
Informator parafialny, Nr 4 (223) 2021    

 

 

Informator 
parafialny 

Kwiecień, Nr 4/2021 (223) 

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Słupsku 

Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, 

pierworodnym wszelkiego stworzenia. 

Kol 1,15 



 2 Informator parafialny, Nr 4 (223) 2021  

 

 

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 



Informator parafialny, Nr 4 (223) 2021  3 

 

 

  Słowo  
duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

Chrystus jest obrazem Boga             
niewidzialnego, pierworodnym      

wszelkiego stworzenia. 
Kol 1,15 

 
Drodzy Parafianie! 
 
 Wraz z pierwszymi promieniami 
wiosennego słon ca do z ycia budzi się 
us piona przyroda. Symbolem tego 
„przebudzenia” są pojawiające się na 
drzewach pąki. Najpierw zupełnie 
niewidoczne a z czasem coraz więk-
sze, az  w kon cu rozwijające się w 
lis cie wypełniające sobą puste koro-
ny drzew. To, co niewidzialne, co 
ukryte, ujawnia się naszym oczom.  
 Bo g jest niewidzialny a włas ciwie 
przez wiele wieko w był niewidzial-
ny. Co prawda byli ludzie, kto rzy 
dos wiadczali Jego bliskos ci, mieli 
przywilej rozmawiania z Nim, ale 
zgodnie ze Słowem, kto re Bo g wypo-
wiedział do Mojz esza nikt nie moz e 
zobaczyc  Boga i ostac  się przy z yciu.  

W związku z tym Bo g pozostawał  
tajemnicą az  do czasu wcielenia czyli 
przyjs cia, a włas ciwie objawienia się 
s wiatu w ludzkim ciele. To w Jezusie 
Chrystusie moz emy zobaczyc  Boga. 
Tego, kto ry nas stworzył na swo j 
obraz i swoje podobien stwo. Tego, 
kto ry obdarza nas miłos cią, jak naj-
lepszych przyjacio ł, za kto rych jest 
goto w złoz yc  największą ofiarę - 
ofiarę z z ycia.  On jest odwiecznym 
Słowem, kto re sprawiło, z e s wiat 
zaistniał.  
 Przez ywane przez nas S więta 
poprzedzone Wielkim Tygodniem są 
s wiadectwem tego, z e Bo g przecho-
dząc przez s mierc  w akcie zmar-
twychwstania ujawnia i otwiera dla 
wierzącego to, co ukryte dla tych, 
kto rzy nie przyjęli Chrystusa. Ż yczę 
Wam rados ci z dos wiadczania spo-
tkania z Bogiem, kto ry chce Sobą 
wypełniac  przestrzen  naszego z ycia.  

Ż modlitwą 
    Wasz Duszpasterz 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz parafii 

w Słupsku 
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Ile razy bowiem spożywacie ten 
chleb i pijecie kielich, śmierć Pana 
głosicie, aż przyjdzie.  

1 Kor 11,26  

 

Drodzy w Chrystusie! 

 W dzien  pamiątki s mierci Jezu-
sa s wiat na chwilę się zatrzyma, 
a chrzes cijanie, rozproszeni na ca-
łej ziemi, spoglądac  będą w kie-
runku krzyz a, symbolu s mierci, 
han by, ale takz e symbolu przejs cia 
z s mierci do z ycia. Wielki Czwar-
tek ma charakter odmienny od po-
zostałych dni nie tylko Wielkiego 
Tygodnia, ale od wszystkich dni 
roku kos cielnego. To w czwartek 
przed s miercią krzyz ową Jezusa 
wspominamy ustanowienie jedne-
go z dwo ch udzielanych w naszym 
Kos ciele sakramento w. Ż definicji 
wiemy, z e sakrament to naznaczo-
na s więtos cią czynnos c  ustanowio-
na przez Jezusa Chrystusa, w kto -
rej pod widzialnymi znakami 

udzielana jest łaska Boz a. Sakra-
menty, obok Słowa Boz ego, nalez ą 
do tzw. s rodko w łaski, dzięki kto -
rym poznajemy Boga i dos wiad-
czamy Jego obecnos ci w z yciu. 
Nasz Kos cio ł stoi na stanowisku, 
z e do przystępowania 
do sakramentu Komunii S więtej 
„upowaz nia” Chrzest S w. połączo-
ny z wiarą w to, z e pod postacią 
chleba i wina przyjmujemy praw-
dziwe ciało i prawdziwą krew Je-
zusa Chrystusa. Na taką teologię 
wyraz nie wskazuje tekst napisany 
przez ap. Pawła w 1. Kor 11, w kto -
rym Jezus mo wi: To jest ciało moje 
[…] Ten kielich jest Nowym Przy-
mierzem w Mojej krwi. Jednak ku 
przestrodze w dalszej częs ci 11 
rozdziału Paweł umieszcza nastę-
pujące ostrzez enie: Dlatego też kto 
spożywa chleb i pije kielich Pana 
niegodnie, dopuszcza się grzechu 

