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  Słowo  
duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

Otwórz swoje usta w obronie   
niemego i w sprawie  wszystkich 

opuszczonych. 
Prz 31,8 

 
Drodzy Parafianie! 
 
 Maj rozkwita w pełni. Pachnie nie 
tylko Saska Kępa, jak ś piewa Maryla 
Rodowicz, ale wśzędzie woko ł po-
czuc  moz na jak naśze zmyśły cieśzy 
będąca w pełni rozkwitu przyroda. 
Tzw. majo wki zawśze wiązały śię z  
czerpaniem całymi garś ciami z jej 
pięknych okoliczności. W tym roku 
z pewnoś cią będzie nieco inaczej, 
choc  mam nadzieję, z e w miarę moz -
liwoś ci i z Boz ym błogośławien -
śtwem będziemy mogli doś wiadczac  
piękna  Boz ego śtworzenia nieko-
niecznie wyłącznie przez okna na-
śzych domo w i mieśzkan .  
Jednak nawet jeś li za oknami kwitną 
kwiaty, to niekoniecznie jeśt tak w 

z yciu kaz dego człowieka. Szczego l-
nie w czaśie pandemicznych ograni-
czen , wielu doś wiadcza poczucia 
ośamotnienia, albo wykorzyśtania 
przez innych ze względu na wiek i 
łatwowiernoś c .  
 Naśzą chrześ cijan śką powinno-
ś cią jeśt temu przeciwdziałac , a przy-
najmniej moz liwie to minimalizowac  
i tym, kto rzy znajdują śię w ro z nych, 
częśto trudnych śytuacjach  z ycio-
wych, dawac  poczucie, z e maj choc  
w jakimś  wymiarze,  moz e rozkwit-
nąc  takz e w ich z yciu.    
 Dziękuję wśzyśtkim za diakonij-
ne zaangaz owanie, za dośtrzeganie 
potrzeb innych, za modlitwę i wśpar-
cie. Pamiętajmy, z e czaśami wykona-
ny telefon, czy rozmowa bardzo wie-
le znaczą. Niech Bo g przez Ducha 
S więtego błogośławi kaz dego z Waś. 
    

 Z modlitwą 
    Waśz Duśzpaśterz 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz parafii 

w Słupsku 
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Wszyscy zostali napełnieni duchem 
Świętym i zaczęli mówić innymi języ-
kami, tak jak im Duch pozwalał mó-
wić.  Dz 2,4 

 

 

Drodzy w Chryśtuśie! 

 Właś nie mija 10 dni od wniebo-
wśtąpienia Jezuśa Chryśtuśa. 
W  uśzach apośtoło w w tym czaśie 
brzmiały zapewne jeśzcze śłowa za-
pewnienia anioło w, kto rzy pojawili 
śię w Betanii po wniebowśtąpieniu: 
„Ten Jezuś, kto ry od waś zośtał 
wzięty do nieba, tak przyjdzie, jak 
widzieliś cie Go wśtępującego do 
nieba.”  

Wśzyśtko w ośtatnich tygodniach, 
tam w Jerozolimie, działo śię tak 
śzybko. Przyjazd do śtolicy, Ośtatnia 
Wieczerza, ś mierc  na Golgocie i 
zmartwychwśtanie. Po z niej czter-
dzieśtodniowy czaś radośnych śpo-
tkan  ze Zmartwychwśtałym, az  w 
kon cu cała hiśtoria zatacza krąg i Je-
zuś – Meśjaśz powraca do nieba, do 
miejśca śwojego pochodzenia. Wra-
ca do Ojca. Jego miśja na ziemi zo-

śtała wypełniona. S wiat za śprawą 
Jezuśa i dzięki Jezuśowi poznał Bo-
ga, doś wiadczył ogromu Boz ej Miło-
ś ci, w cudach, uzdrowieniach, 
wśkrześzeniach, w śłowach i ge-
śtach Tego, kto ry odegrał najbar-
dziej tragiczną rolę w hiśtorii ś wia-
ta.  

Uczniowie co prawda znali zapo-
wiedz  Jezuśa, z e na ś wiat przybę-
dzie Duch Prawdy i z e zośtaną nim 
zapieczętowani, ale byc  moz e było 
w nich wśzyśtkich jednak trochę z 
niewiernego Tomaśza… Ich wiara 
muśiała byc  teraz wyjątkowo śilna, 
śkoro Bo g pośtawił przed nimi mi-
śję zwiaśtowania Ewangelii. Juz  nie 
chodziło o opowiadanie hiśtorii o 
przygodach z Jezuśem, ale chodziło 
o zwiaśtowanie z mocą, kto ra zmie-
nia ludzi, pod wpływem kto rej lu-

Rozważanie 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz parafii w Słupsku   

W mocy Ducha 
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Rozważanie 

dzie zaczynają widziec  Boga przez 
pryzmat Miłoś ci danej im w Jezuśie 
Chryśtuśie. Apośtołowie śami z śie-
bie nie byliby w śtanie śprośtac  te-
mu zadaniu, dlatego otrzymują 
wśparcie w ośobie obiecanego Du-
cha S więtego, nazywanego Pocie-
śzycielem, kto rym, jak mo wi Jezuś, 
zośtaną ochrzczeni i kto ry zśtąpi na 
nich i wezmą Jego moc (Dz 1,5-8). 
Tylko dzięki obecnoś ci Boga w Du-
chu S więtym, 
ewangelia moz e 
byc  dalej zwiaśto-
wana i moz e prze-
mieniac  ludzkie 
śerca tak jak mia-
ło to miejśce w Je-
rozolimie wo w-
czaś, w dniu Zie-
lonych S wiąt, 
gdzie pod wpły-
wem zwiaśtowa-
nia uwierzyło po-
nad 3 tyśiące lu-
dzi.  Udzielenie 
Apośtołom mocy Ducha S więtego 
odbyło śię bardzo śpektakularnie, 
moz na powiedziec  wręcz śenśacyj-
nie. Gdyby miało to miejśce dziśiaj, 
to znalazłoby śię to na pewno na 
pierwśzych śtronach gazet i portali 
internetowych. Mo wiłby o tym cały 
ś wiat, tak jak to jeśt przy wyjątko-
wych wydarzeniach. Dziśiaj mało 
kto mo wi o S więtach Ześłania Du-
cha S więtego. Moz e zno w w jakimś  
śerwiśie informacyjnym uśłyśzymy, 
z e katolicy obchodzą S więta Ześła-

nia Ducha S więtego i tyle. Boz e Na-
rodzenie i Wielkanoc śą tu jakby po-
za konkurencją, bo S więta Ześłania 
Ducha S więtego nie śą 
„opanierowane” licznymi tradycja-
mi, kto re bardzo częśto dla wielu 
śtanowią iśtotę przez ywania ś wiąt. 
Warto zatem zadac  śobie pytanie: 
Czym śą dla mnie S więta Ześłania 
Ducha S więtego? Czy mają w ogo le 
jakieś  znaczenie? Czy powodują u 

mnie jakąkolwiek reflekśję?  W 
czym moz emy widziec  rolę działa-
nia Ducha S więtego? Jakie śą śymp-
tomy Jego obecnoś ci i działania w 
naśzym z yciu?  

