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

HASŁO MIESIĄCA KWIECIEŃ 2017 R.
Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych.
Łk 24,5-6
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. W
rozpoczynającym się miesiącu będziemy przeżywali wyjątkowe święta
upamiętniające wydarzenia zbawcze dla człowieka. Przed nami Wielki Tydzień
oraz Wielkanoc. Czas Pasyjny, który powoli dobiega do końca zachęca nas do
refleksji nad własnym życiem. Trzeba spojrzeć w głąb swojego serca i
zastanowić się, co należałoby zmienić, poprawiać. Droga z Chrystusem, jest
zawsze dynamiczna. Wiele nas spotyka doświadczeń w codziennym, życiu nie
raz ze stron, których byśmy się nie spodziewali. Ale droga z Chrystusem łagodzi
wszelkie doświadczenia. Ona staje się przejściem ze śmierci do życia. Tak jak
aniołowie zwiastowali niewiastom, ze oto Jezus żyje i nie ma go wśród
umarłych, tak i my ożyjmy na nowo przez Chrystusie. Niechaj nasze serca,
dusze nie będą martwe, nie pozwólmy, aby nad nami zapanował grzech i nas
uśmiercał, ale szukajmy w Bożym Słowie nadziei, światłości i nowego życia.
Wielki Piątek dzień pamiątki śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, niechaj
nam uświadamia jak wielką ofiarę Bóg dla nas poniósł, jak wiele poświęcił dla
zbawienia każdego z nas. Bóg tak umiłował świat, że syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale miał żywot
wieczny. Ofiara Chrystusowa uwieńczona zmartwychwstaniem daje nam nową
nadzieję, jakiej ten świat nie może nam dać.
Drogie siostry i bracia w Chrystusie, życzę Wam wiele Bożego
błogosławieństwa w czasie Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. Niechaj miłosierny Bóg nas prowadzi, pomaga podnosić się z
upadków i dodaje sił do wali z przeciwnościami, chorobami i słabościami.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII MARZEC 2017 R.
Komendator Zakonu Joanitów w Piszu
W dniu 08 marca naszą parafię odwiedził dr
Christian Mayl wraz z małżonką oraz Graf von der
Groeben - Komendator Zakonu Joannitów
Komandorii Pruskiej. Goście przekazali pomoc dla
dzieci potrzebujących wsparcia oraz rozmawiano o
dalszych wspólnych projektach Joannitów oraz
Parafii Ewangelickiej w Piszu i Ewangelickiego
Stowarzyszenia Betel.
***

Kolejny wygrany konkurs!

Parafia otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 000,00 zł z Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację zadania pt.: "500-lat Reformacji
- Mazury Międzykulturowe".
W ramach zadania odbędą się koncerty w kościele ewangelickim w Wejsunach.
Już w najbliższym czasie dokładne informacje zostaną dodane do zakładki: Piski
Jubileusz 500-lecia Reformacji.
***
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Z Żałobnej Karty
W ubiegłym miesiącu pożegnaliśmy dwie nasze
parafianki.
21.03.2017 r. zmarła w Ełku w wieku 79 lat Śp.
Edith Olechniwicz z d. Romoth urodzona
07.12.1937 r. w Ełku, mieszkała w Ełku przy ul.
Słowackiego 28A/53, .
Pogrzeb naszej współsiostry odbył się 23 marca
2017 r.
22.03.2017 r. zmarła w Olsztynie w wieku 80 lat Śp. Cecylia Hensel z d.
Walczak urodzona 20.01.1937 r., mieszkała w Onufryjewie 18.
Pogrzeb naszej współsiostry odbył się 25 marca 2017 r.
"Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy". List Apostoła Pawła do
Rzymian

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Rekolekcje Pasyjne 2017
Serdecznie zapraszamy na tegoroczne
Rekolekcje Pasyjne, które odbędą
się w dniach 05 - 07 kwietnia 2017 r.
o godz. 18:00 w kaplicy
ewangelickiej w Piszu.
Rekolekcje poprowadzi ks. Adrian
Lazar z Olsztynka.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy, wyciszenia i szukania wspólnej pasyjnej
drogi pod krzyż Chrystusa.
***
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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:
12 maja 2017 r. (piątek) godz. 17:00 - Spotkanie tematyczne pt.: "Gdy chłop
księdza poucza" poprowadzi ks. por Dawid Banach (Suwałki) - Biblioteka
Publiczna w Piszu
20 sierpnia 2017 r. (niedziela) godz. 10:00 - Święto Parafialne połączone z
Jubileuszem Konfirmacji - kościół ewangelicki w Wejsunach.
23 września 2017 r. (sobota) godz. 15:00 - Piska Gala Reformacji - Piski
Dom Kultury.
08 grudnia 2017 r. (piątek) godz. 17:00 - Spotkanie tematyczne pt.: "Zarys
etyki ewangelickiej", poprowadzi dr Jerzy Sojka (ChAT Warszawa) - Biblioteka
Publiczna w Piszu

