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Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku 

ul. Krzywa 1, 76-200 Słupsk 

Kontakt: slupsk@luteranie.pl 

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

Nr konta: PL 25160014621816836860000001 

KOD SWIFT:  PPABPLPK 

  

Duchowny: 

Proboszcz: ks. Wojciech Froehlich 

e-mail: wojciech.froehlich@luteranie.pl 

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

  

Adresy kościołów i kaplic: 

Kościół Świętego Krzyża: Słupsk ul. Słowackiego 40 

Kaplica w Lęborku: Lębork,  ul. Wojska Polskiego 47 

Kaplica w Główczycach: Główczyce, ul. Kościuszki 9 

Kaplica Gardna Wielka: Gardna Wielka, ul. Pomorska 2 

Strony internetowe: 

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

Korekta: Anna Froehlich 
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  Słowo  
duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

Trzeba bardziej słuchać Boga  
niż ludzi. 
Dz 5,29 

 
 
Drodzy w Jezusie Chrystusie! 
 
 Trzymacie w ręku ostatni, 
przedwakacyjny, numer Informa-
tora Parafialnego. Za nami pierw-
sze, tzw. s wiąteczne, po łrocze 
roku kos cielnego, ale takz e kolej-
ne miesiące ograniczen  i pande-
micznych obostrzen . Byc  moz e do 
niekto rych z nich zdąz ylis my się  
juz  przyzwyczaic . Częs c  z nich 
moz e pozostac  z nami na dłuz ej… 
Zapewne wielu z nas przyjęło juz  
odpowiednie szczepionki, kto re 
mają nam zapewnic  przynajmniej 
częs ciową ochronę i jako taką 
normalnos c . Powoli powracamy 

takz e do naboz en stw i działan  
duszpasterskich nie tylko online 
ale takz e stacjonarnych. Cieszę 
się z kaz dej i z kaz dego kogo spo-
tykam w niedzielę na naboz en -
stwie. Cieszę się z tego, z e moz e-
my słuchac  zwiastowanego Sło-
wa. Niech dobry Bo g sprawia, aby 
ławki w naszym kos ciele z kaz dą 
kolejną niedzielą się zapełniały, a 
gło d słuchania Słowa kierował 
nasze kroki w  niedzielne przed-
południe  do Domu Boz ego. Niech 
dobry Bo g strzez e nas i ochrania, 
i niech daje nam wszystkim ra-
dos c  z tego, z e jestes my częs cią 
wspo lnoty  Jego Kos cioła.  
 

 Z modlitwą 
    Wasz Duszpasterz 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz parafii 

w Słupsku 
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[Jezus mo wi:] 
Ja jestem całym alfabetem, 
Początkiem i końcem, 
Przyczyną i celem. 

Obj 22,13 

Słowa zmartwychwstałego Jezusa, 

kto re kon czą księgę Objawienia 

Jana, dają mi od dłuz szego czasu 

wiele do mys lenia. 

Ta księga, chociaz  kojarzy się 

gło wnie z budzącymi strach opisa-

mi przyszłos ci, ma w sobie bardzo 

waz ne przesłanie co do przyszło-

s ci - to Bo g będzie miał ostatnie 

słowo! Mało tego, tym Słowem 

jest Jezus Chrystus, w nim jest 

ukryta tajemnica istnienia tego 

s wiata i tajemnica naszej obecno-

s ci na tym s wiecie. To On jest od-

powiedzią na nasze najgłębsze py-

tania, poszukiwania, tęsknoty, 

z ro dłem nadziei i szczęs ciem, kto -

rych szukamy. 

Wiele oso b to wie, ale włas nie 

tu tkwi problem - to nie o wiedzę 

chodzi. Wspo łczes nie chrzes cijan -

stwo jest przeintelektualizowane, 

pełne formułek, zasad i wiedzy, 

kto re nie przemieniły do głębi z y-

cia. Widzę to u siebie, słyszę 

to w rozmowach, odkrywam 

to prowadząc rekolekcje. Tak czę-

sto brakuje głębi, przemiany co-

dziennych postaw, zwroto w, wy-

boro w i odrucho w. 

Coraz więcej ludzi, nie bez słusz-

nos ci, pyta dzisiaj o autentycz-

nos c , takz e wiary chrzes cijan skiej. 

Nierzadko rozczarowują się oni i 

wierzą w to, z e w religiach Wscho-

du, c wiczeniach uwaz nos ci czy 

modnych praktykach około-

duchowych znajdą to, czego szu-

kają. To wszystko, to jednak za 

Rozważanie 

  Niezwykłe Słowo 

ks. dr Grzegorz Olek 
Wikariusz parafii w Gliwicach 
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Rozważanie 

mało, bo szukają samego Boga - 

Chrystusa. 

