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  Słowo  
duszpasterza 

Słowo Duszpasterza 

Trzeba bardziej słuchać Boga niż 
ludzi.  Dz 5,29 
 
Drodzy Parafianie! 
 
 Wakacje powoli odchodzą w 
zapomnienie. Przed nami nowe 
zadania i wyzwania w kolejnym 
roku szkolnym.  Dzięki  zdobywa-
nej w szkole wiedzy nasze dzieci 
stają się z dnia na dzien  mądrzej-
sze, bardziej rozsądne i ciekawe 
s wiata, dlatego waz ne jest aby 
trafiały na dobrych nauczycieli. 
 Bycie nauczycielem jest bar-
dzo odpowiedzialnym zadaniem, 
bo nauczanie to nie tylko przeka-
zywanie wiedzy i kształtowanie 
umiejętnos ci, ale to przede 
wszystkim pokazywanie młode-
mu pokoleniu jak ze zdobytej 
wiedzy moz na korzystac , ale tak-

z e w jaki sposo b odnajdywac  się 
w s wiecie, kto ry nie zawsze jest 
przyjazny człowiekowi.  
 Jezus, jak czytamy w ewange-
liach, był dobrym nauczycielem. 
Nie był teoretykiem wiary, ale 
zdecydowanym praktykiem. Po-
kazywał swoim uczniom i 
wszystkim, kto rych spotykał na 
swojej drodze jak Jego nauczanie 
nalez y zamieniac  w czyny, w jaki 
sposo b zwiastowac , by ludzie 
us wiadomili sobie, jak wielką mi-
łos cią Ojciec nas obdarzył, posy-
łając Syna i pos więcając Jego z y-
cie. Dlatego, nie kwestionując 
ogromu potrzebnej wiedzy  zdo-
bywanej w szkołach, wsłuchujmy 
się w  to, co Bo g przekazuje nam 
w Swoim Słowie. 

 Z modlitwą 
    Wasz Duszpasterz 

ks. Wojciech Froehlich 

Proboszcz parafii 

w Słupsku 
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8.Wówczas Kain zwrócił się do bra-
ta swego Abla: Chodźmy na pole! A 
gdy byli na polu, Kain się rzucił na 
Abla, swego brata i go zabił. 9. Pan 
zaś zapytał Kaina: Gdzie jest brat 
twój Abel? Odpowiedział: Nie 
wiem. Czyż ja jestem stróżem mego 
brata? 10.Wtedy On powiedział: Co 
zrobiłeś? Krew twojego brata woła 
do Mnie z ziemi.  Gen  4, 8-10 
 
  W kos ciołach ewangelickich 
teksty biblijne 13. niedzieli po 
s więcie Tro jcy S więtej koncentru-
ją mys li wiernych na bliz nim, na 
jego potrzebach, na okazywaniu 
miłosierdzia i na międzyludzkich 
relacjach.  Teksty te nalez ą do naj-
bardziej znanych fragmento w bi-
blijnych, bo kto z  nie słyszał przy-
powies ci o Miłosiernym Samary-
taninie czy pierwszej kryminalnej 
historii z kart Biblii o Kainie, Ablu 
i o bratobo jczym morderstwie. 
Teksty te z jednej strony wskazują 
bardzo wyraz nie na istnienie zła, 
kto re nazywamy w naszej chrze-
s cijan skiej nomenklaturze grze-
chem, z drugiej wskazują na po-
nadczasowy, ponadreligijny wy-

miar i obowiązek człowieka do 
pochylenia się nad człowiekiem 
znajdującym się w kryzysie, w po-
trzebie.  
  W historii ludzkos ci nie by-
ło takiego czasu, w kto rym nie 
miałaby miejsca walka zła z do-
brem, moz e z wyjątkiem tego 
kro tkiego okresu, po akcie stwo-
rzenia, kiedy Bo g spoglądając na 
swoje działo widział, z e to co 
stworzył było dobre. Upadek w 
grzech, czyli chęc  doro wnania Bo-
gu w Jego mocy i sile zrujnował 
cały Boz y plan i człowiek stracił 
mocny grunt pod nogami po jakim 
stąpał.  
Wraz z symbolicznym wypędze-
niem z raju grunt ludzkiego z ycia 
stał się grząski. Człowiek, kto ry 
polega wyłącznie na swojej mą-
dros ci, kto ry jest zapatrzony wy-
łącznie w siebie i dba tylko o swo-
je interesy nie zwracając uwagi na 