Rozważanie 

Wielki Czwartek 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz parafii w Słupsku   
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przeciw Ciału i Krwi Pana (1 Kor 
11,27). Co powinnis my rozumiec  
pod stwierdzeniem – niegodnie? 
Niegodnie to bezrefleksyjnie, z au-
tomatu, bez wczes niejszego du-
chowego rachunku sumienia, ale 
takz e z pewną ignorancją Boz ej 
obecnos ci w tym sakramencie. 
Przyjmowane przez nas w Komu-

nii S więtej chleb i wino nie stano-
wią jedynie symbolu, ale są praw-
dziwie darem Boga dla nas, aby-
s my nie mo wili o Bogu jako o do-
znaniu duchowym, ale jako o Bogu 
realnie będącym ws ro d nas, ludzi; 
o Bogu, kto ry dokonuje dla czło-
wieka czegos , co z ludzkiego 
punktu widzenia jest niedorzecz-
ne, bo w imię miłos ci do człowie-
ka pos więca z ycie własnego Syna. 

Ta refleksja powinna nam towa-
rzyszyc  za kaz dym razem, kiedy 
przystępujemy do Stołu Pan skie-
go, do uczty, kto rej nie moz emy 
rozpatrywac  w materialnym wy-
miarze, ale w wymiarze naszej 
wiary. Wiara od momentu pozna-
nia Boga w Chrystusie staje się 
nieodłączną towarzyszką 

na naszej drodze z Jezusem. Wiara 
jest czyms  uniwersalnym, czyms , 
co nie ulega zmianie na przestrze-
ni czaso w. Żmieniac  mogą się for-
my jej praktykowania, przez ywa-
nia, mo wiąc ogo lnie – poboz nos ci, 
ale nie jej istota. Przy stole w ten 
wyjątkowy Czwartek byli wszyscy 
– Piotr, Jakub i Jan, ci uczniowie, 
kto rzy według relacji ewangeli-
sto w byli najbliz si Jezusowi, To-
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masz sceptyk i niedowiarek, Mate-
usz, kto ry zanim podąz ył za Jezu-
sem był celnikiem i poborcą po-
datku, ale takz e Judasz, kto ry 
wkro tce okazał się zdrajcą. Dla 
kaz dego z nich znalazło się tam 
miejsce i to oni usłyszeli po raz 
pierwszy słowa: Bierzcie i jedzcie 
to jest Ciało Moje, bierzcie i pijcie 
to jest Krew Moja.  

 Drodzy, niech kaz dy nasz 
udział w sakramencie Komunii 
S więtej będzie naszą manifestacją 
odpowiedzialnos ci za Kos cio ł, 
za wspo lnotę wiary. Pamiętajmy, 
z e za kaz dym razem, gdy sprawo-
wany jest ten sakrament 

i gdy do niego przystępujemy, 
zwiastujemy s mierc  Jezusa Pana 
az  do czasu Jego powto rnego 
przyjs cia. Wo wczas nie będzie juz  
barier, kto re teraz wydają nam się 
nie do pokonania, ale będziemy 
w prawdziwej jednos ci i wspo lno-
cie z Bogiem przez Jezusa Chry-
stusa zasiadac  do wspo lnego Stołu 
i cieszyc  się łaską daną nam 
przez Boga. Niech Chrystus obec-
ny w Komunii S więtej będzie na-
szym stałym towarzyszem 
i obron cą. Niech obdarowuje nas 
mądros cią i głęboką wiarą i nie-
chaj prowadzi nas z naszej co-
dziennos ci do swojej wiecznos ci. 
Amen. 

„[…] On zraniony jest za występki na-
sze, starty za winy nasze. Ukarany zo-
stał dla naszego zbawienia, a jego ra-
nami jesteśmy uleczeni.” 

Iz 53,5 

 Po przeczytaniu powyz szego 
wersetu wszystko wydaje się 
oczywiste, tym bardziej, z e to roz-
waz anie samym tytułem prowadzi 

mys li w stronę Golgoty i s mierci 
krzyz owej Jezusa Chrystusa. 