 Niezaprzeczalnym zadaniem 
i rolą Ducha S więtego jeśt budowa-
nie Koś cioła, czyli wznośzenie du-
chowej śtruktury wiary na jedynie 
prawdziwym fundamencie jakim 
jeśt Jezuś Chryśtuś. Duch S więty nie 
buduje Koś cioła Chryśtuśowego z 
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Rozważanie 

przypadkowych, bezduśznych, zim-
nych kamieni, ale z takich kto re śą 
wypalane w Jego ogniu, z takich 
kto re nie mają byc  wyłącznie atra-
pą zaśłaniającą ewentualne dziury i 
braki, ale kto re śwoją obecnoś cią 
wzmocnią konśtrukcję Koś cioła. To 
jeśt Koś cio ł, kto ry jeśt wymieniany 
w Wyznaniu Wiary i kto ry nazywa-
ny tam Koś ciołem powśzechnym, 
apośtolśkim i ś więtym.  

 Chyba od zawśze jeśt tak, z e 
wielkoś c  niekoniecznie idzie w pa-
rze z jakoś cią, dlatego podśtawo-
wym miejścem działania Ducha 
S więtego jeśt pojedynczy człowiek, 
jak piśze ap. Paweł w 1 Kor 3,16: 
Czy nie wiecie, że jesteście świątynią 
Boga i że Duch Boga mieszka w 
was? Jako ci, kto rzy jeśteś my ś wią-
tynią Duch S więtego, a więc przez 
to ludz mi uś więconymi łaśką otrzy-
maną w Chryśtuśie jeśteś my czę-
ś cią Koś cioła Jezuśa Chryśtuśa i 
miejścem nie tylko Jego przebywa-
nia, ale przede wśzyśtkim działania. 
Zupełnie niezalez nie od denomina-
cji wyznaniowej, bo Duch S więty 
nie jeśt dany komuś  na wyłącznoś c , 
On jeśt jak wiatr i choc  śamego Go 
nie widac , to widac  śkutki Jego 
działania.  

W dniu Zielonych S wiąt, w Jerozoli-
mie tez  nie było widac  Ducha, ale 
czuc  było Jego obecnoś c  w czymś  
podobnym do wiatru i widac  było 
znak jego obecnoś ci w pośtaci języ-

ko w ognia, kto re ukazały śię nad 
głowami apośtoło w, jednak naj-
waz niejśzym śkutkiem działania 
Ducha S więtego było takie głośze-
nie Ewangelii, z kto rego wśzyścy 
zgromadzeni rozumieli o czym apo-
śtołowie mo wią, niezalez nie od te-
go z jakiej śtrony ś wiata przyjecha-
li.  

 S wiadectwem obecnoś ci Ducha 
S więtego w ś wiecie jeśt zatem to, 
z e Ewangelia jeśt nadal zwiaśtowa-
na a hiśtoria o Jezuśie nie jeśt zapo-
mnianym mitem, ale jeśt dzięki Du-
chowi śtale z ywą i oddziałującą na 
człowieka prawdą.  

 Jakoś c  koś cioła nie zalez y zatem 
od danych śtatyśtycznych i zgroma-
dzonego majątku, ale zalez y ona od 
tego, na ile w koś ciele polegamy na 
działaniu Ducha Boz ego, na ile 
otwieramy śię na to działanie i na 
ile rzeczywiś cie pozwalamy Ducho-
wi Boz emu ingerowac  w naśze z y-
cie tak, abyś my przynośili owoce 
Ducha S więtego, o kto rych piśze 
apośtoł Paweł w Ga 5,22 a śą nimi: 
miłoś c , radoś c , poko j, cierpliwoś c , 
uprzejmoś c , dobroc , wiernoś c , ła-
godnoś c  i opanowanie. Jeś li owoce 
te śą widoczne w naśzym z yciu, to 
jeśt do ś wiadectwo obecnoś ci i 
działania Ducha S więtego takz e i 
dziśiaj, tu i teraz. Czy zatem S więto 
Ześłania Ducha S więtego ma śwoje 
znaczenie dla naś? Amen.   



Informator parafialny, Nr 5 (224) 2021  7 

 

 

Prośby modlitewne 

Modlitwa, to wśparcie, kto rego potrzebują nie tylko duchowni i rady pa-

rafialne, ale cała wśpo lnota parafii, czyli wśzyścy jej członkowie - od naj-

młodśzych do najśtarśzych. 

Prośby modlitewne: 

• o duchownych naszego Kościoła  oraz o rady parafialne, jak również 

wszystkich zaangażowanych w dzieło diakonii i misji, by Duch Święty 

był obecny w zwiastowaniu Ewangelii słowem i czynem; 

• o kraje szczególnie dotknięte przez epidemię COVID 19 ze względu na 

problemy gospodarcze, społeczne i polityczne, gdzie nawet zaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych nie jest łatwe ani oczywiste; 

• o tych, którym pandemia i ograniczenia z nią związane zabrały środki 

do życia; 

• o osoby starsze, które są szczególnie narażone na zarażenie i o pracow-

ników służby zdrowia, którzy pracują pod dużym obciążeniem; 

• o młodzież przygotowującą się do konfirmacji; 

• o chrześcijan, którzy doświadczają wrogości i prześladowań za przy-

znawanie 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 
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500 lat Reformacji 

 Wormacja 1521 - 
Świat 2021:  
Lutrowy moment 
 
Jaki jest twój Lutrowy moment? 
Czym jest śmiałość i odwaga? 
Pod tymi hasłami Kościoły 
ewangelickie w Niemczech i w 
wielu miejscach na świecie, 
upamiętniają jedno z 
najważniejszych wydarzeń 
Reformacji – wystąpienie ks. 
Marcina Lutra przed cesarzem 
Karolem V na sejmie w 
Wormacji. To wydarzenie jest 
wyjątkowe – nikt nie neguje jego 
historyczności i przede 
wszystkim przełomu, jakim było. 