Rozważanie 

Grząski grunt 

ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii w Słupsku 
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Rozważanie 

ludzi woko ł siebie, nie interesując 
się losem innych, nie utrzyma się 
długo na powierzchni, z czasem 
grunt jego z ycia stanie się na tyle 
miękki, z e zacznie go wciągac  jak 
bagno, z kto rego bez pomocy z ze-
wnątrz człowiek nie jest w stanie 
się uwolnic . Tego, z e na s wiecie 

dzieje się wiele zła nikomu nie 
trzeba udowadniac . Widzimy to 
na kaz dym kroku. Kaz dego dnia 
jestes my bombardowani złymi 
wiadomos ciami, kto re dzieją się 
daleko od nas, jak np. trzęsienia 
ziemi na Haiti, powodzie w odle-
głych krajach, albo konflikty 
zbrojne w Afganistanie, czy na 
Ukrainie, bieda i gło d w Indiach, 

czy krajach Afryki i wiele innych i 
moz e się wydawac , z e nas to 
wszystko nie dotyczy. Jednak jak 
pokazuje z ycie, to co pozornie 
dzieje się setki czy tysiące kilome-
tro w od naszych domo w, w kto -
rych sobie spokojnie mieszkamy, 
obnaz a naszą postawę, pokazuje 

jaka jest nasza wiara. Z pozycji wi-
dza, w dodatku słabo zorientowa-
nego w rzeczywistos ci, a opierają-
cego swoje teorie często na uogo l-
nieniach, uproszczeniach a nieraz 
uprzedzeniach, tworzącego wła-
sne teorie łatwo jest ferowac  wy-
roki, udzielac  rad i krytykowac  
działania innych, nie zadając sobie 
trudu pro by zrozumienia sytuacji 
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Rozważanie 

i wykazania się empatią. Nie lubi-
my tracic  swojej strefy komfortu, 
w kto rej czujemy się bezpiecznie. 
Czy na tym polegac  ma chrzes ci-
jan ska miłos c ? Na dawaniu rad? 
Bo g nie oczekuje od nas tego, aby-
s my innym radzili, jak mają z yc , 
jak mają postępowac , jak mają 
wierzyc , ale oczekuje od nas tego 
bys my dawali przykład jak słowa 
zamieniac  na działania, dzięki, 
kto rym inni będą mogli poznac  ja-
ki naprawdę jest Bo g, ten, w kto -
rego wierzymy i kto remu ufamy. 
Wiara, jak czytamy w Biblii, jest 
czynna wyłącznie w miłos ci.  Dla-
tego potrzebne nam są historie ta-
kie jak ta z początko w ludzkos ci, 
kto ra pokazuje jak bardzo niewie-
le potrzeba do tego, aby brat bra-
tu stał się wrogiem, aby zazdros c  
zniszczyła ludzkie relacje i stała 
się przyczyną nieszczęs cia, aby to 
co powinno budowac  dobre rela-
cje nie tylko w rodzinach, ale po-
między ludz mi na co dzien  zostało 
spalone w ogniu zazdros ci, niena-
wis ci ksenofobii i uprzedzen . Dzi-
siaj słowa Boga „Gdzie jest brat 
two j?” brzmią wyjątkowo wyraz -
nie i głos no. Kto jest moim bra-
tem, kto jest moim bliz nim? Po-
patrz na prawo, popatrz na lewo, 
spo jrz przed siebie, zajrzyj za sie-
bie, wyjdz  ze strefy własnego 
komfortu. Spro buj popatrzec  na 
człowieka, kto ry cię byc  moz e w 

jakis  sposo b draz ni, kto rego po-
glądo w nie podzielasz. Spojrzyj na 
niego nie jak Kain na Abla, z za-
zdros cią i nienawis cią, ale jak Sa-
marytanin na pobitego nieznajo-
mego z empatią i bezinteresowną 
miłos cią.  
  Drodzy, jes li nasza wiara 
ma byc  z ywa a nie powierzchow-
na, pełna zapału dla Chrystusa, a 
nie oparta na własnych egoistycz-
nych interesach, na pokaz, to nie 
moz emy nie dostrzegac  w drugim 
człowieku kogos , kogo Bo g kocha 
tak samo jak nas.  
  Znakiem tej miłos ci jest 
krzyz , w kto rym Bo g zrealizował 
ostatecznie swo j plan zbawienia 
człowieka. Rozmiękły grunt, za 
sprawą swojego Syna.  
Podąz ajmy zatem za tym znakiem 
i nas ladujmy Chrystusa  w Jego 
miłos ci, aby w ten sposo b przy-
czynic  się do budowania mosto w 
pomiędzy ludz mi, a nie stawiania 
zasieko w. Albowiem cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych moich 
braci Mnie uczyni liście - mo wi Je-
zus. To są słowa, kto re jako zde-
klarowani chrzes cijanie, niezalez -
nie od wyznania musimy nosic  w 
swoich sercach. 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 poprawę sytuacji w Afganistanie, w szczególności o mieszkających 

tam chrześcijan; 