Jak jednak odkrywac  tę głębię, 

jak pozwalac  łasce coraz bardziej 

i bardziej i bardziej przenikac  na-

sze z ycie? Nie znam prostej odpo-

wiedzi. Ewangelie prowokują nas 

wezwaniami do wytrwałos ci, do 

szukania pomimo i wbrew 

wszystkiemu. 

Od dłuz szego czasu odkrywam si-

łę starych, tradycyjnych form 

chrzes cijan skiego przez ywania 

wiary. Dlatego włas nie zająłem się 

prowadzeniem rekolekcji, kto re w 

ciszy zmuszają człowieka do in-

tensywnego wsłuchania się w głos 

Boga i kto re czerpią z bogatej tra-

dycji Kos cioła Powszechnego. 

Niedawno ukazała się po polsku 

bardzo ciekawa ksiąz ka Petera 

Scazzero „Duchowos c  zdrowa 

emocjonalnie”. Ksiąz ka, kto ra 

wskazuje na to, jak dojrzewanie w 

ro z nych obszarach naszego z ycia 

wspo łgra z duchowos cią, a jedno-

czes nie jak łatwo duchowo ukry-

wac  swoją własną niedojrzałos c , 

raniąc siebie i innych. 

Fascynujące w słowach Jezusa 

z Księgi Objawienia dla mnie jest 

to, z e to On sam jest tajemnicą 

wszechs wiata, a to znaczy, z e zaw-

sze zabraknie nam sło w, pojęc , ob-
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Rozważanie 

razo w i sposobo w wysłowienia 

tego, kim On jest. 

Jeden z moich duchowych prze-

wodniko w powiedział mi kiedys  

słowa, kto re głęboko zapadły 

mi w pamięc  - „tajemnicy nie da 

się zrozumiec  ani pojąc , ale moz -

na w niej z yc ”. I to jest włas nie 

sztuka duchowego z ycia, jak 

stwarzac  przestrzen   do tego, aby 

Duch S więty wprowadzał nas w 

tajemnicę Jezusa Chrystusa, tego 

kim On jest i kim my jestes my w 

Nim. 

Oczywis cie fundamentalną rolę 

odgrywa Słowo Boz e - czytane, 

powtarzane na głos, przez uwane 

(tradycja s redniowieczna), medy-

towane, przyswajane. Pies ni, kto -

re prowadzą na głębię i pomimo 

wielokrotnego powtarzania, 

nie wyczerpują swojej głębi. Cisza 

i spotkanie z przyrodą, kto re tak 

kojąco działają na człowieka. 

Wreszcie dostrzeganie Boz ej 

obecnos ci w drugim człowieku, 

często widoczne dopiero wtedy 

kiedy sami jestes my skupieni i 

wyciszeni. 

To moje z yczenie, aby Jezus Chry-

stus jako tajemnica wszechs wiata 

i zarazem naszego z ycia, wprowa-

dzał nas w głębię miłos ci, prze-

strzen  pokoju i potęgę nadziei. 

Amen. 
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Prośby modlitewne 

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

rafialne, ale cała wspo lnota parafii, czyli wszyscy jej członkowie - od naj-

młodszych do najstarszych. 

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 przygotowania do akcji wakacyjnej - obozy dla dzieci, młodzieży, Ty-

dzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie; 

• o młodzież przygotowującą się do konfirmacji; 

• o nowych członków naszej Parafii, aby Bóg wzmacniał ich wiarę i przy-

wiązanie do Kościoła 

• 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 ludzi wykluczonych społecznie oraz o wszystkich, którzy starają się 

przeciwdziałać temu wykluczeniu.  

 

Prośby modlitewne 
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Rozmowy z historią w tle 

Chcemy zaproponować  Czytelnicz-

kom i Czytelnikom Informatora 

Parafialnego kolejny cykl spotkań, 

tym razem zatytułowany Rozmowy 

z historią w tle. Celem tych rozmów 

będzie przybliżenie historii życia 

naszych Parafian. Wiemy, że histo-

rie te, szczególnie z okresu wojny 

i z czasów powojennych były bar-

dzo trudne, a nieraz tragiczne. 

W tym cyklu będziemy starali się 

przedstawić historię i życie po-

strzegane nie oczyma historyków, 

ale „zwykłych” ludzi. Wspomnienia 

w formie rozmów zapisywać bę-

dzie Anna Froehlich. Na początku 

cyklu, który może pojawiać się nie-

regularnie, zachęcamy do dzielenia 

się swoimi historiami życia. Warto 

aby kolejne pokolenia wiedziały 

jakie były losy ludzi tej ziemi, na 

której dane jest im żyć współcze-

śnie.  

R o z m o w a  z :  
 

Irmgard Rusakiewicz  

i jej synem Mieczysławem  

Pani Irmo, kiedy cały świat świętował 

Nowy Rok w 1937 roku, Pani Rodzice 

powitali na świecie swoją córeczkę. 