 
Wormacja 1521 to wydarzenie 
medialne pod kaz dym względem, 

z pewnoś cią mit załoz ycielśki wal-
ki o wolnoś c  śłowa i prawa do 
śprzeciwu łączącego śię z prawem 
do śamodzielnego myś lenia, zaję-
cia śtanowiśka i podjęcia polemi-
ki. W jakiejś  mierze ro wniez  
narodziny wśpo łcześnej kultury 
śporu, w kto rej autorytety, takz e 
te koś cielne, a moz e śzczego lnie te 
koś cielne, nie mogą z automatu 
roś cic  śobie prawa do 
nieomylnoś ci zdefiniowanej 
wprośt czy przemycanej pod 
pozorem oczywiśtoś ci czy walki o 
tzw. dobro Koś cioła. 
 
Świat 500 lat temu 
Wydarzenia, kto re wśpominamy, 
rozgrywały śię w czaśach 
niezwykle nieśpokojnych, jakby 

na zakręcie hiśtorii, gdy kon czy 
śię śtare, a zaczyna nowe. W 1521 
roku jeśt nowy, młody monarcha, 
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500 lat Reformacji 

ODWOŁANE !!! 

zaledwie 19-letni Karol V 
Habśburg z jaśnym programem 
polityczno-religijnym 
zreformowania ceśarśtwa, 
śtworzenia dobrze naoliwionej 
maśzyny polityczno-
gośpodarczej, a takz e militarnej 
wobec zagroz en  wewnętrznych i 
zewnętrznych. Waz nym 
elementem tych plano w jeśt 
religijna podbudowa, potęga 
Koś cioła rzymśkiego, na kto rej – 
za śprawą auguśtian śkiego 
profeśora z Wittenbergi – 
pojawiły śię znaczące ryśy o 
trudnych do przewidzenia 
konśekwencjach. 
 
Spin doktor Luter 
Luter nie był juz  anonimowym, 
zlęknionym mnichem z śakśon -
śkiej dziury – jak okreś lano 
Wittenbergę. Był juz  kimś  
zupełnie innym, gdy w 1518 roku 
lez ał plackiem przed legatem 
papieśkim Kajetanem, choc  juz  
wtedy pokazał, z e śwoje zdanie 
ma i potrafi śię pośtawic . Po 
drodze była nie do kon ca udana 
dyśputa z Johanneśem Eckiem 
(1519), a jeśzcze wcześ niej 
śukceś w Heidelbergu (1518) i 
trzy wielkie, reformacyjne piśma 
z 1520 roku, kto re przeniośły 
Lutra na zupełnie inny poziom 
polemiki – zaro wno co do treś ci, 
jak i oddziaływania. 

Gdy więc w 1521 roku – po wielu 
zakuliśowych śporach procedu-
ralno-politycznych – Luter dośtał 
wezwanie na śejm w Wormacji 
wraz z liśtem z elaznym, był po-
śtacią nie tylko ogo lnoniemiecką, 
ale i paneuropejśką, właś ciwie 
gwiazdą, idolem maś, kimś , kto 
dośkonale wiedział, jak 
pośługiwac  śię nowymi – 
wo wczaś – mediami, jak nimi 
kierowac , co i gdzie napiśac , aby 
śłowa miały moc, gdzie 
przyciśnąc  lub muśnąc , aby 
oczekiwany efekt był ośiągnięty. 
Moz e i jeśt nieco patośu i 
prześady w śłowach, kreujących 
Lutra na reformacyjnego śpin 
doktora, śpecjaliśtę od PR-u i 
ś wiata medio w, a moz e właś nie 
nie ..? 
 
Pochód promocyjny 
Dziś  wyprawa z Wittenbergi do 
Wormacji zajmuje, przy śprzyjają-
cych połączeniach kolejowych, 
zaledwie pięc  godzin, w ciągu kto -
rych pokonuje śię nieco ponad 
500 kilometro w. 500 lat temu 
Lutrowi podro z  zajęła 14 dni. 
Tranśport śponśorowało miaśto i 
uniwerśytet, kto re wyaśygnowały 
odpowiednią kwotę na noclegi, 
ochronę i kośzty ośo b 
towarzyśzących, w tym prawnika. 
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500 lat Reformacji 

W tej ‘podro z y śłuz bowej i pro-

mocyjnej’ – poza drobnymi 

wyjątkami – Luter witany był en-
tuzjaśtycznie. Koś cioły – co dziś , 
nie tylko z przyczyn 
pandemicznych wydaje śię 
niewyobraz alne – pękały w 
śzwach. Kaz dy chciał zobaczyc  
mnicha, kto ry rzucił wyzwanie 
hierarchii, a papiez a nazwał 
antychryśtem. Juz  śama podro z  
była wydarzeniem medialnym, bo 
tam, gdzie pojawiał śię Luter, 
pojawiały śię druki ulotne, plakaty 
– w więkśzoś ci jego zwolenniko w. 
W duz ych i małych miaśtach Lutra 
witały tłumy i choc  nie 
było moz liwoś ci 
zrobienia śelfie to kaz dy, 
kto chciał, mo gł 
zobaczyc  reformatora 
na właśne oczy i 
pośłuchac  jego kazan . 
Wśzyśtko było na 
biez ąco opiśywane i 
przekazywane dalej – 
dokładnie tak jak dziś  za 
pomocą Twittera. 
 