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

znawanie się do wiary w wielu krajach świata; 

• o dzieci i młodzież, oraz wszystkich, którzy rozpoczynają kolejny rok 

szkolny; 

• o nauczycieli, aby w jak najlepszy sposób przygotowywali dzieci do ży-

cia społecznego; 

• o mądrość i rozsądek dla rządzących;  

• o chorych, samotnych, opuszczonych i o wszystkich, którzy przeżywają 

trudne momenty swojego życia; 

• o osoby zagubione i poszukujące sensu życia; 

• o seniorów i seniorki; 

• o tych, którzy znajdują się w żałobie;  

• 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. 

 

Prośby modlitewne 
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Ewangelickie Pomorze - miejsca i ludzie 

Słupsk i Pomorze S rodko-
we, to obszar, kto rego mieszkan cy 
są przywiązani do przestrzegania 
prawd biblijnych, ale i otwarci na 
nowinki religijne. Początki Refor-
macji na terenie miasta datowane 
są na 1517 r., kiedy to doszło do 
powaz nego sporu z miejscowym 
duchowien stwem w sprawach 
podatkowych. Dzięki temu szerze-
nie podglądo w autora 95 tez przez 
jego zwolenniko w: ks. Chrystiana 
Ketelhota i ks. Thomasa Hecketa 
(1521-22 r.), ks. Petera Suawe 
(1522-1524), Laurentiusa Mor-
gensterna (1524), ks. Jana Aman-
dusa (1524-1525) i ks. superin-
tendenta Jakuba Hogensee (1525-
1573), zaowocowało oddolnym 
przyjęciem luteranizmu przez 
zdecydowaną większos c  o wcze-
snych słupszczan.  

Po oficjalnym wprowadze-
niu na Pomorzu Reformacji Słupsk 
był od 10 do 13 stycznia 1535 r. 
miejscem pierwszej wizytacji ko-
s cielnej kierowanej przez ks. dr. 
Jana Bugenhagena. Tutaj tez  sie-
dzibę miała jedna z trzech super-
intendentur generalnych Pomo-
rza. 

Wiek osiemnasty obrodził 
aktywnos cią pietysto w, kto rzy 
stworzyli najaktywniejszy na Po-
morzu os rodek tego ruchu. Na te-
renie Słupska pietys ci skupiali się 
woko ł miejscowego prepozyta ks. 

EWANGELICKIE POMORZE 

M I E J S C A  I  L U D Z I E  
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Ewangelickie Pomorze - miejsca i ludzie 

ODWOŁANE !!! 

Johanna H. Spro gla, a w powiecie 
liderami byli: ks. P.Ch. Zeise, pro-
boszcz Sierakowa i ks. Johanna H. 
Ko llera, proboszcz Smołdzina. 
Istotną rolę w ruchu pietystycz-
nym odgrywali takz e duszpaste-
rze gło wczyccy: Gottlieb Haaring, 
Christian Schiffert, Johann Fle-
ischer, a jeden z nich ks. Peter 
Schimansky był nawet herrnhuty-
stą.   

W XIX w. przychylnos c  
mieszkan co w powiatu słupskiego 
wobec nowinek religijnych oraz 
wyjątkowo wielkie przywiązanie 
do prawd biblijnych, pozwoliły na 
działalnos c  na tym terenie postaci 
znaczących w dziewiętnasto-
wiecznym przebudzeniu religij-
nym, takich jak ks. prof. Friedrich 
Schleiermacher, bracia von Below, 
stolarz Karl Wilhelm Wolff, kowal 
Michael Voll, ks. Gustav Knak. 

W latach trzydziestych i 
czterdziestych XX w. na terenie 
Pomorza S rodkowego w Kos ciele 
ewangelickim s cierały się wpływy 
faszysto w i ich przeciwniko w. W 
oporze wobec biskupo w Karla 
Thoma i Ludwiga Mu llera działało 
bardzo wielu członko w Kos cioła 
Wyznającego, w tym m.in. ks. Die-
trich Bonhoeffer. 

W „Informatorze Parafial-
nym” prezentujemy miejsca i oso-
by waz ne dla dziejo w pomorskie-
go ewangelicyzmu. 

Kościół Mikołaja – 
Miejska Biblioteka 
Publiczna 

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Słupsku mies ci się w 
najstarszym budynku kos cielnym 
na terenie miasta i pierwszym, 
kto rego duszpasterz głosił kaza-
nia w duchu luteran skim.  