Tymczasem jest to tekst, kto ry 

ks. dr Grzegorz Olek 

Wikariusz parafii w Gliwicach 

Wielki Piątek 
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ODWOŁANE !!! 

powstał ponad po ł wieku przed 
narodzeniem Jezusa z Nazaretu. 
Żnajdujemy go w Księdze Izaja-
sza, nazywanego Ewangelistą 
ws ro d Proroko w lub piątym 
Ewangelistą. Nie bez powodu - to 
włas nie ta księga prorocka jest 
niezwykle często cytowana w No-
wym Testamencie, aby objas nic  

kim jest Jezus Chrystus, to w niej 
włas nie znajdujemy niezwykle 
duz o obietnic Boz ego działania. 
Żnajdujemy w niej takz e cztery 
tajemnicze teksty, kto re zapowia-
dają pewną rzeczywistos c , ale 
zawierają w sobie tajemnicę. Na-
zwano je pies niami o słudze Pana, 
bo traktują one o losie tajemniczej 
osoby, posłanej przez Boga 
z misją, kto ra jest zaskakująca. 

Czwarta pies n  o słudze Pana 
to fragment Iz 52,13-53,12, kto -
ry ma szczego lny charakter - 
to w nim najwięcej jest mowy 
o zastępczym cierpieniu i oddaniu 
z ycia za lud, o tajemniczej misji 
sługi Pan skiego, kto ry […] wielu 
usprawiedliwi i sam ich winy po-
niesie. (53,11). Na ro z ne sposoby 

pro bowano rozwikłac  tę zagadkę, 
ale nikt nie wpadł na pomysł po-
łączenia przekazu tej pies ni z wy-
obraz eniami o Mesjaszu. Mesjasz, 
Chrystus, człowiek posłany od 
Boga miał odnies c  sukces i to w 
widocznych, ziemskich i religij-
nych kategoriach. S mierc , i to po-
niz ająca, nie mies ciła się w tam-
tych wyobraz eniach. 

Na tym polega zgorszenie, szok, 
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zdumienie jakie przynosi głosze-
nie o krzyz u Chrystusa - Boz a dro-
ga działania w historii wydaje się 
tak niezrozumiała, tak zaskakują-
ca. Jest ona tak odległa od naszych 
triumfalnych wyobraz en  i wiary 
w to, z e tylko siła i potęga, miecz 
i armia mogą zmieniac  s wiat. 
Ewangelia wskazuje natomiast 
na s mierc  Chrystusa za nas 
i dla nas, jako kluczowe wydarze-
nie w historii s wiata i historii kaz -
dego, kto do wiary doszedł. 

Pierwsi chrzes cijanie dosyc  szyb-
ko powiązali sługę Pana z Księgi 
Izajasza z osobą Jezusa z Nazaretu 
- widzimy to na przykładzie Dz 8, 
gdzie diakon Filip głosi Ewangelię 
o Jezusie, rozpoczynając od sko-
mentowania fragmentu z Iz 53. 
Fragment ten czytał wysoko po-
stawiony eunuch, kto ry odwiedzał 
Jerozolimę i nie umiał odkryc  toz -
samos ci sługi Pana. 

My z kolei chyba za bardzo przy-
zwyczailis my się do tego, co sły-
szymy w Wielki Piątek. 
S mierc  Chrystusa dla 
nas moz e się wydawac  
zbyt oczywista, a Jego 
przyjęcie na siebie 
grzecho w zbyt dobrze 
znane. Dlatego dobrze 
się przy nich zatrzymac  
i spojrzec  na nie z innej 
perspektywy. 

Żachęcam Cię do lektury Iz 52,13-
53,12 w tym roku w okresie Wiel-
kiego Tygodnia, szczego lnie Wiel-
kiego Piątku i z jej perspektywy 
spojrzenie na Ewangelie na to, 
co wydarzyło się dla Ciebie 
i dla mnie. Słowa pies ni o Słudze 
Pana są tak głębokie, z e nie wy-
starczy ich raz przeczytac  - trzeba 
spędzic  z nimi więcej czasu, prze-
czytac  na głos, w modlitwie przy-
glądac  się ich przesłaniu, moz e 
nauczyc  całej, albo fragmentu na 
pamięc . W przesłaniu o krzyz u 
Chrystusa jest ukryta głębia Boz ej 
miłos ci do s wiata, do zbuntowa-
nego s wiata, do nas. W krzyz u 
Chrystusa jest takz e moc Boz a do 
przemiany s wiata, bo Ukrzyz owa-
ny zmienił cos  raz na zawsze - za-
słona w s wiątyni rozdarła się 
i otworzył się dostęp twarzą 
w twarz do samego Boga, S więte-
go s więtych, dzięki Jezusowi i 
w Jezusie. Niech On nas głęboko 
zmienia. Amen. 
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Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, 
lecz oto żyję na wieki wieków 

i  mam klucze śmierci i piekła.            
Obj 1,18 

 

Drodzy w Chrystusie! 