Gdy 16 kwietnia 1521 
roku Luter wreśzcie dotarł do 
Wormacji śytuacja z wiwatującym 
tłumem powto rzyła śię, co 
oczywiś cie nie umknęło uwadze 
przedśtawicielom ceśarza i 
papiez a. Pierwśze prześłuchanie 

przed ceśarzem odbyło śię 
naśtępnego dnia i wizerunkowo 
Luter nie zapunktował. Mo wił 
cicho, ledwo moz na było go 
zrozumiec . Luter miał nadzieję na 
polemikę, zderzenie argumento w 

‘za’ i ‘przeciw   ‘. Wezwany przed 

ceśarśkie oblicze zośtał zapytany, 
czy rozpoznaje śwoje dzieła? Na 
z ądanie śaśkiej śtrony odczytano 
na głoś ich tytuły. Gdy Luter po-
twierdził, zaz ądano odwołania 
poglądo w. 
Warto przypomniec : Luter był juz  
wtedy uznany za heretyka, a na 
dodatek popełnił prześtępśtwo 

paląc papieśką bullę i prawo kano-
niczne. Ku zaśkoczeniu publiczno-
ś ci Luter poprośił o dzien  zaśtano-

Drzeworyt z 1557 r. z tekstami: „Niechaj odczytają 

tytuły." oraz „Tak stoję i nie mogę inaczej; niech 

mnie Bóg wspomaga. Amen." 
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500 lat Reformacji 

wienia – przeciwnicy z legatem 
papieśkim Girolamo Aleandrem 
zacierali ręce, śpodziewali śię 
mocnego uderzenia, gdy tymcza-

śem zobaczyli mo wiącego coś  
niepewnie i pod nośem 
prześtraśzonego mnicha. 
Rozczarowania nie ukrywał ro w-
niez  protektor Lutra elektor 
Fryderyk Mądry, kto ry zobaczył 
wo wczaś Lutra po raz pierwśzy.  
 
Drukarski tubylec 
W kwaterze delegacji śakśon śkiej, 
kto rą Luter dzielił wraz z innymi 
ośobami, nie naśtąpiła jednak 
krępująca ciśza. W liś cie do 
wieden śkiego humaniśty 
Cuśpiniana Luter piśał, z e nie 
uśtąpi „ani na jotę”. Jak podkreś la 

śłynny hiśtoryk dziejo w 
reformacji prof. Thomaś 
Kaufmann w jubileuśzowym 
wykładzie na 500-lecie wydarzen  

w Wormacji, fakt, z e Luter 
poprośił o czaś reflekśji nie 
oznacza bynajmniej, z e walczył z 
myś lą o odwołaniu poglądo w. – 
Luter był śzczerze zaśkoczony i 
takz e przeraz ony, z e otrzymał 
jedynie moz liwoś c  przyznania śię 
do śwoich piśm i wyrzeczenia śię 
śwojej nauki i to bez jakiejkolwiek 
śzanśy wyjaś nienia śwojego 
śtanowiśka i przedyśkutowania 
go. Dla niego było jaśne: miał złe 
karty, kto rymi muśiał ugrac  coś  
dobrego. 
Prof. Kaufmann wśkazuje na iśtot-
ną okolicznoś c : Luter śfor-

Pomnik Lutra w Wormacji  
(największy na świecie)  
pocztówka z 1902 r 
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mułował śwoje przemo wienie 
obronne na piś mie, a pomagał mu 
prawnik Hieronim Schurf. Władze 
zakazały Lutrowi piśania obrony, 
więc juz  śam ten fakt był 
złamaniem kolejnego zakazu. 
Luter nauczył śię tekśtu na 
pamięc  i ledwo opuś cił Wormację, 
odpiśy przemowy jechały juz  do 
drukarni w Wittenberdze i 
Hagenau, a śtamtąd na całą 
Europę! Kaufmann podkreś la 
medialny geniuśz Lutra, 
okreś lając go mianem printing 
native (drukarśki tubylec), kogoś  
kto inśtynktownie czuje potrzebę 
chwili, kto „urodził śię z drukiem 
w ręku” wie, z e od tego wiele albo 

i wśzyśtko zalez y ‘drukuj albo gin ’ 

jakby w analogii do dziśiejśzych 
cyfrowych tubylco w verśuś 
cyfrowych imigranto w. 

Czaśowe dogranie publikacji wraz 
z jej kolportaz em śprawiły, z e 
przemo wienie Lutra przed 
ceśarzem z kolejnego dnia, a więc 
18 kwietnia, potwierdziły, z e 
przynajmniej od 1518 roku, Luter 
był najczęś ciej czytanym autorem. 
Mało tego, az  120 ośobnych 
druko w informowało o wor-
mackim wyśtąpieniu. 
- O z adnym innym wydarzeniu, 
odkryciu, z adnej bitwie czy 
koronacji kro la, ani tez  z adnych 
śzlacheckich narodzinach, ani tez  
pogromie Z ydo w, tudziez  
kometach i innych znakach na 
niebie nie napiśano wo wczaś tyle, 
co o Lutrze w Wormacji – 
śtwierdza prof. Thomaś 
Kaufmann. 
 

Tak oto stoję..? 

Co więc powiedział 
Luter? Gra na czaś 
związana z nieśpo-
dziewaną śytuacją 
przyniośła śkutek. 
Luter przyśzedł 18 
kwietnia przygoto-
wany i w zupełnie 
innej formie. Powto -
rzono wobec niego 
oczekiwanie, by 
odwołał piśma. 
Luter wpierw do-
konał ich charak-Stefan Norblin Marcin Luter na Sejmie w Wormacji (1930) 
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teryśtyki, dzieląc je na trzy grupy 
– tych, kto re ro wniez  jego 
przeciwnicy czytają i śzanują, 
tych przeciwko papieśtwu i w 
kon cu tych, w kto rych moz e i był 
zbyt ośtry, ale w odnieśieniu do 
wśzyśtkich śtwierdził jedno-
znacznie: nie odwołam. 
Wtedy tez  padają śłynne śłowa: 
„Dopo ki moje śumienie jeśt we 
władzy śłowa Boz ego, nie chcę 
ani nie mogę niczego odwołac , 
poniewaz  czynienie czegokolwiek 
wbrew śumieniu jeśt niepewne i 
zagraz ające zbawieniu. Boz e, 
pomo z ! Amen.” (wg. tłumaczenia 
kśiąz ki Heinza Schillinga, Marcin 
Luter. Buntownik w czaśach 
przełomu). 
W protokołach śejmowych nie ma 
mowy o śłynnym „Tak oto śtoję 
inaczej nie mogę”. Słowa te, będą-
ce prawdopodobnie po z niejśzym 
dodatkiem redaktoro w, pojawiają 
śię dopiero w drugim tomie 
łacin śkiego wydania piśm Lutra w 
1546 roku, a więc w roku ś mierci 
reformatora. Publikacja 
firmowana była przez 
Melanchtona, kto rego jednak w 
Wormacji nie było. Legendarne 
śłowa nie ujmują jednak nic 
oryginalnej wypowiedzi, choc  na 
pewno wzmacniają i 
podśumowują ich przekaz: Tak 
oto śtoję, jeśtem związany 
śumieniem, chcę wypowiedziec  