Pierwsza informacja o ko-
s ciele, pojawia się w 1269 roku. 
Był wtedy drewnianą s wiątynią o 
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Ewangelickie Pomorze - miejsca i ludzie 

statusie kos cioła prywatnego. Ro-
dzaj uposaz enia oraz imię patro-
na, kto re otrzymał wskazują, z e 
s wiątynia skupiała s rodowisko 
kupiecko-rzemies lnicze. Obok ko-
s cielnego wzgo rza, w kierunku 
południowym znajdowała się osa-

da kolonisto w niemieckich, przy-
byłych z terenu Lubeki.  

Po po łnocnej stronie obok 
kos cioła mies cił się klasz-
tor oddzielony od ko-
s cielnych muro w wąską 
uliczką (ul. Kręta). Bu-
dynki klasztorne i ko-
s cio ł, były podpiwniczo-
ne, zbudowane na ka-
miennym fundamencie. 
Budynek klasztorny miał 
wysokos c  jednego piętra.  

Pierwszym ka-
znodzieją, kto ry głosił w 

Słupsku kazania w duchu luteran -
skim był mnich z Klasztoru Pre-
monstratenso w (Norbertano w) w 
Białobokach ks. Chrystian Ketel-
hot, uczen  Jana Bugenhagena. 
Przybył on do Słupska w marcu 
1521 r. i został przydzielony do 

kos cioła s w. Mikołaja. 
Udało mu się pozy-
skac  dla reformacji 
proboszcza parafii 
mariackiej, ks. Toma-
sza Hecketa. Jesienią 
1522 r. obaj jednak 
zmuszeni zostali do 
opuszczenia miasta.  

Po oficjalnym wpro-
wadzeniu przez Gryfi-
to w Reformacji na 
Pomorzu działalnos c  
klasztorną przekształ-

cono w ewangelicki konwent - 
Fundację Szlachetnych Panien dla 
8 kobiet z rodzin szlacheckich i 
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Ewangelickie Pomorze - miejsca i ludzie 

jednej ze stanu mieszczan skiego. 
Fundacja działała do 1945 roku, 
członkinie Konwentu zajmowały 
się m.in. prowadzeniem lekcji gry 
na fortepianie, nauki języko w ob-
cych, opiekowały się ogrodem i 
domem starco w przy ul. Morcinka 
20. 

W 1665 r. kos cio ł i klasz-
tor spłonęły. Odbudowę klasztoru 
ukon czono w 1679 r., natomiast 
zniszczony kos cio ł przykryto wte-
dy jedynie dachem. Kos cio ł odre-
staurowano dopiero w roku 1737 
dzięki staraniom pułkownika Ste-
dinga i  uz ytkowano go jako ko-
s cio ł garnizonowy do 1740 r. 

W roku 1760 wojska ro-
syjskie (wojna siedmioletnia) 
przekształciły kos cio ł Mikołaja w 
cerkiew prawosławną. Po z niej 
słuz ył jako magazyn i remiza stra-
z acka, popadając powoli w ruinę. 
Około 1770 r. rada miejska prze-
znaczyła budynek na potrzeby 
os wiaty i od 1772 r. były kos cio ł 
słuz ył jako szkoła wraz z interna-
tem dla ubogich ucznio w. Na 
szkolne potrzeby wnętrze budyn-
ku podzielono na trzy kondygna-
cje. 

Kolejny raz gmach dawne-
go kos cioła przebudowano w 
1819 r., przystosowując go do 
potrzeb szkoły elementarnej. W 

1834 r. działalnos c  rozpoczęła 
pierwsza w Słupsku, z en ska szko-
ła s rednia. Od roku 1926 mies ciła 
się tu szkoła specjalna.  

W marcu 1945 r. kos cio ł 
s w. Mikołaja spłonął całkowicie. 
Odbudowę obiektu rozpoczęto w 

1965 r., a 10 wrzes nia 1971 r. do-
konano uroczystego otwarcia bi-
blioteki, kto rej nadano imię Marii 
Dąbrowskiej. 
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Ewangelickie Pomorze - miejsca i ludzie 

 

Ks. Chrystian Ketelhot  
lub Ketelhodt (* 1492 Go rzyca, 
pow. gryficki - † 21 VII 1546 
Stralsund), duchowny ewangelic-
ki, pierwszy kaznodzieja luteran -
ski w Słupsku; zakonnik w klasz-
torze  premonstratenso w 
(norbertano w) w Biłałobokach 
(obecnie sołectwo na terenie 
Trzebiatowa); od marca 1521 r. 
kaznodzieja przy kos ciele s w. Mi-
kołaja w Słupsku; do luteranizmu 
przekonał m.in. ks. Thomasa Hec-
keta, proboszcza parafii mariac-
kiej i przełoz onego klasztoru nor-
bertanek w Słupsku; po wydale-
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Ewangelickie Pomorze - miejsca i ludzie 

niu ze Słupska od maja 1523 r. był 
reformatorem i proboszczem lute-
ran skim w Stralsundzie na Pomo-
rzu Przednim. Następnie został 
superintendentem 
(zwierzchnikiem) tamtejszego 
okręgu kos cielnego. 