Jakie ma Pani najwcześniejsze wspo-

mnienia ze swojego dzieciństwa?  

Urodziłam się w Wieszynie, na wsi. 

Kiedy miałam 4-5 lat to juz  pamiętam 

jak tam się z yło. Chodziłam po wodę 

do pompy. Trzeba było pas c  gąski, 

musiałam je pilnowac  na łące, z eby lis 

nie porwał.  

A rodzice mieli duże gospodarstwo? 

Nie, oni pracowali dla dziedzica, ale 

ROZMOWY  

Z HISTORIĄ W TLE 
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Rozmowy z historią w tle 

ODWOŁANE !!! 

kaz dy miał ogro dek przy domu, swo-

je kury, kaczki i tak się z yło.  

Miała Pani rodzeństwo?  

Tylko o 6 lat starszą siostrę. Jak mia-

łam 8 lat, po wojnie, wkroczyli Rosja-

nie i mo j tata został zamordowany.  

Pamiętam ojca. Został zabity za nic, 

za to, z e tam pracował? 

Przykro mi bardzo, to były straszne 

czasy…  

Musiałys my sobie jakos  same radzic , 

mama tam dalej pracowała, ja cho-

dziłam do szkoły.  

A pamięta Pani czas wojny? Jak to 

wyglądało oczyma dziecka? Strach? 

Głód? 

Tutaj raczej nie było wojny, wszystko 

poszło na Gdan sk. Tutaj dopiero po 

wojnie jak Rosjanie przyszli, znisz-

czyli i spalili wiele budynko w.  

Przenieśmy się teraz w lata pięćdzie-

siąte. Teraz nastolatki mają Internet, 

komórki. A jak wyglądało życie nasto-

latków w czasach Pani młodości? Był 

czas również na zabawę? 

Tak, oczywis cie. Był czas na zabawę, 

na tan ce. Na wsi, tam, gdzie była ro w-

nina, chłopcy grali na akordeonie, na 

bębnie, wszyscy tan czyli, razem się 

bawili. Była zabawa na 102.  

Kiedy przeprowadziła się Pani do 

Słupska?  

Po zawarciu związku małz en skiego 

jeszcze rok mieszkałam w Wieszynie. 

Mąz  był mundurowym, był w wojsku. 

W 1957 roku przeprowadzilis my się 

tutaj do tej kamienicy.  

Czy to, że mąż był innej narodowości i 

wyznania miało wpływ na wasze 

wspólne życie? 

Były ro z ne problemy z tego powodu, 

z e mąz  ma rodzinę za granicą. Mąz  

mo wił, z e moz e wystąpic  z wojska, 

ale były juz  małe dzieci i go pozosta-

wili. Ale nie ma co narzekac . Urodziło 
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Rozmowy z historią w tle 

nam się szes cioro dzieci, nie było lek-

ko. Ja zajmowałam się domem. Mąz  

pracował, do tego polował, a ja robi-

łam przetwory, gotowałam. Syn ma 

po nas zamiłowanie do polowania i 

gotowania.  

A jakie znaczenia ma dla Pani przyna-

leżność do Kościoła Ewangelickiego i 

Mniejszości Niemieckiej?  

Od małego chodziłam do kos cioła, 

tam w Wieszynie były naboz en stwa 

specjalnie dla dzieci. Było fajnie, było 

biednie, ale wszystkiego mielis my 

wystarczająco. Było spokojnie, bez 

kło tni, bez wyzwisk. W Słupsku tez  

regularnie chodziłam do kos cioła, 

byłam zaangaz owana w słuz bę od-

wiedzinową, jez dziłam do Parafian z 

panią Schellerową, wyjez dz alis my na 

wycieczki parafialne. Na Rybacką tez  

chodziłam na spotkania Mniejszos ci.  

A jakie zmiany na korzyść w naszym 

mieście Pani zauważa na przestrzeni 

lat?  

Mamy blisko sklepy, wszystko pod 

ręką, kiedys  musielis my stac  w kolej-

kach. Mietek chodził na zakupy, do 

piekarni. Zanim przyszedł do domu to 

juz  po ł chleba nie było.  

Mieczysław: to był jeszcze ciepły 

chlebek, to był chleb kilogramowy, 

miał chrupiącą piętkę, więc jedną 

piętkę po drodze, a potem z drugiej 

strony… Pomaran cze były tylko raz w 

roku, na s więta, docenialis my to wte-

dy.  

Jakie zwyczaje świąteczne panowały 

tu na Pomorzu? Co zawsze było u Pań-

stwa na stole wigilijnym? 

U nas nie było postu w wigilię. Na 

s więta zawsze było s winiobicie, kaz -

dy s winiaczka hodował. Wędziłam 

mięso, wekowałam.  

Mieczysław: Gęsina tez  zawsze była. 

Mama robiła flum. 