śwoje zdanie, gdyz  inaczej nie 
byłbym uczciwy wobec śiebie, a 
jeś li śię mylę to mi to 
udowodnijcie. [...] 
Oczywiś cie, śłowa Lutra, jego 
wyśtąpienie to w jakiejś  mierze 
narodziny i pochwała indy-
widualizmu i indywidualnej 
odpowiedzialnoś ci, co śłuśznie 
pośtrzegane jeśt za wielki śukceś i 
jednocześ nie przeklen śtwo 
proteśtantyzmu. A jednak te śame 
śłowa mają tez  ogromny 
potencjał wśpo lnotowy. 

 

‘Nie’ dla zakazu myślenia 

Najpo z niej od Wormacji – przy-
najmniej w prześtrzeni Koś cioła 
ewangelickiego – nie moz e 
obowiązywac  zakaz myś lenia i 
pochwała hierarchicznej prze-
mocy śłowem i czynem. 
Oczywiś cie, takie podejś cie 
wyprowadza Koś cio ł z prze-

Znaczek z 1971 r.  



 14 Informator parafialny, Nr 5 (224) 2021  

 

 

500 lat Reformacji 

śtrzeni komfortu, czaśami 
inśtytucjonalnej jednoś ci, w 
kto rej wśzyśtko jeśt uregulowane, 
decydenci śą wśkazani, a 
trajektorie myś lenia 
przypominają bardziej tor 
wyś cigowy niz  śiec  autośtrad w 
ro z nych kierunkach. 
Wyśtąpienie Lutra było dla wielu 
wybitnych pośtaci w hiśtorii in-
śpiracją do śtanięcia po śtronie 
prawdy i pośłuśzen śtwu wobec 
Ewangelii tak, jak ją w najlepśzej 
wierze rozumiały dane pośtaci – 
czy to bojownicy o prawa obywa-
telśkie w RPA czy paśtor Martin 
Luther King, czy wielu innych – 
(bez)imiennych ośo b – śtających 
wobec ś wieckich i duchow(n)ych 
inkwizycji, kto rzy przytłoczeni 
śplendorem i autorytetem, 
znajdują w śobie śiłę, by 
wypowiedziec  głoś no śwoją 
opinię. 
Sam Luter, kto ry im był śtarśzy, 
tym coraz bardziej koloryzowaną 
werśję wormackich wydarzen  
przedśtawiał, nie zawśze dobrze z 
tej wolnoś ci śumienia i śłowa 
korzyśtał. Podobnie i dziś  
wolnoś c  śłowa i odwaga nie 
zawśze łączą śię z zachowaniami 
jednoznacznie pozytywnymi i 
nierzadko bywają zaśłoną do 
rozpylania wrogoś ci i nienawiś ci. 
 
 

Epilog 
Efektem śejmu w Wormacji był 
tzw. edykt wormacki, śkazujący 
Lutra na banicję (wygnanie i wy-
jęcie śpod prawa), a na śpalenie 
jego piśma. Dokument ceśarz Ka-
rol V podpiśał 26 maja 1521 roku 
w katedrze wormackiej. 

 Co ciekawe, dziś  w śklepiku 
katedralnym (ś wiątynia jeśt do 
dziś  rzymśkokatolicka) moz na 
kupic  wiele pamiątek związanych 
z wydarzeniem. 
Gdy Luter wracał z Wormacji do 
Wittenbergi upozorowano jego 
porwanie i w tajemnicy przewie-
ziono na Wartburg, ale to juz  inna 
hiśtoria… 

Publikacja za zgodą: www.ewangelicy.pl                    
Luter znów zabrzmi w Wormacji 

Edykt wormacki z 1521r. 
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Ośtatni czaś nie obfituje zbytnio w 

wydarzenie, kto re moglibyś my umie-

ś cic  w tej rubryce. Najchętniej napiśa-

łoby śię ZA NAMI PANDEMIA! Na to 

jednak będzie jeśzcze trzeba pocze-

kac . Niemniej jednak w ośtatnim 

mieśiącu opro cz śtałych lekcji religii 

i śpotkan  dla ośo b przygotowują-

cych śię do wśtąpienia do Koś cioła 

EA miał miejśce Synod Diece-

zjalny, podczaś kto rego opro cz 

preliminarzy i śprawozdan , kilku 

członko w Synodu przedśtawiło jak 

kśztałtuje śię  z ycie parafialne w  ro z -

nych regionach Diecezji. O Pomorzu 

Zachodnim mo wił Jan Wild, kurator 

naśzej Parafii. Synod odbył śię 27 

marca br.  

16 kwietnia odbyło śię spotka-

nie grupy roboczej działają-

cej w ramach partnerśtwa z Koś cio-

łem Po łnocnych Niemiec. W śpotka-

niu ucześtniczył naśtępca kś. M. Tuve 

Gerrit Marx. Podczaś śpotkania 

omawiano m in. program śpotka-

nia gremio w kierowniczych, kto -

re odbędzie śię w paz dzierniku 

2021. Goś c mi śpotkania były pa-

nie Anna Wrześin śka, Agnieśzka 

Godfrejo w-Tarnogo rśka i Zofia Niem-

czyk, kto re przedśtawiły śytuację  

związaną z ośtatnią falą śtrajko w w 

Polśce.  

O tym, co za nami 

O tym, co za nami 
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  Na ś cianie po prawej śtronie prezbiterium 

koś cioła ś w. Krzyz a w Słupśku wiśzą dwa niety-

powe okna, przez kto re nie śpośo b dośtrzec cze-

gokolwiek na zewnątrz.  

Znalazły śię w tym miejścu w 2011 roku, choc  

pierwotnie znajdowały śię w zakryśtii. W trakcie 

remontu w latach 2003-2005 zośtały zdemonto-

wane i zmagazynowane na wiez y, śkąd trafiły 

do warśztatu śtolarśkiego Jo zefa Maciejewśkiego. 

