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Hasło roku:
Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza.
Księga Ezechiela 36,26

HASŁO MIESIĄCA CZERWIEC 2017 R.
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dz 5,29
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy z
bliska i z daleka. Rozpoczyna się kolejny miesiąc tego roku i trzeba przyznać, że
czas biegnie nieubłaganie szybko. Zbliżamy się już do połowy roku. W takich
chwilach człowiek staje uświadomienia sobie, że podlega przemijalności.
Dodatkowo widzimy, jak kolejny raz Pan Bóg pięknie obudził nasze otoczenie,
zieleń stała się bujna i soczysta. Pan Bóg na każdym kroku ukazuje nam swoją
obecność. Ale, czy my szukamy Jego w naszej codzienności? Czy poznajemy
Jego działanie wokół nas i dla nas? A może wolimy Go nie zauważać, bo akurat
jest nam tak wygodnie. Świadomość, że Bóg jest przy mnie, blisko, pobudza nas
do zastanowienia się na codziennym naszym postepowaniem – bo przecież jest
blisko, to pewnie widzi – jak się zachowuję, jak się wyrażam, czy szanuję
bliźniego, czy przestrzegam Jego nakazu miłości. W takich momentach wielu
woli się okłamywać, że Bóg nie widzi, bo jest bardzo zajęty. A można i pójść
dalej i powiedzieć, że Boga nie ma i oświadczyć, że się jest ateistą – bo tak
wygodniej i można łatwiej sumienie uciszyć! W tej, jakże częstej współcześnie
rzeczywistości przychodzi do nas hasło czerwca: trzeba bardziej słuchać Boga
niż ludzi. Ten fragment przypomina nam do Kogo powinniśmy nasze życie
odnosić. To Bóg ma być jedynym „recenzentem” mojego życia. Zanim
cokolwiek zrobisz, powiesz, to najpierw zastanów się Bracie i Siostro czy ten
czyn / słowo będzie zgodne z Bożym nakazem miłości. Czy Bóg cieszy się z
mojej drogi życiowej, czy może smuci się z moich wyborów? Życzę wam takiej
właśnie refleksji nad codziennością. Zachęcam Was i siebie do głębszego i
pilniejszego wsłuchiwania się w Boże Słowo. Pana Boga usłyszeć możemy na
kartach Pisma Świętego, w modlitwie, pieśni ale i również w otaczającej nasz
przyrodzie. Niechaj to poszukiwanie i wsłuchiwanie się w Boga będzie dla nas
twórczym doświadczeniem, ale przede wszystkim niechaj powoduje w nas
głębszą wiarę, większe zaufanie do Boga oraz pełną owoców miłość do
bliźniego! Niech Pan nam błogosławi i niechaj nas strzeże!
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII MAJ 2017 R.
Zakończył się III etap rozbudowy!
Po blisko 4 miesiącach zakończył się kolejny III etap rozbudowy budynków
parafialnych w Piszu.
Powstała nowa część w miejsce starych garaży. Dzięki wykonanym
przebudowom i remontom powstała sala terapeutyczna na parterze, sala
terapeutyczna na piętrze (aktualnie jeszcze nie uruchomiona) oraz dwie toalety
przystosowane do najnowszych przepisów ppoż. oraz osób niepełnosprawnych,
w jeden z toalet została zainstalowana specjalna kabina prysznicowa. Niniejsze
pomieszczenia będą służyły terapii osób niepełnosprawnych uczęszczających w
zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu.
Przed nami ostatni już IV etap rozbudowy w ramach którego powstaną kolejne 4
pracownie terapeutyczne, kolejne dwie toalety, nowe zaplecze socjalne dla
pracowników oraz drogi ewakuacyjne spełniające aktualne przepisy ppoż. W
ramach tego etapu zostanie również zaadoptowany ogród na cele terapeutyczne
oraz parafialne.
Będzie to ostatni, ale najdroższy etap prac budowlanych w tym miejscu bardzo
prosimy o wsparcie naszego projektu poprzez przekazanie ofiary celowej
"Ofiara - IV etap rozbudowy" na konto naszej parafii ewangelickiej w Piszu. Za
każdy przekazany dar będziemy bardzo wdzięczny.
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu
pl. Daszyńskiego 12A
12-200 Pisz
Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu
Nr konta: 92 9364 0000 2002 0021 0744 0001
Tytułem: "Ofiara - IV etap rozbudowy"

