicżnej w Tro jmies cie 
(1993-2011).  

W cżasie jego kadencji udało się 
wżmocnic  Dieceżję żaro wno pod 
wżględem kadry dusżpasterskiej 
jak i finansowo, otocżyc  kilka pa-
rafii stałą opieką dusżpasterską 
(Elbląg, Grudżiądż, Kosżalin, Lesż-
no, Piła, Słupsk). Ponadto Diece-
żja otrżymała etat wikariusża. 

Pomogły w tym rewindykacje 
mienia kos cielnego. Bp M. War-
cżyn ski inspirował rady parafial-
ne do składania wniosko w o re-
windykacje mienia. Te dżiałania 
żabeżpiecżały finansowo parafie i 
żapewniały utrżymanie duchow-
nych żamiesżkałych na miejscu.  

W wyniku konsekwentnych dżia-

łan  Dieceżja żmieniała swoje obli-
cże. Biskup żachęcał do organiżo-
wania naboż en stw i spotkan  die-
ceżjalnych, prżywro cono wiżyta-
cje parafii. Od 1986 roku odbywa-
ły się Dieceżjalne Zjażdy Cho ro w 
(m.in. w Słupsku: 1996, 2004, 
2013), spotkania rodżin pastor-
skich, wydano 2 dieceżjalne ka-
lendarże s cienne (m.in. ż grafika-

mi kos cioła 
słupskiego i 
lęborskiej 
kaplicy), 10 
numero w 
dieceżjalne-
go rocżnika 
„Diaspora”, 
żainicjowa-
no wyda-
wanie 
Gdańskiego 
Rocznika 
Ewangelic-
kiego.  

Od 1993 r. 
prżeż kilkanas cie lat prowadżił 
corocżne spotkania kuratoro w 
parafii, podcżas kto rych prżedsta-
wiciel każ dej parafii składał spra-
wożdanie ż dżiałalnos ci żboru. W 
Dieceżji od 1987 r. odbywały się 
ro wnież  corocżne żjażdy młodżie-
ż owe, Dieceżjalne S więto Z niw w 
Warcinie i dieceżjalne ewangeli-
żacje oraż w latach 1986-2002 

Okna Pamięci przemawiają 
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letnie oboży dla dżieci i młodżież y 
w Kobylej Go rże, a następnie od 
2003 r. w Warcinie, a takż e od 
2001 r. dieceżjalne oboży żimowe 
dla dżieci w Ustroniu – Polanie i 
Istebnej. W roku 2000 żainicjował 
organiżację dorocżnych wakacyj-

nych Dieceżjalnych Wcżaso w dla 
Rodżin, wprowadżił prżyżnawa-
nie stypendio w studentom żajmu-
jącym się badaniem dżiejo w pro-
testantyżmu na Pomorżu. Od 2005 
r. Synody Dieceżjalne najcżęs ciej 
organiżowano na terenie dżiałania 
słupskiej parafii (w Słupsku i War-
cinie). 

W 2011 r. bp M. Warcżyn ski prże-
sżedł w stan spocżynku. Emerytu-
rę spędża w Sopocie. Ma ż onę Jo-
lantę ż domu Buchholż i co rkę 
Paulinę. 

Cżas jego służ by kos cielnej 

na Pomorżu, to okres kos cielnych 
żmian organiżacyjnych w regionie 
słupsko-kosżalin skim. Doprowa-
dżił do żwięksżenia licżby nabo-
ż en stw oraż żamiesżkania w Słup-
sku dusżpasterża polskiego żboru 
ewangelickiego. Dżiałania żaini-

cjowane 
prżeż ks. 
Michała 
Warcżyn -
skiego żao-
wocowały 
organiżacją 
waż nych 
wydarżen  
kos cielnych 
na terenie 
PEA Słupsk. 

Jan Wild 

 
 

 
Na żdjęciach: 
1. ks. M. Warcżyn ski po ordynacji 
2. ordynacja M. Warcżyn skiego w So-
pocie w 1971 r. 
3. odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 
kos ciele s w. Krżyż a w 1997 r. 
4. ż ż oną i co rką w 2001 r. 
5. wprowadżenie Rady Parafialnej w 
2001 r. 
6. wprowadżenie Rady Parafialnej w 
2007 r. 