Co to jest flum? 

Mieczysław: Tłuszcz z gęsi utarty z 

majerankiem i cebulką. Do smarowa-
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Rozmowy z historią w tle 

nia. Bardzo zdrowe. 

Spoglądając wstecz na Pani piękne 

życie, z czego jest Pani najbardziej 

dumna? 

(Chwila namysłu) Z dzieci, z e dałam 

radę wychowac  całą szo stkę. Wszy-

scy pamiętają o babuni, kochają, od-

wiedzają. 

Mieczysław: Tak, nie ma z adnej wro-

gos ci w rodzinie. Jakby ktos  w kłopo-

cie był to zawsze moz e liczyc  na ro-

dzen stwo, jeden telefon i kaz dy goto-

wy jest z eby pomo c.  Brat na morzu 

pływa, wypływa na trzy miesiące 

zazwyczaj, ale przyjez dz a zawsze 

odwiedzic  mamę.  

Pani Irma: Co rka 

załoz yła rodzinę w 

Poznaniu. Ona 

mieszka najdalej. 

Juz  mam dziewię-

cioro prawnucząt.  

Jakie rady czy 

wskazówki mogła-

by Pani udzielić 

nam, młodszemu 

pokoleniu? 

Z eby się szanowac  

nawzajem, kochac .  

Polegac  na Panu 

Bogu. Z ycie nie jest bajką.  

Mieczysław: Tak, mama zawsze do 

kos cioła chodziła i na Rybacką na 

Bibelstunde. Mietek zawiez  i Mietek 

jechał. Mama jest dobrą kobietą, 

otwartą, pomocną. 

I myślę, że to najlepsze podsumowa-

nie. Było mi niezwykle miło z Pań-

stwem porozmawiać.  Dziękuję i życzę 

wiele zdrowia i Bożego błogosławień-

stwa.  

 

Zdjęcia: 

1.Irmgard Rusakiewicz 2021 
2.Matka  Anna Kru ger 
3. z synem Mieczysławem 
4. Wprowadzenie Rady Parafialnej 2006 
(druga od lewej) 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 

Światowy  
Dzień Modlitwy   
Tradycyjnie obchodzony w pierw-
szy piątek marca, ale w tym roku 
w związku z sytuacją pandemicz-
ną przeniesiony w naszej parafii 
na trzecią niedzielę maja (i chyba 
tak juz  zostanie) odbyło się nabo-
z en stwo według liturgii S wiato-
wego Dnia Modlitwy.  W niedzielę 
Exaudi, 16. maja, duchowo prze-
nies lis my się do Vanuatau, kraju 
połoz onego w Polinezji. Wielu z 
nas po raz pierwszy miało stycz-
nos c  z tym krajem, z jego kulturą 

oraz religijnos cią jego mieszkan -
co w. Dzięki  prezentacji o Vanua-
tu, modlitwom przygotowanym 
przez mieszkanki tego kraju kraj 
ten stał się dla wielu z nas bliz szy. 
S wiatowy Dzien  modlitwy ma 
wieloletnią historię i co roku 
przygotowywany jest przez ko-
biety z innego kraju. W Polsce in-
stytucją koordynującą projekt jest 
Polska Rada Ekumeniczna, a z jej 
ramienia Krajowy Komitet S wia-
towego Dnia Modlitwy. Dziękuje-
my wszystkim, kto rzy przygoto-
wali to szczego lne naboz en stwo. 
Relację z tego wydarzenia moz na 
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obejrzec  na parafialnym kanele 
YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?
v=AJeWSDpDm_g 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=4YxKTYuWFr0 

Konwersja i konfirmacja 
 
W niedzielę Zesłania Ducha S wię-
tego, 23 maja, przez ywalis my w 
społecznos ci naszej Parafii po-
dwo jną uroczystos c . W to s więto, 
kto re m.in. mo wi o powstaniu w 
Dniu Zielonych S wiat w Jerozoli-
mie Kos cioła chrzes cijan skiego, 
kiedy w Jezusa uwierzyło i dało 
się ochrzcic  ok. 3 tysięcy ludzi, 
ro wniez  i nasza Parafia powięk-
szyła się o nowych członko w. Po 
okresie przygotowania do wstą-
pienia do Kos cioła Ewangelicko- 
Augsburskiego i s wiadomym wy-
znaniu wiary oraz złoz eniu s lubo-
wania proboszcz Parafii dokonał 
przyjęcia do Wspo lnoty Kos cioła i 
Parafii  w Słupsku 5 oso b: Anny, 
Barbary, Przemysława, Eugeniu-

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

sza i Arkadiusza. W czasie uroczy-
stos ci Kurator Parafii Jan Wild 
skierował do nowych członko w 