3

***
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Gdy chłop księdza poucza...
W dniu 12 maja br. miało miejsce
spotkanie z ks. por. Dawidem
Banachem na temat gromadkarzy
XIX i XX wieku, którzy żyli i
działali
na
terenie
Mazur.
Prelegent przedstawił barwną
historię tego wyjątkowego ruchu
w
ramach
Kościoła
Ewangelickiego, który przysłużył
się
niejednokrotnie
w
podtrzymaniu ewangelickiej wiary na Mazurach.
W spotkaniu wzięło udział wiele osób zainteresowanych historią naszych
terenów.
Serdecznie dziękujemy Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu oraz
Gminie Pisz za współorganizację wydarzenia. Zapraszamy na kolejne
wydarzenia związane z Jubileuszem 500-lecia Reformacji.
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***

Ekumeniczna wizyta w piskich ośrodkach
W poniedziałek 15 maja br. gościliśmy w naszej parafii wizytę studyjną z
Warszawy. Wśród gości znaleźli się reprezentanci poszczególnych dzieł
pomocy Kościołów Chrześcijańskich.
Diakonię Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego reprezentowała p. Wanda Falk
- Dyrektor Generalna, Caritas Polska reprezentowali: ks. Marian Subocz Dyrektor, o. Huber Matusiewicz - z-ca Dyrektora, ks. Marek Dec - z-ca
Dyrektora, Eleos Kościoła Prawosławnego reprezentowali: ks. Doroteusz
Sawicki - Dyrektor, ks. Tomasz Stempa - z-ca Dyrektora, Diakonię Kościoła
Ewangelicko - Reformowanego reprezentowała p. Biruta Przewłocka - Pachnik Prezes.
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Gości przywitał i oprowadził ks. Marcin Pysz - Proboszcz piskiej parafii oraz
Prezes Zarządu ES Betel.
Goście zapoznali się działalnością charytatywna działającą przy parafii
ewangelickiej w Piszu prowadzonej przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel
oraz zwiedzili Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej.

***

Wykład o Diakonii
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W dniu 17 maja br. ks. Marcin Pysz wygłosił wykład i przedstawił prezentację
na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
Zaproszenie skierowało Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oddział w
Olsztynie.
Był to znakomity czas pokazania działalności ewangelików na terenie Mazur
oraz całej Polski na przykładzie działalności Diakonii Polskiej, Diakonii
Mazurskiej oraz Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.

zdj. olsztynski.civitaschristiana.pl

***

Noc Muzeów 2017
W tym roku parafia ewangelicka w Piszu dołączyła do akcji Noc Muzeów. W
spotkaniu wzięło udział wiele osób, które chciały się dowiedzieć czegoś o
Kościele Ewangelicko - Augsburskim w RP.
Ks. Marcin Pysz przedstawił najpierw krótki rys historyczny kościoła
ewangelickiego w Wejsunach, następnie przybliżył zebranym zasady wiary i
tradycje Kościoła Luterańskiego w Polsce. Ostatnim punktem spotkania była
prezentacja filmy pt. "Pleban" ukazującym postać ewangelickiego duchownego
z Łomży ks. Zygmunta Kuźwy.
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Po spotkaniu był jeszcze czas na rozmowy oraz obejrzenie starodruków
będących w posiadaniu parafii w Piszu.