Tam prześzły gruntowną renowację.  

To jedyne oryginalne okna, jakie zachowały śię 

w budynku, co czyni z nich niemych ś wiadko w 

hiśtorii koś cioła.  Okna te nie tylko ś wiadczą 

o dziedzictwie materialnym parafii, ale takz e o 

dorobku teologicznym i duchowym.  

9 liśtopada 2019 roku podczaś naboz en śtwa upa-

miętniającego 160 rocznicę wybudowania koś cio-

ła, poś więcono zabytkowe okna wraz z dołączo-

nymi do nich tabliczkami upamiętniającymi 15 

duchownych, kto rzy pełnili w nim śłuz bę duśzpa-

śterśką.  

W Informatorze Parafialnym prezentujemy śyl-

wetki duśzpaśterzy pełniących śwoją śłuz bę 

w murach śłupśkiego koś cioła na prześtrzeni 160 

lat. 
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Ksiądz Mirosław Sikora 
 
W czternaśtym oknie pamięci za-
wieśzono tabliczkę poś więconą 
kś. Mirośławowi Sikorze, śłupśkie-
mu duśzpaśterzowi ewangelickie-
mu w latach 1991-2002. 
Urodził śię 13 grudnia 1963 r. w 
Cieśzynie (woj. ś lą-
śkie), w 1988 roku 
ukon czył Wydział 
Teologii ChAT 
(śekcja ewangelic-
ka). Pracę magiśter-
śką poś więcił Roli 
Koś cioła Ewangelic-
ko-Augśburśkiego w 
kśztałtowaniu ś wia-
domoś ci narodowej 

na S ląśku Cieśzyn śkim. Praca liczy 
87 śtron, a jej promotorem był 
kś. dr Henryk Czembor.  
Po śtudiach - w latach 1988-1991 
- pracował w Bad Kreuznach 
(Niemcy) w jednym z obozo w 
prześiedlen czych, gdzie udzielał 
pomocy (m.in. śocjalnej) prześie-
dlen com z ro z nych krajo w.  
13 paz dziernika 1991 r. w koś cie-
le ap. Jakuba Starśzego w Uśtroniu 
zośtał ordynowany na duchowne-
go Koś cioła ewangelicko-
augśburśkiego. Od 15 paz dzierni-
ka 1991 r. był duśzpaśterzem 
(jako wikariuśz diecezjalny) zbo-
ro w niepolśkich (niemiecko-
języcznych) z śiedzibą w Słupśku. 
Ponadto w dniach 20 lipca – 2 
śierpnia  1992 r. śprawował opie-
kę duśzpaśterśką na koś cielnym 
obozie językowym w Wiś le Jawor-
niku. Zbory niemieckie na Pomo-
rzu S rodkowym śkupiały wo w-
czaś 370 wiernych (Białogard – 
34, Gardna Wielka – 23, Gło wczy-
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ce – 22, Kośzalin – 43, Rokity – 17, 
Słupśk – 122, S widwin – 31, Szcze-
cinek – 48, Wołcza Wielka – 30). 
Po likwidacji duśzpaśterśtwa dla 
mniejśzoś ci niemieckiej od 1 lute-
go 1993 r. był wikariuśzem, a na-
śtępnie od 1 śtycznia 
1995 r. zośtał mianowa-
ny adminiśtratorem PEA 
w Kośzalinie (niemiec-
kojęzycznej) z śiedzibą 
w Słupśku. Parafia ta, 
opro cz zboru centralne-
go w Słupśku, obejmo-
wała zbory filialne w 
Białogardzie, Gardnie 
Wielkiej, Gło wczycach, 
Kośzalinie, Rokitach, 
Szczecinku, S widwinie (polśko-
języczny) i Wołczy Wielkiej, koło 
Miaśtka. 

Od 1 liśtopada 1997 r. 
adminiśtrował ro wno-
cześ nie dwiema parafia-
mi: Kośzalin i Słupśk. 
Wcześ niej PEA Słupśk 
miała charakter polśko-
języczny i opro cz zboru 
śłupśkiego obejmowała 
filiały w Kośzalinie 
i Lęborku. I właś nie od 
1 liśtopada 1997 roku 
z polśkojęzycznej PEA 
Słupśk wyodrębniono 
filiał Kośzalin i przyłą-
czono do PEA Kośzalin, 

a zbory niemieckie w Gardnie 
Wielkiej, Gło wczycach, Rokitach 
i Słupśku podporządkowano PEA 
Słupśk. Od tego momentu obie 
parafie mają charakter dwujęzycz-
ny.  

Do pomocy na terenie wojewo dz-
twa kośzalin śkiego przydzielono 
mu wo wczaś wikariuśza kś. Janu-
śza Staśzczaka (pierwśzy egzamin 
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koś cielny 16 XII 1997 r. w War-
śzawie, ordynowany 1 lutego 
1998 r. w Tychach). W 1999 r. 
kośzalin śka parafia 
ewangelicka otrzy-
mała na właśnoś c  
od władz miejśkich 
kaplicę ś w. Gertru-
dy, a w 2001 r. dzię-
ki wśparciu Funda-
cji Rity von Gaudec-
ker zakupiła budy-
nek, kto ry przezna-
czono na potrzeby 
diakonijne. W tym 
śamym roku na te-
renie parafii odbył 
śię XV Diecezjalny 
Zjazd Cho ro w.  
W śłupśkiej parafii w marcu 
2000 r. z powodu reorganizacji 
przeprowadzono w ramach 
dwo ch okręgo w wybory Rady Pa-
rafialnej. Pierwśzy okręg obejmo-
wał śłupśki zbo r polśkojęzyczny i 
filiał w Lęborku, 
drugi - śłupśki zbo r 
niemieckojęzyczny 
oraz filiały: Gardna 
Wielka, Gło wczyce 
i Rokity. W I okręgu 
uprawnionych do 
głośowania było 93 
parafian (Lębork – 
27, Słupśk – 66), w 
II okręgu – 144 zbo-
rowniko w (Gardna 

Wielka – 19, Gło wczyce – 19, Ro-
kity – 10, Słupśk – 96). Członkami 
Rady Parafialnej zośtali wybrani: 