Parafii słowa pozdrowienia, a 
s wiadkowie wstąpienia złoz yli 
z yczenia i przekazali wiązanki 
kwiato w. Został takz e odczytany  
okolicznos ciowy wiersz napisany 
z tej okazji przez słupską poetkę, 
Marię Szyman ską. Drugą, ro wnie   
waz ną uroczystos cią, była pierw-
sza w tym roku konformacja, pod-
czas kto rej swoje s lubowanie 
złoz yła Pani Krystyna. S wią-
teczne naboz en stwo, wraz z 
proboszczem Parafii popro- wadził ks. Andrzej Wo j-

cik z Gliwic, kto ry wy-
głosił kazanie. Po uro-
czystos ci    uczestnicy 
naboz en stwa mieli 
okazję porozmawiac  
przy kawie i cies cie 
przygotowanym 
przez nowych człon-
ko w Parafii.  Zaro wno 
jedna, jak i druga  
uroczystos c  wlewa w 
nasze  

  WIARA  
 

Wybrała(e)s  najpiękniejszą z ro z   
Pachnącą pięciolistną reformacką  

Z niej Krzyz   wyrasta, znak zbawienia  
Krwią okupiony, burzą-burz!  

Wybrałas  Prawdę nieprzekupną,  
Szczerą, otwartą jasną kartę-  

W niej mieszka twego z ycia sens  
Bo serce masz otwarte!  

Wytrwasz, gdy los ci będzie nieprzyjazny,  
Bo Krzyz  i ro z a twą ostoją,  

Wysłucha Stwo rca twoich pro s b,  
Bo Pan ostoją Twoją…  

Od dzis  nos  w sercu wiary znak-  
Pachnącą, reformacką ro z ę-  

Przetrwasz cierpienie, bo l i chło d,  
Niejedną zmoz esz burzę!  

Z nadziei ten wyrasta kwiat,  
Zaufał Panu wierny lud, 

On z yciem obdarował s wiat,  
On kwitnie pięc set lat! 

 
Maria Szyman ska 
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O tym, co za nami 

serca rados c  i nadzieję,  z e trud 
nasz nie jest daremny w Panu. 
Naszym nowym Parafianom i 
konfirmantce z yczymy Boz ego 
błogosławien stwa i prowadzenia 
w kaz dym kolejnym dniu ich  z y-
cia i na drodze ich wiary.                        
   

Koncert  
29 maja zainaugurowany został 
kolejny cykl koncerto w pod na-
zwą Wieczory muzyczne w koście-
le ewangelickim dofi-
nansowanym ze s rod-
ko w Miasta Słupska. W 
tegorocznej edycji za-
planowanych jest 6 kon-
certo w. W sobotnim 
koncercie zaprezento-
wali się wykładowcy, 
absolwenci i studenci 
Katedry Sztuki Muzycz-
nej Akademii Pomor-
skiej. W programie kon-
certu Muzyka polska i 
nie tylko znalazły się 
utwory Fryderyka Cho-
pina wykonane przez 
pianistę Łukasza Jan-
kowskiego, prof. AP Ma-
ciej Babnis wykonał 
swoją kompozycję na 
organy pt: Ambulatio-
num sive Przechadzka-
rum liber (prawykona- 
nie) z kolei cho r Juven-

tus Cantans pod dyrekcją dr Tade-
usza Formeli wykonał pięc  utwo-
ro w kompozytoro w polskich i 
angielskich.  Koncert zgromadził 
sporą liczę wiernych słuchaczy i 
sympatyko w Wieczoro w muzycz-
nych.  
 
Kolejny koncert zaplanowany 
jest na 9 czerwca.  
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Okna Pamięci przemawiają  

 

Okna pamięci przemawiają 

  Na s cianie po prawej stronie prezbiterium 

kos cioła s w. Krzyz a w Słupsku wiszą dwa niety-

powe okna, przez kto re nie sposo b dostrzec cze-

gokolwiek na zewnątrz.  

Znalazły się w tym miejscu w 2011 roku, choc  

pierwotnie znajdowały się w zakrystii. W trakcie 

remontu w latach 2003-2005 zostały zdemonto-

wane i zmagazynowane na wiez y, skąd trafiły 

do warsztatu stolarskiego Jo zefa Maciejewskiego. 

Tam przeszły gruntowną renowację.  

To jedyne oryginalne okna, jakie zachowały się 

w budynku, co czyni z nich niemych s wiadko w 

historii kos cioła.  Okna te nie tylko s wiadczą 

o dziedzictwie materialnym parafii, ale takz e o 

dorobku teologicznym i duchowym.  

9 listopada 2019 roku podczas naboz en stwa upa-

miętniającego 160 rocznicę wybudowania kos cio-

ła, pos więcono zabytkowe okna wraz z dołączo-

nymi do nich tabliczkami upamiętniającymi 15 

duchownych, kto rzy pełnili w nim słuz bę duszpa-

sterską.  