*** 

Ks. Jan Bugenhagen  

(* 24 VI 1485 Wolin - † 19/20 IV 
1558 Wittenberga), duchowny, 
ewangelicki reformator Pomorza i 
Danii; syn Gerharda lub Gerta, 
radnego Wolina; 1502-07 studia 
na Uniwersytecie Pomorskim w 
Greifswaldzie, rektor szkoły łacin -
skiej w Trzebiatowie, zakonnik w 
klasztorze białobockim, profesor 

teologii na Uniwersytecie w Wit-
tenberdze, jeden z najbliz szych 
wspo łpracowniko w Marcina Lu-
tra, propagator luteranizmu na 
Pomorzu, w Danii, Szlezwiku-
Holsztynie, Ham-
burgu i Brunsz-
wiku; opraco-
wał ordynację 
kos cielną i 
Agendę, prze-
prowadzał 
pierwsze wizy-
tacje kos cielne; 
w j. łacin skim 
wydał jedną z 
pierwszych hi-
storii Pomorza 
„Pomeranię”; 
przetłumaczył 
Biblię na dialekt 
dolnosakson ski; 
10-13 stycznia 
1535 r. osobi-
s cie dokonał 
wizytacji 
(wprowadzenia 
luteranizmu) w 
Słupsku; 13 X 1522 r. s lub z Wal-
purgą, mieli os mioro dzieci, syn 
Johann był profesorem w Witten-
berdze i proboszczem w Kemberg, 
co rka Sara została z oną diakona 
Marcellusa Gallusa Mollera i 
owdowiała ok. 1548 r., a następ-
nie pos lubiła Georga Cracowa. 
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Franz Frenzel                              

    (* 15 VII 1867 Kalniszki, pow. 
Gołdap - † 22 V 1946 Słupsk); na-
uczyciel kształcenia specjalnego, 
pedagog s wiatowej sławy, organi-
sta; syn szewca Karla i Wilhelmine 
zd. Norikat; 1881-84 szkoła s red-
nia w Gołdapi; uzdolniony mu-
zycznie, grał na organach; 1884 
praca w szkole ludowej w Dube-
ninkach na Suwalszczyz nie, na-
stępnie do 1888 r. w Olecku; od 
1884 r. nauka w seminarium dla 
nauczycieli szkolnych w Węgorze-
wie; 1888-89 praca w szkole Mi-
koszy koło Orzysza; 1889-92 po-
sada nauczyciela w prowincjonal-
nym os rodku dla głuchoniemych 
w Reszlu; 1895-98 ewangelicki 

os rodek dla młodziez y dotkniętej 
upos ledzeniem umysłowym w 
Les nicy (Go rny S ląsk); 1898 kro -
lewski os rodek wychowawczy w 
Wabern koło Kassel; 1900-28 or-
ganizator, nauczyciel i dyrektor 
szkoły specjalnej w Słupsku; w 
szkole nauczano języka niemiec-
kiego, matematyki, religii i tzw. 
„zajęc  poglądowych”, waz nym by-
ło utworzenie warsztato w szkol-
nych i prowadzenie działan  peda-
gogicznych poprzez terapię zaję-
ciową; ro wnolegle z pracą pedago-
giczną prowadził pracę naukową, 
pisał i wydawał ksiąz ki z pedago-
giki specjalnej, opracowywał pod-
ręczniki, brał udział w sympozjach 
naukowych; był znanym słupskim 
organistą, kierował cho rem Sto-
warzyszenia Słupskich S piewa-
ko w oraz  Cho rem Kos cioła Zam-
kowego; w latach 30-tych grał 
ro wniez  na organach w słupskiej 
synagodze; 1904 na S wiatowej 
Wystawie w St. Louis zdobył na-
grodę za swoje publikacje dot. 
szkoły specjalnej; 1913 otrzymał 
„Tytuł Szlachecki Orderu Kawale-
ra Kro lewskiego Rodu Hohenzol-
lerno w”; z onaty, dzieci: Ka the (* 
18 IV 1888 - ? †) Peter (* 11 V 
1892 - † 13 VIII 1915).  