zdj. Bogusław Sebesta

***
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Święto w Łęgutach
W dniu 21 maja br. na zaproszenie
ks. Wojciecha Płoszka oraz Rady
Parafialnej w Ostródzie, piski
proboszcz wygłosił okolicznościowe
kazanie w malowniczym kościele w
Łęgutach.
Jest to jeden z najstarszych
kościołów
ewangelickich
na
Mazurach.
Podczas uroczystego nabożeństwa, które zgromadziło wielu parafian
przeżywaliśmy roczek, konwersję oraz 70 jubileusz konfirmacji. Na
zakończenie nabożeństwa przekazano podziękowania na ręce ks. Marcina Pysza
za okres administracyjnej opieki nad Ostródzka Parafią Ewangelicką.
Po nabożeństwie miał miejsce Piknik Parafialny.
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zdj. PEA w Ostródzie

***
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Chrzest w Piszu
W niedzielę 28 maja podczas nabożeństwa w Piszu
przeżywaliśmy Sakrament Chrztu Świętego. Do grona
wiernych dołączył Marcel.
Marcelowi oraz jego rodzinie życzymy Bożego
błogosławieństwa.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Walne Zebranie Członków Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków w dniu 11.06.2017 r. o
godz. 12:00 po nabożeństwie w Piszu. Zebranie odbędzie się w kaplicy
ewangelickiej w Piszu.

***
Zapraszamy na Spotkania Czwartkowe
Od czerwca rozpoczynamy nowy cykl Spotkań Czwartkowych. Tym razem
zapraszamy na 1 i 3 czwartek miesiąca o godz. 18:00 w budynku parafialnym w
Piszu. Spotkania będą się odbywały przez cały rok.
W 1-szy czwartek miesiąca będziemy poznawali Katechizmy. Nasze spotkania
rozpoczniemy od nowego Luterańskiego Katechizmu dla dorosłych i będziemy
rozmyślali i dyskutowali nad poszczególnymi rozdziałami Katechizmu.
W 3-ci czwartek miesiąca będziemy studiowali Pismo Święte i na przykładzie
fragmentów Ewangelii będziemy zastanawiali się co miał na myśli Jezus
mówiąc te, czy inne słowa.
Serdecznie zapraszamy do pogłębienie wiedzy Biblijnej oraz Wyznaniowej.
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Piski Jubileusz 500-lecia Reformacji

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału
w wydarzeniach, jakie planuje nasza parafia, będzie
to znakomita okazja, aby nas lepiej poznać, ale
przede wszystkim, aby doświadczyć jak wielki
dorobek Reformacja wniosła w nasze życie.

Kalendarz wydarzeń w Roku Jubileuszowym 500-lecia Reformacji:
25 czerwca 2017 r. (niedziela) godz. 10:00 - Uroczyste otwarcie wystawy
starodruków, zabytkowych naczyń liturgicznych pt. "Ewangelicka Historia
Powiatu Piskiego" - Kościół Ewangelicki w Wejsunach.
19 sierpnia 2017 r. (sobota) godz. 18:00 - Bachowski Koncert Organowy w
wykonaniu p. Magdaleny Lewoc - Kościół Ewangelicki w Wejsunach.
20 sierpnia 2017 r. (niedziela) godz. 10:00 - Święto Parafialne połączone z
Jubileuszem Konfirmacji - Kościół Ewangelicki w Wejsunach. Kazanie
wygłosi ks. Dawid Banach z Suwałk.
23 września 2017 r. (sobota) godz. 15:00 - Piska Gala Reformacji - Koncert
Chóru Vox Martis, Koncert Zespołu Cithara Sanctorum - Piski Dom
Kultury.
21 października 2017 r. (sobota) godz. 18:00 - Koncert Reformacyjny Beaty
Bednarz wraz z zespołem - Kościół Ewangelicki w Wejsunach.
31 października 2017 r. (wtorek) godz. 17:00 - Uroczyste nabożeństwo
dziękczynne z okazji 500-lecia Reformacji - Kościół Ewangelicki w
Wejsunach.
08 grudnia 2017 r. (piątek) godz. 17:00 - Spotkanie tematyczne pt.: "Zarys
etyki ewangelickiej", poprowadzi dr Jerzy Sojka (ChAT Warszawa) Biblioteka Publiczna w Piszu
13
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PLAN NABOŻEŃSTW CZERWIEC 2017 R.
Data

Tekst
kazalny
04.06. J 16,
5-15

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

9:00

11:00

9:00

11:00

9:00

11:00

05.06.