         W ostatnim czasie słyszę na-
stępujące słowa „kolejna Wielka-
noc będzie smutna, bo będziemy 
zamknięci…”. Oczywis cie, wiado-
mo o co chodzi… Pandemia daje 
nam się we znaki… Jednak to, co 
nasuwa mi się, kiedy mys lę o 
Wielkanocy, czyli o zmartwych-
wstaniu, to fakt,  z e dokonało się 
ono bez względu na sytuację, jaka 
panowała na s wiecie. Chrystus 
zmartwychwstał!!! Żmartwych-
wstał pomimo tego, 
z e nastawienie do Jezusa jego 
przeciwniko w zupełnie się nie 
zmieniło, pomimo tego,  z e  ucz-
niowie Jezusa siedzieli zamknięci 
za zaryglowanymi drzwiami i za-
stanawiali się, co z nimi będzie… 
Najnormalniej w s wiecie obawiali 
się o swoje z ycie, byli zagubieni 

i zastanawiali się jak poukładac  
sobie na nowo z ycie… Dzisiaj tak-
z e zastanawiamy się nad tym, co 
będzie dalej, jestes my zestreso-
wani, byc  moz e przeraz eni i nie-
jednokrotnie drz ymy o nasze z y-
cie…  

Czym w takim razie była Wielka-
noc dla zamkniętych w domu 
ucznio w Jezusa? Przede wszyst-
kim pro bą wiary – oni widzieli 
i wiedzieli, z e Jezusa umarł na 
krzyz u. Byc  moz e wielu z nich, 
moz e wszyscy, zwątpili, porzucili 
słyszane obietnice, kto re miały 
dac  im nadzieję i przygotowac  ich 
do bycia ambasadorami Ewange-
lii, i to na obszarze całego s wiata!  

ks. Andrzej Wójcik 

Proboszcz parafii 

w Gliwicach i Pyskowicach 

Zmartwychwstanie 

Pańskie 
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No, ale przecież Jezus umarł, nie 
ma Go, nie żyje… I wtedy, jak grom 
z jasnego nieba, przychodzi do 
nich wiadomos c  – On jest wśród 
nas, On żyje! Wszyscy doskonale 
znamy historie mo wiące o tym, 
gdy Jezus  pojawiał się i dawał 
się poznac , albo gdy docierały 
do ucznio w wies ci o tym, z e On 

jednak z yje. Jego obecnos c   i s wia-
dectwa tych, kto rzy Go widzieli, 
sprawiały, z e budziła się nadzieja, 
ludzie odzyskiwali optymizm, 
w  sercach pojawiała się ogromna 
rados c ! Ci, kto rzy wczes niej sie-
dzieli zamknięci za drzwiami, 
w kon cu wyruszyli z Dobrą Nowi-
ną do s wiata! Co oznacza zmar-

twychwstanie dla nas dzisiaj? Nie 
bylis my s wiadkami ukrzyz owa-
nia, wiemy o ukrzyz owaniu ze 
Słowa Boz ego i przekazo w histo-
rycznych. Na szczęs cie nic nie mu-
simy udowadniac , bo ukrzyz owa-
nie było faktem. Jednak nie wi-
dzielis my ani umierającego Jezusa 
na krzyz u ani zmartwychwstałego 

po trzech dniach… Czy zatem dla 
nas, dzisiaj, to zmartwychwstanie 
cos  znaczy? Żdecydowanie tak! 
Dlaczego? Dlatego, z e ono ciągle 
jest aktualne i to bez względu na 
to, co dzieje się wokoło! Bo Bo-
z ych obietnic i nadziei nie da się 
w z aden sposo b ograniczyc . Bo-
z ych obietnic nie da się uwięzic  za 
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drzwiami, nie da się nałoz yc  na 
nich lockdownu, czy uznac  je za 
niebyłe. One są aktualne, z yją w 
nas! I od nas zalez y, czy chcemy 
nimi z yc ! Czy chcemy wierzyc  w 
to, z e Jezus pokonał grzech i 
s mierc ? Czy wierzymy w to, z e On 
przygotowuje nam miejsce 
w wiecznos ci? Skupiając się w 100 
procentach na z yciu tu i teraz, bę-
dziemy zawsze jakby za zamknię-
tymi drzwiami, będziemy z yc  
ograniczeniami, jednak przeno-
sząc akcenty takz e ku wiecznos ci, 
zauwaz ymy, z e Boz a nadzieja 
wraz ze Żmartwychwstałym Chry-
stusem ponownie w nas odz yje 
i to bez względu na to, co dzieje 