W Informatorze Parafialnym prezentujemy syl-

wetki duszpasterzy pełniących swoją słuz bę 

w murach słupskiego kos cioła na przestrzeni 160 

lat. 
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Biskup Marcin Makula 

W piętnastym – ostatnim – 

oknie pamięci zawieszono tabliczkę 

pos więconą ks. Marcinowi Makuli, 

duszpasterzowi słupskiej Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w latach 

2002-2005. 

Urodzony w tradycyjnej ro-

dzinie ewangelickiej 22 sierpnia 1975 

r. w Rudzie S ląskiej (woj. s ląskie) jako 

syn ks. Tadeusza Makuli, długoletnie-

go proboszcza w Z orach i prezesa 

Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa.  

Maturę zdał w I Liceum Ogo l-

nokształcącym im. Karola Miarki w 

Z orach. W 1999 roku ukon czył studia 

w zakresie teologii ewangelickiej na 

Wydziale Teologii ChAT. Napisał 

i obronił 124 stronicową pracę magi-

sterską pt. Niektóre wartości moralne 

świata biznesu w Polsce po 1989 roku, 

kto rej promotorem był prof. dr hab. 

Karol Karski. 5 wrzes nia 1999 r. w 

kos ciele Zbawiciela w Z orach został 

ordynowany na duchownego Kos cioła 

ewangelicko-augsburskiego, po czym 

objął wikariat w Szczecinie.  

W roku 2000 przeniesiony do 

PEA w Bydgoszczy. Od roku 2002 był 

wikariuszem PEA w Słupsku, a 1 lute-

go 2003 r. mianowany proboszczem 

administratorem tejz e parafii. Od 

grudnia 2002 r. zwiększył w kos ciele 

s w. Krzyz a liczbę naboz en stw polsko-

języcznych. Odbywały się one odtąd 
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 co tydzien  oraz we wszystkie waz ne 

s więta kos cielne. Wprowadził takz e w 

Słupsku i w filiałach naboz en stwa 

adwentowe. Systematycznie zaczęły 

odbywac  się godziny biblijne, oddziel-

nie po polsku i po niemiecku. Na ła-

mach „Diaspory 2004” napisano: W 

parafii w Słupsku […] w sposób zna-

czący zwiększyła się frekwencja na 

nabożeństwach i ofiarność zborowni-

ków. Wprowadzono regularne lekcje 

religii, zanotowano dziesięć konwersji. 

Aktualnie parafia przeprowadza re-

mont kościoła. Część środków finanso-

wych udało się pozyskać z Urzędu Mia-

sta.  

Na terenie działania parafii 

(w Warcinie) organizowano 

od 2002 r. diecezjalne Obo-

zy Letnie dla Dzieci i Mło-

dziez y, a od marca 2003 r. 

duszpasterz zainicjował 

tzw. Naboz en stwa Rodzin-

ne, dwujęzyczne w kaz dą 

piątą niedzielę miesiąca. 

Młodziez  parafialna zaczęła 

systematycznie uczestni-

czyc  w ogo lnopolskich obo-

zach młodziez owych, Letniej Olimpia-

dzie Młodziez y Ewangelickiej w To-

maszowie Mazowieckim, Ogo lnopol-

skich Zjazdach Młodziez y Ewangelic-

kiej i na dorocznym Forum Młodziez y 

Ewangelickiej. W 2004 r. 

pierwszy słupski parafianin 

ukon czył studia w zakresie 

teologii ewangelickiej na 

Chrzes cijan skiej Akademii 

Teologicznej. W tamtych 

latach zainicjowana została 

stała wspo łpraca władz po-

wiatu słupskiego z powiatem 

cieszyn skim oraz samorządu 

miasta Ustki z samorządem 

miasta Bielsko-Biała. W 
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2004 r. duz a grupa parafian uczestni-

czyła w wycieczce na S ląsk Cieszyn -

ski. W marcu 2005 r. Synod Diecezjal-

ny po raz pierwszy odbył się w Słup-

sku i Warcinie.  

W 2004 r. w ramach prac 

remontowych kos cio ł s w. 

Krzyz a został zakonser-

wowany z zewnątrz, a 

wewnątrz na filarach, sufi-

cie i ławkach zerwano 

kilka warstw starej farby, 

aby wszystkim elemen-

tom nadac  jednolitą bar-

wę. Rozpoczęto takz e wy-

mianę witraz y oraz – dla 

wygody parafian – dobu-

dowano w kos ciele toale-

tę. W tym samym roku 29 sierpnia 

obchodzono 145-lecie wybudowania 

kos cioła parafialnego. 

W latach 1999-2005 ks. M. 