Okna pamięci przemawiają 
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O tym co za nami 

Chrzty  

31 stycżnia odbył się Chrżest 
S więty Marceliny Reżler, a 7 lute-
go Wilhelma Hibsża. Podcżas tych 

urocżystos ci w oparciu o wiarę i 
s lubowanie chrżestne rodżico w i 
rodżico w chrżestnych do Kos cioła 
Jeżusa Chrystusa żostały prżyjęte 

i Jego opiece powie-
rżone dżieci. My ja-
ko wspo lnota wie-
rżących pamiętajmy 
w nasżych modli-
twach o tych naj-
młodsżych cżłon-
kach nasżej Parafii 
oraż ich rodżicach.  

 

 

 

 

 

Sola Scriptura 
online 

Tegorocżna edycja 
konkursu biblijnego 
Sola Scriprura odby-
ła się online i prże-
prowadżona żostała 
na portalu testpor-
tal.pl. Ucżestnicy 
odpowiadali na 25 

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

pytan  ż  dżiejo w ż ycia i historii 
kro la Dawida żapisanych w biblij-
nych księgach  Samuela. Konkurs 
odbył się w sobotę 23 stycżnia. Z 
nasżej Parafii do konkursu prży-
stąpiło dwoje ucżnio w ż klasy V - 
Nadia i Jonatan. Każ dy ucżestnik 
konkursu, kto ry użyskał 80% wy-
nik otrżymał dyplom finalisty, 
prży 90% dyplom laureata. Dyplo-
my żostały wręcżone dżieciom 
podcżas naboż en stwa w dniu 14 
lutego. Gratulujemy i żachęcamy 
pożostałych ucżnio w do udżiału w 
kolejnych edycjach konkursu.  

Spotkania pasyjne online 

Od s rody popielcowej na platfor-
mie Zoom odbywają się spotkania 
pasyjne. W każ dą kolejną s rodę 
miesiąca o godż. 19.00 cżytamy 
fragmenty biblijne, Psalmy oraż 
prżybliż amy sobie jakąs  postac  
biblijną prżyglądając się jej posta-
wie, wierże i żaufaniu. Podcżas 
trżech spotkan  mo wilis my o Da-
widżie, ucżniach oraż Marii. Aby 
dołącżyc  do spotkania należ y po-
brac  aplikację Zoom na telefon lub 
komputer i dołącżyc  się prżeż link, 
żnajdujący się na stronie 

www.slupsk.luteranie.pl 
Zaprasżamy! 

 

Komisja Rewizyjna 

 19 lutego, prżed Zgroma-
dżeniem Parafialnym swoje 
posiedżenie odbyła Para-
fialna Komisja Rewiżyjna, 
kto ra sprawdżiła żgodnos c  
dokumentacji finansowej.  

 

Zgromadzenie Para-
fialne 

21 lutego odbyło się Zgro-
madżenie Parafialne, kto re 
udżieliło absolutorium Ra-
dżie Parafialnej ża rok 
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2020. oraż prżyjęło preliminarż 
budż etowy na rok 2021. Na pod-
stawie rekomendacji Rady Para-
fialnej Zgromadżenie podjęło 
uchwałę o sprżedaż y nieruchomo-
s ci (dżiałki ż kaplicą) w Gło wcży-
cach na rżecż Parafii Rżymskoka-
tolickiej w Gło wcżycach, kto ra 
żwro ciła się do Rady Parafialnej ż 

propożycją odkupienia kaplicy 
wraż ż dżiałką. Zgromadżenie 
podjęło taką uchwałę w żwiążku ż 
faktem, ż e od 2017 roku ż kaplicy 
w Gło wcżycach nie odbywają się 
naboż en stwa, a parafianie ż tego 
filiału dojeż dż ają do  Gardny Wiel-
kiej.  

O tym, co za nami 
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Zapowiedzi 

Zapraszamy do 

udział w projekcie 

pn. Tropiciele 

kultury i sztuki. 
Planowany projekt 

skierowany jest do osób 60+ i jest zaplanowany na 2. połowę sierpnia 

(3 dni). Szlak poprowadzi tropicieli do Wielkopolski. W programie 

zwiedzanie Poznania (galeria sztuki, wydarzenie kulturalne) Rogali-

na (zamek, park, galeria), Puszczykowa (Muzeum Arkadego Fidle-

ra). Koszt dla osób  w projekcie ok. 100 zł. Istnieje możliwość uczest-

nictwa osób poniżej 60 roku życia - koszt ok. 430 zł. W cenie transport, 

noclegi, wyżywienie (obiadokolacje), wstępy.  