się wokoło! On dzisiaj mo wi do 
nas, do mnie i do Ciebie: Byłem 
umarły, lecz oto żyję na wieki wie-
ków i mam klucze śmierci i piekła… 
Czy wierzysz w to? Czy zgadzasz 
się z tym, z e Wielkanoc sama w 
sobie moz e byc  smutna…? 

Ż yczę Tobie i sobie, bys my co-
dziennie pozbywali się lęku o 
swoje z ycie na ziemi, a w miejsce 
tego byli przepełnieni Boz ą na-
dzieją i Jego pokojem. Bys my co-
raz tęskniej i z rados cią spoglądali 
w stronę nieba i wiecznos ci, bo 
przeciez  On zmartwychwstał!     
On jest ws ro d nas! Amen. 

 

Drodzy Parafianie! 

Wieść o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystu-

sa ogarnia cały świat. Nic nie jest w stanie 

powstrzymać tej najlepszej wiadomości jaką 

   ludzkość kiedykolwiek mogła usłyszeć!  

     Życzymy Wam i Waszym bliskim 

                           błogosławionego 

przeżywania Świąt 

           ks. Wojciech, Anna, 

           Jonatan i Beniamin 

                Froehlich  
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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.  

Żnalazły 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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Ksiądz Paweł Badura 

W trzynastym oknie pamięci 

zawieszono tabliczkę pos więconą 

ks. Pawłowi Badurze, duszpasterzowi 

słupskiej Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w latach 

1985-1997. 

Urodził się 22 

wrzes nia 1955 r. w Biel-

sku-Białej. Pochodził z 

PEA w Starym Bielsku, 

gdzie został ochrzczony 

przez ks. Tadeusza Wo-

jaka. Duz y wpływ na 

wybo r Jego drogi z ycio-

wej miał takz e ks. Ro-

man Mikler, starobielski wikariusz, 

następnie proboszcz PEA w Krako-

wie. 

W 1984 roku ukon czył Wy-

dział Teologii ChAT (sekcja ewange-

licka). Pracę magisterską Polskie po-

stylle ewangelickie wydane w latach 

1920-1981 napisał pod kierunkiem 

ks. prof. dr. hab. Jerzego Gryniakowa. 

W latach 1980-85 odbywał praktykę 

duszpasterską w parafii ewangelickiej 

w Cieszynie. 16 paz dziernika 1985 r. 

w Warszawie zdał pierwszy egzamin 

kos cielny. 

Na duchownego Kos cioła 

ewangelicko-augsburskiego ordyno-

wany został wraz z Jerzym Belowem, 

Henrykiem Kurzawą i Marianem 

Niemcem przez bpa Janusza Narzyn -

skiego 24 listopada 1985 r. w kos ciele 

s w. Jana w Mikołowie. Po ordynacji 
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Okna Pamięci przemawiają 

 został skierowany do Słup-

ska, gdzie początkowo był 

wikariuszem diecezjalnym, 

następnie od 1 stycznia 1987 

r. wikariuszem parafialnym, 

a od 1 listopada 1991 r. do 31 

paz dziernika 1997 r. pro-

boszczem administratorem. 

W lipcu 1997 r. został wybra-

ny proboszczem PEA w No-

wym Sączu, wprowadzenie w 

urząd odbyło się 11 stycznia 

1998 r. Od 1 wrzes nia 2009 r. wro cił 

do Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, 

gdzie został mianowany proboszczem 

administratorem PEA w Grudziądzu.  

Był pierwszym w historii 

duszpasterzem polskiego zboru 

ewangelickiego w Słupsku, kto ry za-

mieszkał na miejscu. W pierwszym 

okresie pobytu na Pomorzu 

mieszkał w Koszalinie, jed-

nak stosunkowo szybko 

przenio sł się w okolice Słup-

ska, gdzie znalazł lokum w 

Kobylnicy, początkowo przy 

ul. Gło wnej 25, następnie 

przy ul. Wodnej. W 1988 r. – 

dzięki staraniom Jego, Rady 

Parafialnej i Rady Diecezjal-

nej – zakupiono 2/3 budynku miesz-

kalnego w Słupsku, przy ul. Traugutta 

16, gdzie przeniosło się centrum para-

fialnego z ycia pozanaboz en stwowego. 