Makula sprawował słuz -

bę w Ewangelickim Dusz-

pasterstwie Wojskowym, 

rozpoczął ją jako kapelan 

Wielonarodowego Kor-

pusu Po łnoc Wscho d w 

Szczecinie oraz jako ka-

pelan Marynarki Wojen-

nej RP (etat cywilny). Od 

wrzes nia 2000 r. był ka-

pelanem Pomorskiego 

Okręgu Wojskowego. Po złoz eniu 

egzaminu oficerskiego otrzymał 

nominację na kolejne stopnie ofi-

cerskie: podporucznika, porucznika, 

kapitana (2004), majora (2005). W 

maju 2004 r. wraz z grupą słupsz-

czan znalazł się w gronie załoz ycieli 

Stowarzyszenia „Joannici Dzieło 

Pomocy” oraz brał czynny udział w 

obradach I Zgromadzenia Członko w 

Stowarzyszenia JDP w dniu 30 

Okna Pamięci przemawiają 
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sierpnia 2004 r. w Warszawie. 

Z dniem 1 lipca 2005 został 

mianowany proboszczem ad-

ministratorem PEA w Golaso-

wicach, a w następnym roku 

wybrany proboszczem tejz e 

parafii.  

Od 2017 r. jest człon-

kiem XIV Synodu Kos cioła z 

listy duchownych. Działa tak-

z e w zarządzie Bratniej Po-

mocy im. Gustawa Adolfa, od 

2019 roku jako prezes BPGA. 

17 wrzes nia 2020 roku wygrał wy-

bory na nowego ewangelickiego 

biskupa wojskowego. Wybrała go 

Rada Synodalna (przedstawiciele 

Synodu Kos cioła Ewangelicko-

Augsburskiego) i Konsystorz na 10-

letnią kadencję.  

Od 1 stycznia 2021 jest Na-

czelnym Kapelanem Wojskowym. 

30 stycznia 2021 roku w kos ciele 

Zmartwychwstania Pan skiego w 

Katowicach został konsekrowany 

na biskupa. 

Z ona Małgorzata (ur. 15 

marca 1975 r.) pochodzi ze Szczeci-

na, ukon czyła studia w zakresie filo-

logii roman skiej na Uniwersytecie 

Wrocławskim, jest m.in. członkiem 

Rady Fundacji Diakonii im. Matki 

Ewy. Mają troje dzieci: Ninę, Olafa i 

Wiktora.  

Czas jego słuz by kos cielnej 

na Pomorzu to okres systematyczne-

go rozwoju wspo lnoty parafialnej, 

intensywnych remonto w obiekto w 

kos cielnych oraz znaczący wzrost 

Okna Pamięci przemawiają 
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aktywnos ci słupskich parafian na 

poziomie diecezjalnym i ogo lnoko-

s cielnym. Bp M. Makula w dalszym 

ciągu utrzymuje systematyczne i 

przyjazne kontakty z pomorskimi 

parafianami. 

  Jan Wild 

 
Na zdjęciach: 
1.  przy udzielaniu Chrztu S w. (2005) 
2. podczas zakon czenie roku szkolnego (2003) 
3. na OZME w Sycowie (2004) 
4. spotkanie słupskich parafian z prof. Jerzym Buz-
kiem (2004) 
5. podczas otwarcia Klubu Europejskiego (2002) 
6. Pomorskie S więto Lata w Siecieminie (2004) 
7. na naboz en stwie ekumenicznym (2004) 
8. przy pomniku Marcina Lutra w Bielsku-Białej 
(2004) 
9. podczas zakon czenia roku szkolnego (2005) 
 

Okna Pamięci przemawiają 
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Zapowiedzi 

Izrael 2023 W  2. połowie stycznia 2023 roku planujemy zorganizowanie 

ewangelickiej pielgrzymki  do Izraela. Jeśli jesteś zaintereso-

wana/y  wzięciem udziału w takim przedsięwzięciu to zaprasza-

my do kontaktu  pod numerem 605 556 749. 
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Humor z befką 

W parku ojciec ma problemy z dwo jką swoich dzieci. W pewnym mo-

mencie nie wytrzymuje i mo wi: „Dos c  juz  tego! Bez przerwy działacie 

mi na nerwy!” Zauwaz a to inny męz czyzna i mo wi do pierwszego: „O, 

jak ja chciałbym miec  dwoje dzieci...” „Chciałby Pan miec , ale nie moz e?” 

„Nie, mam pięcioro…” 

*** 

Trzech męz czyzn siedzi w gospodzie. Przy stoliku obok siedzi długowło-

sy męz czyzna w sandałach, ubrany w tunikę. Gospodarz twierdzi, z e 

prawdopodobnie jest to Jezus. Jeden z męz czyzn zwraca się do siedzące-

go nieznajomego i mo wi: „Jes li ty jestes  Jezusem, to udowodnij to i wy-

lecz mnie z mojego bo lu pleco w.” Zagadnięty męz czyzna dotyka pleco w 

i bo l znika. Drugi z męz czyzn mo wi: „Ja ci jeszcze nie wierzę. Wylecz mo j 

kaszel.” Jezus dotyka jego piersi i kaszel znika. Kiedy Jezus chce zwro cic  

się do trzeciego męz czyzny, ten woła przestraszony: „Trzymaj ręce przy 

sobie, ja mam jeszcze dwa tygodnie zwolnienia z pracy!” 