Jan Wild 

Ewangelickie Pomorze - miejsca i ludzie 
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O tym, co za nami 

O tym, co za nami 
Prace remontowe 

Od lipca ruszyły prace remontowe w 

budynku przy ul. Traugutta 16 mają-

ce na celu przebudowę budynku na 

potrzeby Słupskiego Centrum Diako-

nii i Dialogu.  Zaplanowane prace 

podzielone zostały na 3 etapy  reali-

zowane w kolejnych latach. Do kon ca 

2021 roku zakon czą się prace bu-

dowlane wewnątrz budynku wraz z 

przebudową instalacji. Prace mogą 

odbywac  się dzięki wsparciu zagra-

nicznych darczyn co w, jednak zgro-

madzone s rodki nie są wystarczają-

ce, dlatego kaz dy moz e włączyc  się w 

projekt poprzez wpłaty na konto:  

41160014621816836860000004 

Modlitwa ekumeniczna       
W czwartek, 22 lipca, w sanktua-

rium S w. Jakuba w Lęborku  odbyła 

się ekumeniczna liturgia, kto rej prze-

wodniczył ks. Wojciech Froehlich, a 

kazanie wygłosił proboszcz miejsca 

ojciec Robert Wołyniec.  

Wystawa  

W słupskim  ratuszu  została pokaza-

na wystawa pt: Niepełnosprawni w 

obiektywnie przygotowana w ramach 

projektu „Znowu aktywni”. Ekspozy-

cja pojawi się w kos ciele w paz dzier-

niku.  

Koncert           

W ramach koncerto w pn. Wieczory 



Informator parafialny, Nr 9 (227) 2021  17 

 

  

O tym, co za nami 

 

 

 

muzyczne w kościele ewangelickim  11 

sierpnia odbył się  recital organowy 

Elz biety Karolak z Poznania, kto ra 

wykonała utwory organowe epoki 

romantyzmu.  

Uroczystość w Gdyni 

Z okazji 76. rocznicy zatopienia stat-

ko w ewakuujących niemieckich cywi-

lo w Gustloff, Goya i Steuben w gdyn -

skim kos ciele Stella Maris  odbyło się  

ekumeniczne naboz en stwo upamięt-

niające ofiary  tamtych tragedii. Kaza-

nie wygłosił ks. Wojciech Froehlich, 

liturgii przewodniczył ks. Andre 

Schmeier (kat.) z Olsztyna.  Wydarze-

nie co roku organizuje mniejszos c  

niemiecka z Gdyni, kto ra w tym roku 

obchodziła  25-lecie swojej działalno-

s ci. W drugiej częs ci uroczystos ci na  

Skwerze Kos ciuszki zostały złoz one 

wien ce i kwiaty.  

W  2. połowie stycznia 2023 roku 

planujemy zorganizowanie ewan-

gelickiej pielgrzymki  do Izraela. 

Jeśli jesteś zainteresowana/y  

wzięciem udziału w takim przed-

sięwzięciu to zapraszamy do kon-

taktu  pod numerem 605 556 749. 



 18 Informator parafialny, Nr 9 (227) 2021  

 

  

Zapraszamy 
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Lekcje religii 

 
1. Jaki akt prawny reguluje nau-
czanie religii w szkole i w punk-
cie katechetycznym? 
W rozporządzeniu Ministerstwa 
Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 
1992 (z po z niejszymi zmianami, 
ostatnie z 2017 r.) w sprawie wa-
runko w i sposobu organizowania 
nauki religii w publicznych przed-
szkolach i szkołach są zawarte 
wszystkie uregulowania dotyczą-
ce organizowania lekcji religii. 
 
2. Na czyj wniosek jest organizo-
wana nauka religii? 
Naukę religii zgodnie z  w/w roz-
porządzeniem organizuje się: 
·     w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych - na z yczenie ro-
dzico w, 
·     w szkołach podstawowych - na 
z yczenie rodzico w, 
·     w szkołach ponadpodstawo-
wych - na z yczenie rodzico w, bądz  
samych ucznio w; po osiągnięciu 
pełnoletnos ci o uczęszczaniu na 
religię i etykę decyduje uczen . 
Z yczenie jest wyraz ane w formie 
pisemnego os wiadczenia. Os wiad-

czenie nie musi byc  ponawiane w 
kolejnym roku szkolnym, moz e 
jednak zostac  zmienione. 
Szkoła nie ma prawa domagac  się 
os wiadczen  informujących o nieu-
czestniczeniu ucznia w zajęciach z 
religii i/lub etyki, natomiast w 
przypadku rezygnacji z udziału w 
tych zajęciach konieczne jest poin-
formowanie szkoły o zmianie de-
cyzji. 
 