Nelly Czupajło, Elz bieta Greinke, 
Zygfryd Markwart (okręg I), Hali-
na Bukowśka, Liśelotte Hordejuk, 
Detlef Rach i Chriśta Treichel 
(okręg II).  
W 2000 roku śłupśka PEA w ra-
mach rekompenśaty otrzymała 

Okna Pamięci przemawiają 



 20 Informator parafialny, Nr 5 (224) 2021  

 

 
duz ą kamienicę przy ul. Drewnia-
nej, dawną śiedzibę wojewo dzkie-
go SANEPID-u. Od 2001 r. w śłup-
śkiej parafii powśtała Komiśja 
Remontowa, kto ra we wśpo łpra-
cy z Radą Parafialną rozpoczęła 
gromadzenie ś rodko w oraz prace 
remontowe w koś ciele ś w. Krzy-
z a. Kś. M. Sikora zainicjował tzw. 
naboz en śtwa czytane prowadzo-
ne w koś ciele ś w. Krzyz a przez 
ś wieckich lektoro w, m.in. Zygfry-
da Markwarta, Piotra Man kę, Elz -
bietę Greinke i Chriśtę Treichel.   
4 wrześ nia 1994 r. dokonał po-
ś więcenia prywatnej kaplicy 
ewangelickiej w Gardnie Wielkiej, 
udośtępnianej na potrzeby miej-

ścowego filiału. Wcześ niej nabo-
z en śtwa odbywały śię w mieśzka-
niach gardnen śkich zborowni-
ko w. Brał udział w bardzo licz-
nych uroczyśtoś ciach upamiętnia-
jących dawnych niemieckich 
mieśzkan co w Pomorza (m.in. w 
Budowie, Darłowie, Gardnie Wiel-
kiej, Jaworach, Łebie, Łubnie, 
Słupśku, Smołdzinie, Włynkowie). 
Kontynuował organizację para-
fialnych pikniko w w Machowinie. 
W 1998 r. był inicjatorem i gło w-
nym organizatorem I Ekumenicz-
nej Spartakiady Sportowej w 
Słupśku na obiektach śportowych 
przy ul. Rybackiej. W 1999 r. 
pierwśzy śłupśki parafianin roz-

Okna Pamięci przemawiają 
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począł śtudia w zakreśie teologii 
ewangelickiej na Chrześ cijan śkiej 
Akadami Teologicznej. 
21 paz dziernika 2000 r. wśpo lnie 
z rzymśkokatolickim biśkupami: 
ordynariuśzem Janem S rutwą 
i śufraganem Ireneuśzem Pękal-
śkim oraz kś. Mariuśzem Syna-
kiem (Parafia prawośławna) i 
kś. dziekanem Bogdanem Pipką 
(Parafia grekokatolicka) zaśadził 
w śłupśkim Parku Waldorffa trzy 
dęby na tyśiąclecie utworzenia 
biśkupśtwa w Kołobrzegu. Ponad-
to w latach 2001-2002 był diece-
zjalnym kapelanem Ewangelickie-
go Duśzpaśterzem Więziennego. 

Od 2002 r. jeśt probośzczem PEA 
w Rybniku. 19 czerwca 2014 roku 
zośtał członkiem Zarządu Bratniej 
Pomocy im. Guśtawa Adolfa, a od 
20 czerwca 2019 r. śekretarzem 
BPGA. 

Z ona Henrietta zd. Front w Słup-
śku pracowała jako nauczycielka 
w Miejśkim Przedśzkolu nr 1, a w 
Rybniku zośtała dyrektorką 
Przedśzkola nr 14 im. Januśza 
Korczaka. Mają dwoje dzieci: Sarę 
i Tymoteuśza. Na łamach rybnic-
kiej praśy moz na odnalez c  infor-
macje o kś. M. Sikorze, z e w wol-
nych chwilach gra w teniśa, śiat-
ko wkę, w zimie jez dzi na nartach. 
Lubi pośłuchac  dobrej muzyki. 
Ulubiony ześpo ł: Pink Floyd. 
Czaś jego śłuz by koś cielnej na Po-
morzu S rodkowym to okreś waz -
nych zmian organizacyjnych w 
Koś ciele ewangelickim, śzczego l-

nie dla zboro w niemiec-
kich. W miejśce dotychcza-
śowych podziało w para-
fialnych o charakterze ję-
zykowym na Pomorzu 
wprowadzono podział te-
rytorialny. 

Jan Wild 
 
Na zdjęciach: 
1. z parafianami w Lubece 
(1993)  
2. z konfirmantami przed ko-
ś ciołem (2000) 

3. podczaś jubileuśzu konfirmacji (2000) 
4. wprowadzenie Rady Parafialnej (2001) 
5. wycieczka do Warcina (2002) 
6. poz egnanie w koś ciele ś w. Krzyz a 
(2002) 
7. na śpotkaniu ze śłupśzczanami w Ryb-
niku (2004) 

Okna Pamięci przemawiają 
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Zapowiedzi 

 

Ekumeniczne Wakacje 

Zapraszamy na spotkania i wyciecz-

ki 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 uczest-

nictwa zostaną podane po akcepta-

cji projektu przez Pomorski Urząd 

Marszałkowski. 

Zapisy do 18 maja na 
www.cme.org.pl 
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Zapowiedzi 

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. 

 

Zarząd Bratniej Pomocy  

im. Gustawa Adolfa informuje, 

że Walny Zjazd BPGA w roku 
2021 został zaplanowany na dzień  

 

3.06.2021 roku 

w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w 
Mikołajkach (diecezja mazurska). 
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Wiadomości z Kościoła 

„Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, 
syna Szealtiela, namiestnika Judei, i du-
cha arcykapłana Jozuego, syna Jehosa-
daka, i ducha całej reszty ludu, tak że 
przyszli i podjęli pracę koło domu Pana 
Zastępów, swojego Boga”. Ag 1,14 

Odezwa Zarządu BPGA na rok 2021  

Drogie Siośtry i Bracia w Jezuśie Chryśtuśie! 
 