1Mż
11, 1-9

11.06.

Iz 6,
1-13

1. Dzień Świąt
Zesłania Ducha
Świętego
2. Dzień Świąt
Zesłania Ducha
Świętego
Święto Trójcy
Świętej

18.06.

J 5,
39-47

1. Niedziela po
Trójcy Świętej

Łk 15,
1-7

2. Niedziela po
Trójcy Świętej
Pamiątka Wyznania
Augsburskiego
3. Niedziela po
Trójcy Świętej

25.06.

02.07.

Ełk

Biała
Piska

18:00
10:00

do
Ełku
godz.
9:15

10:00 Wejsuny
Otwarcie wystawy: Ewangelicka
Historia Powiatu Piskiego
9:00

11:00

do
Pisza
godz.
10:30

UWAGA! Dzieci na Szkółki Niedzielne zapraszamy po przerwie
wakacyjnej!
W niedzielę 25.06.2017 r. podczas uroczystego nabożeństwa w
Wejsunach o godz. 10:00 będziemy również dziękowali Bogu za
zakończony ROK SZKOLNY.
Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci na nabożeństwo!
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
Luterański katechizm dla dorosłych
„Luterański katechizm dla dorosłych”, pod redakcją Bożeny Giemzy i
Marcina Hintza, to książka napisana przez ewangelickich teologów i
duchownych, dotycząca m.in. podstawowych zasad wiary, duchowości
ewangelickiej, życia liturgicznego, problemów etycznych i działań
społecznych Kościoła – przedstawionych w kontekście Reformacji i istoty
luteranizmu.
Pozycja uzupełniona została o listę lektur w języku polskim, głównie z zakresu
ksiąg wyznaniowych, teologii i historii Reformacji, podstaw teologii
ewangelickiej oraz etyki i ekumenii.
Kościoły luterańskie zrzeszone w Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL)
starają się wzajemnie ubogacać. Czynimy to poprzez różne tradycje liturgiczne,
formy pobożności czy pieśni. Kościoły krajowe mają rozmaite formy
organizacyjne, a nawet odmienne rozumienie funkcji i posługi diakona,
prezbitera czy biskupa. Owej różnorodności nie traktujemy jako przekleństwa,
wyzwania czy problemu, lecz również jako dar. (…) Zamysłem redaktorów tej
publikacji, duchownego i świeckiego pracownika Kościoła, było ukazanie owej
różnorodności występującej w naszym diasporalnym Kościele, również poprzez
zaproszenie do napisania poszczególnych rozdziałów Katechizmu osób
reprezentujących czy piastujących różne stanowiska w Kościele – stąd też
książka nie ma charakteru homogenicznego, lecz jest raczej świadectwem wiary
i przemyśleń różnych osób, dla których Kościół luterański w Polsce jest domem
wiary – pisze w zakończeniu ks. biskup prof. Marcin Hintz.
Autorami katechizmu są: dr Łukasz Barański, ks. Wojciech Froehlich, ks. dr
Grzegorz Giemza, ks. bp prof. Marcin Hintz, ks. bp dr Adrian Korczago, ks. dr
Adam Malina, ks. Marcin Rayss, dr Jerzy Sojka i ks. prof. Marek J. Uglorz.
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Książkę wydało Wydawnictwo Warto działające przy Centrum Misji i
Ewangelizacji. Można zakupić ją w księgarni „Warto” w Cieszynie i przez
internet na www.warto.com.pl.