Fundusze na zakup i zaadaptowanie 

pomieszczen  na potrzeby os rodka 

kos cielnego pozyskano z organizacji 

„Gustaw Adolf Werk” (Dzieło im. Gu-

stawa Adolfa) w Kassel i od hrabiny 

Ehrengard von Massow z Wołczy 

Wielkiej, kto ra ponadto sfinansowała 

zakup Fiata 126p dla Parafii. 

16 kwietnia 1988 r. w s wiąty-

ni Wang w Karpaczu pos lubił Annę z 

domu Koziar, kto ra po przeprowadz-

ce do Słupska została nauczycielką w 
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Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku. 

Przy tej szkole utworzono wtedy 

ewangelicki Międzyszkolny Punkt 

Katechetyczny. Lekcje religii z miesz-

kan  parafian przeniesiono do własnej 

plebanii. Ż inicjatywy pastorowej od 

1990 r. organizowane były na terenie 

Słupska naboz en stwa z okazji S wiato-

wego Dnia Modlitwy Kobiet oraz wy-

cieczki parafialne (m.in. do Cisownicy 

i na Bornholm). 

W latach pracy ks. P. Badury 

zwiększona została liczba nabo-

z en stw polskojęzycznych w Słup-

sku z dwo ch do trzech miesięcz-

nie. Wprowadzono takz e nabo-

z en stwa z okazji waz nych s wiąt 

kos cielnych, takich jak Wielki 

Piątek i Pamiątka Reformacji. 

Nawiązana została bliska wspo ł-

praca partnerska z parafiami 

luteran skimi w dun skim Klemen-

sker (Bornholm) oraz niemieckimi 

Garding (Szlezwik-Holsztyn) i Dem-

min (Pomorze Przednie). Na wniosek 

ks. sen. Tadeusza Raszyka 27 listopa-

da 1986 r. słupskiej PEA podporząd-

kowano stację kaznodziejską z kapli-

cą w Lęborku. W kos ciele s w. 

Krzyz a wymieniono pokrycie 

dachowe oraz wymalowano 

wnętrze. Parafia otrzymała 

znaczące wsparcie ze strony 

Ewangelicko-Luteran skiego 

Kos cioła Po łnocnej Łaby, 

m.in. w postaci sprzętu 

(keyboard, kserokopiarka, 

maszyna elektryczna) i fun-

duszy na cele remontowe 

oraz sfinansowanie nauki 

gry na organach przez parafialną 

młodziez . Duszpasterz zainicjował 

organizację „gwiazdek” parafialnych, 

kto re odbywały się m.in. przy ul. 

Traugutta, w SP 7 oraz w budynku 

teatralnym.  

Okna Pamięci przemawiają 
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Według stanu na 31 grudnia 

1991 r. PEA Słupsk skupiała 177 

wiernych (Koszalin – 49 oso b, Lę-

bork – 45, Słupsk – 83), w tym 24 

osoby do 18-tego roku z ycia.  

5 maja 1996 r. w 

kos ciele s w. Krzyz a odbył się 

X Żjazd Cho ro w Diecezji Po-

morsko-Wielkopolskiej, a we 

wrzes niu 1997 r. zorganizo-

wano I Ewangelickie Dni 

Kultury, kto rych program 

obejmował m.in. Międzyna-

rodową Konferencję Nauko-

wą oraz odsłonięcie tablic 

pamiątkowych: dr. Jana Po-

smykiewicza i cmentarnej. Parafia 

stała się organizatorem obozo w dla 

młodziez y ewangelickiej z Cieszyna i 

Bornholmu, a słupska młodziez  i 

dzieci spędzały  wakacje na Bornhol-

mie. Kos cio ł s w. Krzyz a był miejscem 

występo w i koncerto w wykonawco w 

krajowych i zagranicznych. W 1995 r. 

w Słupsku powstała Stacja Socjalna 

ewangelickiego Żakonu Joannito w. 

Parafia wspierała niemiecki Konwent 

Ewangeliko w Pomorskich w orga-

nizacji festyno w „S więta Lata” w 

Pieskach i Siecieminie. W kos ciele 

s w. Krzyz a odbywały się ewange-

lizacje z udziałem misjonarzy z 

Holandii i Stano w Żjednoczonych, 

a słupską parafię w dniach 18-19 

sierpnia 1992 roku wizytował bp 

Jan Szarek, zwierzchnik Kos cioła 

Ewangelicko-Augsburskiego w 

RP. 