Naśz Bo g jeśt Bogiem cudo w! On wciąz , nieuśtająco przez wieki poruśza 
śerca całego śwojego ludu dla dobrych celo w. Tego doś wiadczyliś my i 
my w trakcie ześzłorocznej zbio rki, zorganizowanej z powodu pandemii 
w całkowitym zamknięciu. Poeta kś. Jan Twardowśki w jednym ze śwo-
ich wierśzy napiśał: „kiedy Bo g zamyka drzwi, otwiera okno”. Nie mo-
gliś my wejś c  przez drzwi naśzych koś cioło w, ale mogliś my wśpomo c 
dzieło Bratniej Pomocy im. Guśtawa Adolfa przez okienka witryn inter-
netowych naśzych banko w. I to wśpomo c w śpośo b rekordowy! 
Pozwo lcie zatem, z e jako zarząd podziękujemy za Waśzą hojnoś c , 
otwartoś c  śerc, ale ro wniez  podtrzymywanie ewangelickiej tradycji 
Bratniej Pomocy, kto ra pomaga w remontach naśzych koś cioło w i ple-
banii. 
Wierzymy, z e i w tym roku Bo g poruśzy śerca kaz dej ewangelickiej ro-
dziny. Poruśzy, aby połączyc  naś w geś cie śolidarnoś ci z tymi, kto rzy 
zamierzają realizowac  prace remontowe w wielu parafiach, we wśzyśt-
kich diecezjach naśzego Koś cioła. 
Chcemy zabezpieczyc  i doprowadzic  do nalez ytego śtanu technicznego 
naśze koś cioły, miejśca „przybytku Boz ego”. Jeśteś my pewni, z e nie po-
zośtawicie naśzego apelu bez odzewu. 
Prośimy Waś o śkładanie ofiar i proponujemy dwie moz liwoś ci: 
Przelew na konto waśzej parafii z dopiśkiem – „ofiara na BPGA” lub 
Złoz enie ofiary poprzez śyśtem śzybkich przelewo w znajdujący śię na 

śtronie www.bik.luteranie.pl/pl/darowizny.html 
  

                                                              Niech Waś Bo g błogośławi! 
                                                              Za zarząd 

                                                              bp Marcin Makula 

http://www.bik.luteranie.pl/pl/darowizny.html
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Humor z befką 

- Miałem sen, że stoję na ambonie i wszyscy jakby śpią. 
- Dobre, ale na szczęście to tylko sen… 
- Tak, ale wyobraź sobie, że się obudziłem i rzeczywiście stałem na ambo-
nie… 

*** 
 
W przedziale pociągu siedzą naprzeciwko siebie katolicki ksiądz i rabin. Ra-
bin pyta księdza:  
- Jaki urząd pełni ksiądz w kościele? 
- Jestem obecnie wikarym, ale mogę niedługo zostać proboszczem. 
Rabin pyta:  
- Aha, a dalej nie ma już awansów? 
- Oczywiście, mogę zostać biskupem, a nawet arcybiskupem. 
Rabin pyta dalej: 
- I na tym koniec, czy jest jeszcze jakaś możliwość? 
- Mogę zostać kardynałem, albo nawet papieżem! 
- I to wszystko? Pyta dalej rabin. 
- No tak, bo przecież Panem Bogiem zostać nie mogę. 
Na to rabin szelmowsko: 
- A jeden z „naszych” został… 

*** 
 
Jak wyjaśnić NIC? 
 
Co jest potężniejsze od Boga? 
Na co nie mogą pozwolić sobie najbogatsi ludzie? 
Co mają ludzie biedni? 
Na co się umiera, jeśli się to nieustannie je? 

Humor z befką 

Opracował kś. W. Froehlich 
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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 dopiśkiem darowizna - śkładka koś cielna rok imię i nazwiśko (pozwoli 

to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku):  

25160014621816836860000001 

Dla innych darowizn obowiązują te śame konta. Poniz ej przedśtawiamy wyciąg 

z regulaminu parafialnego dotyczący zaśad opłacania śkładek koś cielnych. Jed-

nocześ nie przypominamy, z e pełnoprawny udział np. w wyborach do rady pa-

rafialnej lub jakichkolwiek głośowaniach podczaś zgromadzen  parafialnych 

mają ośoby, kto re znajdują śię na liś cie parafialnej, czyli śą członkami parafii 

pod względem formalnym, na co śkłada śię ro wniez  opłacenie śkładki koś ciel-

nej. Zachęcamy pan śtwa do cyklicznych wpłat, kto re moz na realizowac  np. 

przez śtałe, mieśięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną nalez noś c  na 12 

mniejśzych kwot (np. w przypadku, gdy mieśięczne wynagrodzenie wynośi 

2400 netto, to roczna śkładka koś cielna wynośi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 

12, co daje nam mieśięcznie 24 zł. W śwoim banku dokonujemy zlecenia mie-

śięcznej dyśpozycji kwoty w wyśokoś 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 zośtał konfirmowany i ukon czył 18 lat, 
zobowiązany jeśt do płacenia śkładek parafialnych. Składki te powinny 

wynośic  co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzaśadnionych przypadkach Rada Parafialna moz e zwolnic  od tego 
obowiązku pojedynczych parafian bądz  tez  okreś lone grupy śpołeczne np. 
ucznio w, śtudento w, bezrobotnych, czy tez  rodziny przez ywające okreśo-
we trudnoś ci finanśowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien byc  
okreś lony czaś 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 Funduśz Socjalny: 167,80 

2. na Funduśz Stypendialny: 193,00 

3. na Diakonię Polśką: 160,00 

4. na Funduśz Bratniej Pomocy im Guśtawa Adolfa:  

5. na Domy Opieki (ofiara z niwna):  

6. na Funduśz Ewangelizacyjno-Miśyjny:  

7.  Funduśz na Diaśporę:  

8. Skarbonka Diakonijna: 532,00 
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Plan nabożeństw na MAJ/czerwiec 2021 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

02.05 

Cantate 
 10.30  Zapraśzamy 

do Słupśka 

9.05 

Rogate 
 10.30 8.30  

13.05 (czwartek) 
S więto Wniebowśtąpienia 

 16.30   

16.05 
S wiatowy  

Dzien  Modlitwy 

 10.30   

23.05 
Ześłania Ducha S więtego 

 10.30 8.30  

30.05 
S więto Tro jcy S w. 

 10.30    

06.06 

1. po Tro jcy S w. 
9.30 10.30  Zapraśzamy 

do Słupśka 

13.06 

3. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

20.06 

Konfirmacja 
 10.30    

27.06 
Zakon czenie 

 Roku Szkolnego 

 10.30  8.30  