***

Kościół, Biblia, zaangażowanie publiczne
Z okazji 500 lat reformacji Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Komitet
Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej wydały trzy dokumenty
studyjne ŚFL w języku polskim poświęcone eklezjologii (nauka o Kościele),
luterańskiej hermeneutyce biblijnej (sztuce rozumienia i interpretowania
Pisma Świętego) oraz obecności i powołania Kościoła w życiu publicznym.
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Trzy dokumenty ŚFL dostępne są nieodpłatnie w języku polskim wraz z
szerszym komentarzem dr. Jerzego Sojki (Komitet Krajowy/Katedra Teologii
Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie),
odpowiadającego za redakcję merytoryczną tekstów.
– Jubileusz roku 2017 stał się impulsem, by ŚFL podjęła prace studyjne nad
trzema zasadniczymi zagadnieniami: samorozumieniem Federacji w kategoriach
wspólnoty Kościołów, hermeneutyką biblijną oraz zaangażowaniem Kościoła w
przestrzeni publicznej. Te trzy tematy stały się przedmiotem programów
studyjnych prowadzonych w latach poprzedzających rok 2017. Powstałe w nich
dokumenty studyjne zatytułowane odpowiednio: „Samorozumienie luterańskiej
Wspólnoty Kościołów”, „«Na początku było Słowo» (J 1,1). Biblia w życiu
luterańskiej wspólnoty” i „Kościół w przestrzeni publicznej” stanowią punkt
wyjścia do krytycznej autorefleksji członków Federacji nad ich tożsamością i
aktualnym zaangażowaniem zarówno w kontekście obchodów roku 2017, jak i
po nim, wpisując się trwale w dorobek refleksji ŚFL w trzech wymienionych
tematach – pisze dr Sojka.
Zbiór trzech pism opatrzony jest również przedmową Biskupa Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzego Samca. Biskup Kościoła
zwrócił uwagę na historyczną i egzystencjalną potrzebę poszukiwania
odpowiedzi na wyzwania współczesności. Zwierzchnik polskich luteran
przyznał, że nie zawsze poszukiwania przynosiły pożądane owoce i Kościół nie
zawsze potrafił stanąć na wysokości zadania – czasem milcząc, a czasem
mówiąc za dużo.
Według bp. Samca zmaganie się z prawdą Ewangelii jest ewangelickim
charyzmatem, postawą wpisaną w luterański rodowód. – Fundamentem
Reformacji i Kościoła jest Chrystus (por. 1 Kor 3,11) – wszystko inne jest
jedynie przypisami, jednak i one są przydatne, a czasem nawet konieczne. Owe
przypisy wymusza życie, nasze funkcjonowanie w tym świecie i służba dla
bliźnich. Dlatego tak ważna jest czujność, wrażliwość i zrozumienie
mechanizmów zachodzących w Kościele i świecie. Jako pielgrzymująca
wspólnota wiary zakorzeniona w biblijnym orędziu o usprawiedliwieniu
grzesznika z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez Chrzest jesteśmy
wezwani i powołani do poszukiwania odpowiedzi na stare i nowe pytania,
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również o nasze samozrozumienie, o to, jak postrzegamy istotę Kościoła i jego
powołanie, co dziś oznaczają reformacyjne zasady, które nie są danymi raz na
zawsze pomnikami historii, a zobowiązaniem na teraźniejszość i przyszłość –
napisał bp Samiec.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ŚWIAT
Abp Musa Panti Filibus na czele ŚFL
Podczas 12. zgromadzenia ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej
w Windhoek (Namibia), 13 maja br. abp dr Musa Panti Filibus,
zwierzchnik luterańskiego Kościoła Chrystusowego w Nigerii (LCCN),
został wybrany na przewodniczącego (prezydenta) ŚFL.
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Jest on w dziejach 13. prezydentem ŚFL, a drugim pochodzącym z Afryki. Abp
Filibus został wybrany w pierwszym głosowaniu.
Zwracając się do delegatów zgromadzenia mówił o swoich priorytetach:
pogłębianiu wspólnoty między Kościołami członkowskimi, misji,
sprawiedliwości płci, diakonii i relacjach międzyreligijnych na rzecz pokoju i
sprawiedliwości. „Komunia jest darem” - powiedział abp Filibus, dodając iż
należy to czynić z poczuciem ekumenicznej odpowiedzialności.
Nowy prezydent od 2002 do 2010 roku pełnił funkcję sekretarza dla obszaru dla
Afryki w Departamencie Misji i Rozwoju (DMD) ŚFL. Od 2010 roku był
dyrektorem DMD. W 2013 roku rozpoczął służbę jako biskup nigeryjskiego
LCCN w diecezji Mayo Belwa, a arcybiskupem Kościoła w Nigerii został w
2016 roku.
Abp Filibus (57 lat) był ordynowany w 1994 roku. Studia teologiczne odbył w
Nigerii i Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskał doktorat z teologii pastoralnej.
Jest żonaty, ma 3 dorosłych dzieci.
Nowowybrany prezydent ŚFL abp Musa Panti Filibus zastąpi bp. dr. A. Muniba
Younana z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej,
który był wybrany podczas XI zgromadzenia w 2010 roku w Stuttgarcie.