Ks. P. Badura zmarł 9 paz -

dziernika 2014 r. Uroczystos c  poz e-

gnania odbyła się 15 paz dziernika w 

Grudziądzu, uczestniczył m.in. ks. W. 

Froehlich i parafianie ze Słupska oraz 

Koszalina. Pogrzeb odbył się 17 X 

Okna Pamięci przemawiają 
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2014 r. w kos ciele Jezusowym w Cie-

szynie. Żmarły pochowany został na 

cmentarzu ewangelickim w Haz lachu. 

Czas Jego słuz by kos cielnej 

na Pomorzu to okres usamodzielnie-

nia się, stabilizacji organizacyjnej i 

systematycznego rozwoju polskiej 

wspo lnoty parafialnej. Nabycie i zago-

spodarowanie obiektu przy ul. Trau-

gutta dało szanse na prowadzenie 

biez ącej pracy zborowej na oczekiwa-

nym przez parafian poziomie. 

Jan Wild 

Na zdjęciach: 
1. ks. P. Badura po ordynacji 
2. ordynacja w Mikołowie 
3. przed ołtarzem w Słupsku (1986 r.) 
4. plebania przy ul. Traugutta (1991 r.) 
5. z radnymi parafialnymi i członkami dozoru stacji 
kaznodziejskich (1993 r.)  
6.z dziec mi podczas „Gwiazdki”  (1992 r.) 
7..konfirmacja Agnieszki i Anety  
8. wizytacja Parafii (1992 r.).  
9. cmentarz w Haz lachu, k. Cieszyna 

Okna pamięci przemawiają 
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 Ekumeniczne Wakacje 

Żapraszamy na spotkania i wycieczki 
o charakterze ekumenicznym 

Projekt dla oso b 60+ 

Wyjazd do kos cioło w Pokoju na S ląsk 

Wyjazd na prawosławne Podlasie 

Moz liwos c   dołączenia oso b 60-  

Realizacja nastąpi i koszty uczestnic-
twa zostaną podane po akceptacji 
projektu przez Pomorski Urząd Mar-
szałkowski. 

Zapowiedzi 
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Zapowiedzi 

Zapraszamy do 

udziału 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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Wiadomości z Kościoła 

9. nadzwyczajna sesja Synodu Kościoła 

Synod przedłużył kadencje zwierzchnich władz Kościoła. 

Nadzwyczajna 9. sesja Synodu odbyła się w trybie online 13 marca 
2021 roku. Że względu na pandemię synod zdecydował 
o przesunięciu terminu wyboro w delegato w do synodo w diecezjalnych 
i do Synodu Kos cioła oraz wyboro w radco w Konsystorza o rok. 

Żmiana została podyktowana koniecznos cią podjęcia decyzji 
w konteks cie zbliz ającego się kon ca kadencji Konsystorza. Upływa ona 
wiosną 2021 roku. Że względu na trudną sytuację epidemiczną zwoła-
nie stacjonarnej sesji Synodu moz e nie byc  moz liwe, a wybory władz 
Kos cioła nie mogą odbywac  się w trybie zdalnym. 

Kadencje Rad Parafialnych i pozostałych gremio w kos cielnych nie ule-
gają zmianie, choc  zgodnie z prawem ro wniez  mogą byc  przedłuz one 
ze względu na sytuację epidemiczną.  

z ro dło: www.luteranie.pl 
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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  w  o nowo ordynowanych księży: Bar-

tłomieja, Grzegorza, Sebastiana i Mateusza; 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 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 i projekty oraz wszystkich naszych part-

nerów, którzy pomagają nam w ich realizacji w szczególności o prace 

remontowe w Centrum Diakonii i Dialogu 

• 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 

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, 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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Zachęcamy 

„I stało się w owe dni, że 

wyszedł dekret Cesarza 

Augusta, aby spisano cały 

świat. (…) Szli więc wszy-

scy do spisu, każdy do swe-

go miasta. Poszedł też i 

Józef z Galilei, z miasta 

Nazaretu, do Judei, do mia-

sta Dawidowego, zwanego 

Betlejem, dlatego że był z 

domu i z rodu Dawida, aby 

był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna”.  

(Łk 2, 1-5) 

Drodzy Parafianie!  