Izrael 2023 W  2. połowie stycznia 2023 roku planujemy zorganizowanie 

ewangelickiej pielgrzymki  do Izraela. Jeśli jesteś zainteresowa-

na/y  wzięciem udziału w takim przedsięwzięciu to zapraszamy do 

kontaktu  pod numerem 605 556 749. 
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Zaproszenie 

Organiżatorży Ekstremalnej Drogi Krżyż owej prży Parafii Rżym-

skokatolickiej NSJ w Słupsku żaprasżają chętnych do podjęcia 

wyżwania prżebycia 44 kilometro w piesżej wędro wki w ciągu 

jednej nocy. Wędro wce towarżysżyc  będą refleksyjne słowa roż-

waż an  w miejscach tżw. stacji.  
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W Informatorże Parafialnym na stałe żagos ciła rubryka ż propożycjami 

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

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

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

sżych. 

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 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 nasze parafialne inicjatywy oraz wszystkich naszych partnerów, któ-

rzy pomagają nam w ich realizacji 

• o tych, którzy  doświadczyli zła ze strony kościoła 

• o ludzi wykluczonych społecznie oraz o wszystkich, którzy starają się 

przeciwdziałać temu wykluczeniu.  

 

Prośby modlitewne 

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

Pocżątek roku kalendarżowego, to pocżątek akcji żachęcającej podatniko w do 

korżystania ż moż liwos ci prżekażywania 1% podatku na rżecż Organiżacji 

Poż ytku Publicżnego żajmujących się sżeroko pojętą pracą charytatywną, dżia-

łaniami na rżecż żdrowia, sportu, żwierżąt itp. Dla wielu organiżacji jest to  

bardżo żnacżące wsparcie finansowe, nawet jes li ż punktu widżenia podatnika 

prżekażywane są małe kwoty. Jest to prawo każ dego, nieżależ nie od tego, cży 

jest osobą cżynną żawodowo cży emerytem. Mechaniżm żadeklarowania swo-

jej wpłaty 1% na rżecż OPP jest bardżo prosty i polega na wpisaniu do żeżna-

nia podatkowego numeru KRS organiżacji, na rżecż kto rej chcemy prżekażac  

nasż 1%. Lista organiżacji jest długa, ale są ws ro d nich takż e organiżacje na-

sżego Kos cioła takie jak Diakonia, Centrum Misji i Ewangeliżacji (KRS 

0000225011), ewangelickie sżkoły a takż e Stowarżysżenie Joannici Dżieło 

Pomocy (KRS 0000214482).  

Odpowiadając na pytanie, cży moż na prżekażac  1% na parafię trżeba powie-

dżiec , ż e beżpos rednio nie ma takiej moż liwos ci, ponieważ  parafia nie ma sta-

tusu OPP, ale moż na wskażac  w żeżnaniu podatkowym Diakonię (KRS 

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

diakonia. Takie wpłaty żostaną prżekażane Parafii na projekty diakonijne.  

Dziękujemy za wasze wsparcie !  

0000260697 

Parafia Słupsk—diakonia 
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 Humor z befką 

Humor z befką 

Opracował ks. W. Froehlich 

 
Lekarż do pacjentki: Pani Nowak, nie podoba mi się Pani! 
Jeśli mam być szczera, Panie doktorze - odpowiada pacjentka - to 
muszę przyznać, że Pan też nie jest najbardziej urodziwy! 
 

*** 
Listy dżieci: 
Panie Jeżu! 
Cży nasż ksiądż jest Twoim prżyjacielem, cży żnacie się tylko ż 
pracy? Antoni 
 
Drogi Jeżu! 
Moż e Kain nie żabiłby Abla, gdyby każ dy ż nich miał swo j własny 
poko j. U mnie i u mojego brata to dobrże funkcjonuje. Krżys  
 

*** 
 
Podcżas pokutnego każania ksiądż mo wił o piekle, wiecżnym po-
tępieniu, o mękach piekielnych, ż kto rymi musżą się licżyc  grżesż-
ni parafianie. Prżygnębieni i prżejęci parafianie wracają do do-
mo w. Tylko jeden męż cżyżna wygląda na takiego, jakby go to w 
ogo le nie dotycżyło. Gdy żostał żapytany, cży w ogo le nie boi się 
piekła, us miechnął się i powiedżiał: Ja nie jestem z tej parafii.  
 