3. Dla jakiej grupy szkoła ma 
obowiązek zorganizować lekcje 
religii? 
Przedszkole i szkoła mają obowią-
zek zorganizowac  lekcje religii dla 
grupy nie mniejszej niz  siedmiu 
ucznio w danej klasy lub oddziału 
przedszkolnego. Dla mniejszej 
grupy lekcje powinny byc  organi-
zowane w grupie międzyklasowej. 
Jez eli w przedszkolu lub szkole na 
naukę religii zgłosi się mniej niz  
siedmiu ucznio w danego wyzna-
nia, organ prowadzący przedszko-
le lub szkołę, w porozumieniu z 
włas ciwym Kos ciołem, organizuje 
naukę religii w międzyszkolnym/
pozaszkolnym punkcie kateche-

Informator dla rodziców dotyczący  
nauczania religii ewangelickiej 

(opracowany przez Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelne-
go - dk. Ewę Below) 



 20 Informator parafialny, Nr 9 (227) 2021  

 

 

 

tycznym. 
Od 1 wrzes nia 2014 r. przestało 
obowiązywac  dotychczasowe 
ograniczenie, kto re wymagało 
co najmniej trzech ucznio w, dla 
kto rych organ prowadzący tworzy 
grupę międzyszkolną lub pozasz-
kolny punkt katechetyczny. Ozna-
cza to, z e zajęcia z religii są orga-
nizowane nawet dla jednego 
ucznia. 
 
4. Czy ocena z religii jest na 
świadectwie szkolnym? 
Ocena z religii jest wliczana do 
s redniej ocen ucznia, jednak nie 
wpływa na promocję do kolejnej 
klasy. Ocena z religii jest umiesz-
czana na s wiadectwie szkolnym 
bezpos rednio po ocenie zachowa-
nia. W przypadku s wiadectw 
ucznio w klas 1 – 3 szkoły podsta-
wowej nie stosuje się oceny opiso-
wej z religii. 
Uczniowie uczęszczający na lekcje 
religii w punkcie katechetycznym 
otrzymują ocenę z religii na spe-
cjalnych (kos cielnych) zas wiad-
czeniach wystawianych przez 
uczącego katechetę. Na podstawie 
tego zas wiadczenia, oddanego w 
szkole wychowawcy klasy, uczen  
otrzymuje ocenę za pierwszy se-
mestr oraz ocenę kon coworoczną 
wpisaną na s wiadectwie szkol-
nym. 

Dodatkowo parafie przygotowują 
dla ucznio w S wiadectwa z nauki 
religii. 
 
5. Czy szkoła ma obowiązek za-
pewnić uczniom opiekę w cza-
sie lekcji religii rzymskokatolic-
kiej? 
Szkoła jest zobowiązana zapewnic  
w czasie trwania religii opiekę lub 
zajęcia wychowawcze uczniom, 
kto rzy nie korzystają z nauki reli-
gii w szkole. 
 
6. Czy nauczyciel religii może 
być wychowawcą klasy? 
Nauczyciel religii wchodzi w skład 
rady pedagogicznej szkoły, nie 
przyjmuje jednak obowiązko w 
wychowawcy klasy. 
 
7. Jakie obowiązują przepisy 
dotyczące podręczników i pro-
gramów nauczania do religii? 
Nauczanie religii odbywa się na 
podstawie programo w opracowa-
nych i zatwierdzonych przez Ko-
s cio ł i przedstawionych do wiado-
mos ci Ministrowi Edukacji Naro-
dowej. Te same zasady stosuje się 
wobec podręczniko w do naucza-
nia religii. 
Kos cio ł Ewangelicko-Augsburski 
w 2017 r. zatwierdził nowy Pro-
gram nauczania religii ewangelic-
kiej do szkoły podstawowej oraz w 

Lekcje religii 



Informator parafialny, Nr 9 (227) 2021  21 

 

 

 
 

latach wczes niejszych podręczniki 
do nauczania religii ewangelickiej 
do poszczego lnych klas. Zostały 
one ro wniez  przekazane do wia-
domos ci Ministrowi Edukacji Na-
rodowej. 

Wykaz podręczników do nauczania 
religii: 
Klasa 1 – Bo g błogosławi człowieko-
wi, 
Klasa 2 – Boz a dobroc , 
Klasa 3 – Boz a miłos c , 
Klasa 4 – Boz a wiernos c , 
Klasa 5 – Wzrastanie w wierze, 
Klasa 6 – Boz y Kos cio ł, 
Klasa 7 – Z wiarą przez z ycie, 
Klasa 8 – Z ycie i wiara, 
Szkoły ponadpodstawowe - Z ycie i 
wiara. 