*** 

Przed Chrztem ksiądz przygląda się elegancko ubranemu, młodemu 

męz czyz nie i mo wi: „Pan jest chyba za młody aby przyjąc  na siebie od-

powiedzialnos c  i obowiązki ojca chrzestnego dziecka.” Wtedy młody 

męz czyzna nachyla się do księdza i szepce: „Ja nie jestem chrzestnym 

tego dziecka… jestem jego ojcem.” 

Humor z befką 

Opracował ks. 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 dopiskiem darowizna - składka kos cielna rok imię i nazwisko (pozwoli 

to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku):  

25160014621816836860000001 

Dla innych darowizn obowiązują te same konta. Poniz ej przedstawiamy wyciąg 

z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kos cielnych. Jed-

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

rafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzen  parafialnych 

mają osoby, kto re znajdują się na lis cie parafialnej, czyli są członkami parafii 

pod względem formalnym, na co składa się ro wniez  opłacenie składki kos ciel-

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

przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną nalez nos c  na 12 

mniejszych kwot (np. w przypadku, gdy miesięczne wynagrodzenie wynosi 

2400 netto, to roczna składka kos cielna wynosi 288 zł. Kwotę dzielimy przez 

12, co daje nam miesięcznie 24 zł. W swoim banku dokonujemy zlecenia mie-

sięcznej dyspozycji kwoty w wysokos ci 24 zł na konto bankowe parafii).  

 

SKŁADKA KOŚCIELNA  - Regulamin Parafialny  
Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej 
ZASADY OGO LNE 

§ 7 
1. Kaz dy członek Parafii, kto ry został konfirmowany i ukon czył 18 lat, 
zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny 

wynosic  co najmniej 1% jego dochodu. 
  
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna moz e zwolnic  od tego 
obowiązku pojedynczych parafian bądz  tez  okres lone grupy społeczne np. 
ucznio w, studento w, bezrobotnych, czy tez  rodziny przez ywające okreso-
we trudnos ci finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien byc  
okres lony czas trwania tego zwolnienia. 
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Przykładowe, minimalne kwoty składki parafialnej  

w zależności od dochodu danej osoby 

Dochód miesięczny Składka miesięczna Składka roczna 

1 000,00 zł 10,00 zł 120,00 zł 

1 300,00 zł 13,00 zł 156,00 zł 

1 600,00 zł 16,00 zł 192,00 zł 

2 000,00 zł 20,00 zł 240,00 zł 

2 500,00 zł 25,00 zł 300,00 zł 

3 000,00 zł 30,00 zł 360,00 zł 

3 500,00 zł 35,00 zł 420,00 zł 

4 000,00 zł 40,00 zł 480,00 zł 

4 500,00 zł 45,00 zł 540,00 zł 

5 000,00 zł 50,00 zł 600,00 zł 

5 500,00 zł 55,00 zł 660,00 zł 

6 000,00 zł 60,00 zł 720,00 zł 

6 500,00 zł 65,00 zł 780,00 zł 

7 000,00 zł 70,00 zł 840,00 zł 

10 000,00 zł 100,00 zł 1 200,00 zł 

 

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych 

1. noworoczna na Fundusz Socjalny: 167,80 

2. na Fundusz Stypendialny: 193,00 

3. na Diakonię Polską: 160,00 

4. na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa: 1050,00 

5. na Domy Opieki (ofiara z niwna):  

6. na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny:  

7.  Fundusz na Diasporę:  

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

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

06.06 

1. po Tro jcy S w. 
9.30 10.30  Zapraszamy 

do Słupska 

13.06 

3. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

20.06 

Konfirmacja 
 16.30   

27.06 
Zakon czenie 

 Roku Szkolnego 

 10.30 8.30  

04.07 
6. po Tro jcy S w. 

9.30 10.30  12.30  

11.07 
7. po Tro jcy S w. 

 10.30    

18.07 

8. po Tro jcy S w. 
 10.30   

25.07 

9. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

9.06. 19.30 Koncert organowy - Zbigniew Gach kos cio ł 

18.06. 16.00 Pos więcenie lapidarium w Sierakowie Sierakowo 

19.06.  
Synod Wyborczy Diecezji Pomorsko-

Wielkopolskiej - wybory biskupa diecezji 
Bydgoszcz 

20.06. 10.30 Konfirmacja kos cio ł 

29.06. ? Koncert dyplomowy studento w AP kos cio ł 

4-11.07.  Tydzien  Ewangelizacyjny w Dzięgielowie online 