HISTORIA MAZUR
Mazurski Park Krajobrazowy
Utworzony w grudniu 1977 r. Mazurski Park Krajobrazowy położony jest
na obszarze trzech regionów: Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierza
Mrągowskiego i Równiny Mazurskiej. Park leży w granicach trzech powiatów:
mrągowskiego, piskiego i szczycieńskiego. Powierzchnia Parku wynosi 53,655
ha, zaś strefa ochronna wynosi 1860 ha. W granicach Parku leży największe
polskie jezioro – Śniardwy. Począwszy od wsi Spychowo przez teren Parku
przepływa pięćdziesięciokilometrowy odcinek rzeki Krutyni (sławny szlak
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Krutyński). Lasy pokrywają 54% powierzchni, zaś rzeki i jeziora stanowią 33,5
% terytorium wodnego Parku.
Siedziba Zarządu Parku znajduje się we wsi Krutyń.
Głównym celem utworzenia Parku była obrona wartości przyrodniczych.
Na terenie Parku znajduje się 11 rezerwatów przyrody. Najcenniejszym z nich
jest bez wątpienia rezerwat ornitologiczny Jeziora Łuknajno, który jest
miejscem bytowania 175 gatunków ptaków.
W granicach Parku za pomniki przyrody uznano ponad 90 obiektów.
Wśród nich są przepiękne stare drzewa, jak np. Dąb nad Mukrem, Zakochana
Para czy Królewska Sosna. Wśród pomników przyrody znajduje się również
głaz narzutowy na półwyspie Kusnort koło Mikołajek. Jest to różowy granit o
obwodzie 12 m i wysokości 2 m.
Ciekawostką przyrodniczą Parku są śródleśne bezodpływowe jeziorka o
kwaśnej brunatnej wodzie, potocznie nazywane „pływającymi wyspami”.

Dziadek

DZIAŁACZE EWANGELICCY NA MAZURACH
Jan Ferdynand Szamborski
Jan Ferdynand Szamborski urodził się w 1780 roku w Skarżynie w powiecie
piskim. Studiował teologię ewangelicką. Pracował w charakterze nauczyciela na
wsi mazurskiej. Dobrze znał polski język literacki.
W 1819 roku wydał u Hartunga w Królewcu pierwszy podręcznik do nauki
języka polskiego dla Niemców ( Lehrbuch der polnischen Sprache fur
Deutsche). Był już wtedy lektorem języka polskiego w Seminarium Polskim
przy Uniwersytecie Królewieckim (od 1818 roku). Profesorem został
mianowany 8 września 1820 roku. Podręcznik dedykował dyrektorowi
seminarium, dr. Janowi Teodorowi Wojde. W podręczniku Szamborski
zamieścił słowniczek wymowy polskiej, opisy deklinacji, koniugacji oraz
praktyczne rozmówki i kilka tekstów wierszowanych w języku polskim.