 

Dzieje ziemskiego z ycia Naszego Żbawiciela miały swo j początek w Betlejem z 

powodu ogłoszenia spisu powszechnego ponad 2 tysiące lat temu. Dzisiaj jako 

obywatele pan stwa polskiego, stajemy przed tym samym obowiązkiem co Jo -

zef. Narodowy Spis Powszechny 2021 jest dla nas, wierzących, niezwykle istot-

ny – pojawi się w nim bowiem takz e pytanie o przynalez nos c  wyznaniową, 

gdzie jedna z opcji do wyboru brzmi: „Kos cio ł Ewangelicko-Augsburski 

(Kos cio ł luteran ski)”. Jako przedstawiciele mniejszos ciowego kos cioła mamy 

okazję pokazac , z e jestes my liczącą się grupą i utrwalic  naszą pozycję na kolej-

ne lata. Dane z Narodowych Spiso w Powszechnych są najwaz niejszymi i najdo-

kładniejszymi informacjami statystycznymi w Polsce i to na ich podstawie bę-

dą prowadzone w kolejnych latach badania naukowe oraz będą one powszech-

nie uz ywane i przytaczane w opinii publicznej. Stąd tez  do Was, wspo lnoty 

wierzących Kos cioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, szczego lnie parafii w 

Słupsku, kierujemy apel o wzięcie udziału w spisie i wybo r naszego Kos cioła w 

odpowiednim pytaniu. Formularz spisowy będzie dostępny w Internecie, na 

stronie Gło wnego Urzędu Statystycznego, od 1 kwietnia do 30 czerwca. Infor-

macje na ten temat są dostępne na stronie: https://spis.gov.pl/ 

Niech i dla naszej wspo lnoty wyznaniowej wydarzenie to będzie początkiem 

nowego rozdziału w dziejach! 
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 Humor z befką 

Humor z befką 

Opracował ks. W. Froehlich 

Nabożeństwo trwa. Kazanie ciągnie się jak guma do żucia. W pewnym mo-
mencie z ostatniej ławki słychać głos: Głośniej! Po trzecim takim 
„wezwaniu” obraca się ktoś z siedzących w poprzedniej ławce i mówi:  
- Nie może Pani zrozumieć księdza?  
- Nie. 
- To niech Pani dziękuje Bogu i siedzi cicho. 

*** 
Ateista po raz pierwszy jest w kościele i wszystko go denerwuje. Podczas 
zbierania ofiary poziom irytacji sięga zenitu. Kościelny podchodzi do niego 
z koszykiem na ofiarę i mówi: 
- Proszę sobie coś wziąć.  
Na to zdziwiony ateista:  
- Co proszę, dlaczego?  
- Bo dzisiejsza ofiara jest przeznaczona na misję wśród pogan.  

*** 
- W jaki sposób mamy podać Panu zamówione jajko? 
- Czy sposób podania ma wpływ na cenę? 
- Ależ nie, szanowny Panie. 
- To proszę podać mi je na dużym schabowym. 

*** 
- A ja zastosuję dietę zero!  
- A jaka to dieta? 
- To po prostu zero diety! 

*** 
Jak udowodnić, że czekolada to warzywo lub owoc? To proste! 
Czekoladę pozyskuje się z owocu kakaowca. 
Cukier pozyskuje się z buraków. 
Zarówno jedno jak i drugie są owocem i warzywem. 
Zatem wniosek jest jeden: 

Czekolada to warzywo ewentualnie owoc �   
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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. Żachęcamy 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 
ŻASADY 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. 



Informator parafialny, Nr 4 (223) 2021  27 

 

 
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: 193,00 

3. na Diakonię Polską: 160,00 

4. na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa:  

5. na Domy Opieki (ofiara z niwna):  

6. na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny:  

7.  Fundusz na Diasporę:  

 



 28 Informator parafialny, Nr 4 (223) 2021  

 

 

Plan nabożeństw na KWIECIEŃ/MAJ 2021 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

28.03 

Niedziela Palmowa 
 

10.30 

12.30 
  

01.04 

Wielki Czwartek 
 16.30   

02.04 

Wielki Piątek 
10.30 

15.00 

17.00 
8.30 Żapraszamy 

do Słupska 

04.04 

I S więto  
Żmartwychwstania  

 
10.30 

12.30 
8.30  

11.04 

Quasimodogeniti 
 10.30 8.30  

18.04 

Misericordias Domini 
 10.30    

25.04 

Jubilate 
 10.30 8.30  

02.05 

Cantate 
9.30 10.30  Żapraszamy 

do Słupska 

9.05 

Rogate 
 10.30  8.30  

13.05 (czwartek) 
S więto  

Wniebowstąpienia 

 17.00    

16.05 
S wiatowy  

Dzien  Modlitwy 

 10.30   

23.05 
Żesłania Ducha S więtego 

 10.30 8.30  

30.05 
S więto Tro jcy S w. 

 10.30    