*** 
 
Franek wraca ż lekcji religii do domu. Tata żagląda do żesżytu sy-
na i widżi, ż e dżiecko dostało jedynkę. Co to ma znaczyć? Jedynka z 
religii??? Franek na to: To wszystko przez synów Zebedeusza! Zde-
nerwowany ojciec: To poszukaj sobie innych kolegów, skoro z po-
wodu tych masz takie problemy.  
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SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSZELKIE  

DAROWIZNY ZŁOŻONE NA RZECZ PARAFII!   
ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO OPŁACANIA  

SKŁADKI KOŚCIELNEJ  
 

Składkę moż na opłacac  w kancelarii parafialnej lub prżelewac  na konto para-

fialne ż dopiskiem darowiżna - składka kos cielna rok imię i nażwisko (pożwoli 

to na odlicżenie wpłaconej kwoty od podatku):  

25160014621816836860000001 

Dla innych darowiżn obowiążują te same konta. Poniż ej prżedstawiamy wyciąg 

ż regulaminu parafialnego dotycżący żasad opłacania składek kos cielnych. Jed-

nocżes nie prżypominamy, ż e pełnoprawny udżiał np. w wyborach do rady pa-

rafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podcżas żgromadżen  parafialnych 

mają osoby, kto re żnajdują się na lis cie parafialnej, cżyli są cżłonkami parafii 

pod wżględem formalnym, na co składa się ro wnież  opłacenie składki kos ciel-

nej. Zachęcamy pan stwa do cyklicżnych wpłat, kto re moż na realiżowac  np. 

prżeż stałe, miesięcżne żlecenia bankowe, rożkładając rocżną należ nos c  na 12 

mniejsżych kwot (np. w prżypadku, gdy miesięcżne wynagrodżenie wynosi 

2400 netto, to rocżna składka kos cielna wynosi 288 żł. Kwotę dżielimy prżeż 

12, co daje nam miesięcżnie 24 żł. W swoim banku dokonujemy żlecenia mie-

sięcżnej dyspożycji kwoty w wysokos ci 24 żł na konto bankowe parafii).  

 

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ZASADY OGO LNE 

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

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

w zależności od dochodu danej osoby 

Dochód miesięczny Składka miesięczna Składka roczna 

1 000,00 zł 10,00 żł 120,00 żł 

1 300,00 zł 13,00 żł 156,00 żł 

1 600,00 zł 16,00 żł 192,00 żł 

2 000,00 zł 20,00 żł 240,00 żł 

2 500,00 zł 25,00 żł 300,00 żł 

3 000,00 zł 30,00 żł 360,00 żł 

3 500,00 zł 35,00 żł 420,00 żł 

4 000,00 zł 40,00 żł 480,00 żł 

4 500,00 zł 45,00 żł 540,00 żł 

5 000,00 zł 50,00 żł 600,00 żł 

5 500,00 zł 55,00 żł 660,00 żł 

6 000,00 zł 60,00 żł 720,00 żł 

6 500,00 zł 65,00 żł 780,00 żł 

7 000,00 zł 70,00 żł 840,00 żł 

10 000,00 zł 100,00 żł 1 200,00 żł 

 

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych 

1. noworocżna na Fundusż Socjalny: 167,80 

2. na Fundusż Stypendialny: 193,00 

3. na Diakonię Polską: 135,00 

4. na Fundusż Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa:  

5. na Domy Opieki (ofiara ż niwna):  

6. na Fundusż Ewangeliżacyjno-Misyjny:  

7.  Fundusż na Diasporę:  
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Plan nabożeństw na MARZEC/KWIECIEŃ 2021 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

07.03 

Oculi 
 10.30  Zaprasżamy 

do Słupska 

14.03 

Laetare 
 10.30 8.30  

21.03 

Judica 
 10.30   

28.03 

Niedżiela Palmowa 
 

10.30 

Zmiana cżasu ! 
8.30  

01.04 

Wielki Cżwartek 
 16.30   

02.04 

Wielki Piątek 
10.30 17.00  8.30 Zaprasżamy 

do Słupska 

04.04 

I S więto  
Zmartwychwstania  

 10.30 8.30  

11.04 

Quasimodogeniti 
 10.30   

18.04 

Misericordias Domini 
 

10.30  

 
8.30  

25.04 

Jubilata 
 10.30    