21

W 1824r. wydał "Łatwy sposób poznania polskiej pisowni ", a w 1830r.
"Gramatykę języka polskiego"
Opracował popularne na Mazurach podręczniki do nauki języka pol., drukowane
u
Hartungów,
m.
in.: Lehrbuch
der
polnischen
Sprache
fur
Deutsche (1819), Łatwy sposób poznania polskiej pisowni (1824), Gramatyka
języka polskiego (1830).
Szamborski był pedagogiem; jego zajęcia przyciągały studentów. Mimo to
zrezygnował z tej pracy w 1826 roku z powodu niskiego wynagrodzenia. Objął
stanowisko kaznodziei polsko– ewangelickiego w Białej Piskiej. W 1829 roku
objął takie samo stanowisko w powiecie ełckim i tam pracował aż do śmierci.
Zmarł w lutym 1832 roku.
Został uwzględniony w słowniku biograficznym Warmii, Mazur i Powiśla XIX i
XX wieku Tadeusza Orackiego. Prace Szamborskiego są interesujące nie tylko
dla językoznawców, ale i dla historyków oświaty i badaczy dziejów książki.
Swoją działalnością pedagogiczną i duchowną Szamborski dawał dowód
przywiązania do mowy ojczystej i przyczyniał się do jej utrwalania i rozwoju na
terenach poddawanych za jego życia germanizacji.

Święto Zesłania Ducha Świętego
Pięćdziesiąt dni po święcie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, dziesięć
dni po Jego Wniebowstąpieniu, chrześcijanie obchodzą święto Zesłania
Ducha Świętego.
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W roku 2017 uroczystość Zesłania Ducha Świętego wypada w niedzielę, 4
czerwca. Zgodnie z dawną tradycją luteranie to święto obchodzą dwa dni - także
następnego dnia, w poniedziałek.
W tych dniach chcemy wspominać wydarzenie wylania Ducha Św. na
Dwunastu Apostołów i na Matkę Zbawiciela, Marię. Schronieni w wieczerniku
przed prześladowcami otrzymali moc Ducha Świętego, dzięki któremu bez lęku
zwiastowali Ewangelię o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Według
relacji św. Łukasza w Dziejach Apostolskich, Duch Św. zstąpił na Apostołów i
Marię
pod
postacią
języków
ognia
(Dz
2,3).
Święto, które ma długie korzenie żydowskie, stało się poprzez zesłanie Ducha
Św. symbolicznym dniem narodzin Kościoła – wspólnoty wiary, która żyje
dzięki
ukrzyżowanemu
i
zmartwychwstałemu
Chrystusowi.
Duch Św., trzecia Osoba Trójcy Św., występujący w tradycyjnej ikonografii i
teologii niejako w cieniu Ojca i Syna, symbolizowany jest przez ogień, światło
lub gołębicę, jest Tym, który pobudza grzesznika do wiary, wzmacnia ją i
odradza z popiołów zwątpienia. Duch Św. działający w ukryciu jest jednak
głównym źródłem życia Kościoła, gdyż to On sprawia, że możemy się modlić i
wierzyć.
Prawdę tę wyraził Reformator Kościoła, ks. dr Marcin Luter, w komentarzu do
III Artykułu Wiary w Małym Katechizmie: „Wierzę, że ani przez własny rozum,
ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, Pana mego, uwierzyć ani z Nim
połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch Święty przez Ewangelię powołał,
darami swymi oświecił, w prawdziwej wierze poświęcił i utrzymał.”
Liturgicznie Święto Zesłania Ducha Św., zwane również Pięćdziesiątnicą lub
Zielonymi Świętami, zamyka wielkanocny okres w kalendarzu Kościoła.
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