*** 
Lekcje religii ewangelickiej w Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej w 
Słupsku odbywają się w Międzysz-
kolnym Punkcie Katechetycznym 
zarejestrowanym przy Szkole 
Podstawowej nr 9 w Słupsku przy 
ul. Małachowskiego 9.  Punkt nau-
czania lekcji religii zlokalizowany 
jest w Centrum Diakonii i Dialogu 
przy ul Traugutta 16. Zajęcia dla 
poszczego lnych grup wiekowych 
odbywają się w wymiarze 2 go-
dzin  lekcyjnych tygodniowo zgod-
nie z ustalonym harmonogramem 
zajęc . W celu zapisania dziecka na 
lekcję religii w Parafii nalez y, zło-
z yc  w szkole os wiadczenie woli, 

kto re moz na napisac  odręcznie, 
lub pobrac  ze strony 
www.slupsk.luteranie.pl. Kopię 
os wiadczenia podpisaną przez 
dyrektora szkoły z datą wpływu 
nalez y dostarczyc  do Parafii w 
celu wpisania dziecka na listę 
ucznio w Międzyszkolnego Punktu 
Katechetycznego. Takie os wiad-
czenie woli składa się w szkole 
tylko raz. Niech dobry Bo g błogo-
sławi nam wszystkim w Nowym 
Roku Szkolnym 2021/2022.  
 

Lekcje religii 
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Prezent pod Choinkę 
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Orkiestra kos cielna na S ląsku podczas pro by: 
- Zymbalisten fertig? 
- Ja, fertig! 
- Posaunen fertig? 
- Ja, fertig! 
- Trompete fertig? 
- Fertig, fertig! 
- To chopy, gromy zusammen: Eins, zwei, drei „Boz e cos  Polskę…” 

*** 
Z ona do męz a: „Kochasz mnie tylko dlatego, z e mo j ojciec pozostawił 
mi cały majątek?” 
Mąz  do z ony: „W z adnym wypadku kochanie! Będę cię kochał zawsze 
niezalez nie od tego, kto pozostawił ci cały majątek.”  

*** 
Katecheta do ucznia: „Ty i two j kolega z ławki macie te same błędy 
w sprawdzianie. Jak moz esz to wytłumaczyc ?” Uczen : „To proste, mamy 
tego samego nauczyciela.” 

*** 
Gdyby Pan Bo g chciał, z ebym podobał się wszystkim, to uczyniłby mnie 
bukietem kwiato w. 
Gdyby Pan Bo g chciał, z eby wszyscy mnie lubili, to uczyniłby mnie z cze-
kolady. 

*** 
Podczas s lubu w kos ciele ksiądz prosi s wiadkową o przeczytanie s lub-

nego wersetu biblijnego i zapowiada, z e będzie miało miejsce czytanie 

z pierwszego listu Jana 4,18*. Niezbyt obyta w Biblii kobieta otwiera 

ewangelię Jana i czyta: Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz 

masz, nie jest twoim mężem. 

*W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń 

drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. 1 J 4,18 

Humor z befką 

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 (sty.): 167,80 

2. na Fundusz Stypendialny (luty): 193,00 

3. na Diakonię Polską (1. n. pas.): 160,00 

4. na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa (maj/czer): 1150,00 

5. na Domy Opieki (ofiara z niwna paz dz.):  

6. na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny (paz dz.):  

7.  Fundusz na Diasporę (list.):  

8. Skarbonka Diakonijna: 532,00 
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Plan nabożeństw na wrzesień/październik 2021 

DZIEŃ 
SŁUPSK  

D 

SŁUPSK  

PL 
LĘBORK 

GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

05.09 

14. po Tro jcy S w. 
9.30 10.30  12.30 

12.09 

15. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

19.09 

16 po Tro jcy S w. 
 16.30   

26.09 
17. po Tro jcy S w. 

 10.30 8.30  

03.10 
S więto Z niw (ofiara) 

9.30 10.30  12.30  

10.10 
19. po Tro jcy S w. 

 10.30  8.30  

17.10 

20. po Tro jcy S w. 
 10.30   

24.10 

21. po Tro jcy S w. 
 10.30 8.30  

31.10 

22. po Tro jcy S w.       
Uwaga! Zmiana czasu   

 10.30    

WYDARZENIA 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

3 .09. 17.00 Spotkanie ws. lekcji religii kos cio ł 

8.09. 19.30 Koncert Wieczory Muzyczne kos cio ł 

17.09. 17.00 Rada Parafialna kos cio ł 

08.10. 19.00 Koncert puzonisto w z Greifswaldu kos cio ł 