Współorganizatorzy:
- Gmina Pisz,
- Piski Dom Kultury,
- Biblioteka Publiczna w Piszu,
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają organizację Piskiego
Jubileuszu Reformacji.

-5-

SPOTKANIA REFORMACYJNE
W okresie pasyjnym Spotkania Reformacyjne zostają zawieszone.

NASI JUBILACI W KWIETNIU
07.04.

Adam Grenda

07.04.

Bernard Kwaśniewski

09.04.

Marcin Świderski

12.04.

Ingrid Sobolewska

14.04.

Greta Grenda

15.04.

Gabriela Kotuła

15.04.

Jerzy Trojnarski

20.04.

Wiesław Czupryński

21.04.

Monika Kowalczyk

23.04.

Rafał Serlikowski

26.04.

Marek Kadłubowski

29.04.

Hanna Stachelek

30.04.

Patrycja Plaga

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu Bożych łask na kolejne
lata życia.
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PLAN NABOŻEŃSTW KWIECIEŃ 2017 R.
Tekst
Uroczystość
Wejsuny Pisz
kazalny
9:00
11:00
02.04. 1Mż
5. Niedziela Pasyjna
22,1-13
Data

09.04. Mk 14,
3-9

6. Niedziela Pasyjna
(Niedziela
Palmowa)

9:00

11:00

13.04. Mk 14,
17-26
14.04. Łk 23,
33-49

Wielki Czwartek

16:00

18:00

Wielki Piątek

18:00

16:00

9:00

11:00

16.04.

Mt
28,1-10

Wielkanoc

17.04.

Łk 24,
36-45

Poniedziałek
Wielkanocny

Ełk

Biała
Piska
do
Pisza
godz.
10:30

10:00

9:00

do
Ełku
godz.
9:15

11:00

11:00

23.04. J 21, 114

1. Niedziela po
Wielkanocy

9:00

11:00

30.04.

Ez 34,
1-16.31

2. Niedziela po
Wielkanocy

9:00

11:00

07.05.

J 16,
16-23

3. Niedziela po
Wielkanocy

9:00

11:00

do
Pisza
godz.
10:30

W każdą 1 i 3 niedzielę miesiąca dzieci i młodzież przed konfirmacyjną
zapraszamy na Szkółki Niedzielne organizowane równolegle do nabożeństwa w
Piszu o godz. 11:00 w sali parafialnej.

-7-

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
Kościoły Pokoju na liście Pomników Historii
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 15 marca w Pałacu
Prezydenckim wręczył dokumenty potwierdzające uznanie dziesięciu
kolejnych zabytków za Pomniki Historii. Na tej prestiżowej liście znalazł się
również Kościół Pokoju w Jaworze oraz Kościół Pokoju w Świdnicy wraz z
otaczającym go budynkami i cmentarzem.

- Po raz pierwszy jako prezydent mam zaszczyt objąć cenne zabytki ochroną i
ustanowić je Pomnikami Historii. Każdy z tych obiektów jest bezcenny, każdy
jest perłą, dlatego cieszę się, że mogłem im nadać ten symboliczny status
pomnika. To miejsca stanowiące wzorzec architektoniczny, kulturowy i
artystyczny. Są one nie tylko elementem historii naszego państwa, ale także
świata, bo znajdują się wśród nich obiekty wpisane na listę UNESCO.
Warto więc je odwiedzić – mówił prezydent. - Cieszę się, że w roku 500-lecia
Reformacji mogłem umieścić na tej liście oba Kościoły Pokoju – dodał.
-8-

W uzasadnieniu podkreślono, że stanowią one ważny materialny dokument
dziedzictwa historycznego i kulturowego Śląska oraz Europy.
Zostały zbudowane w wyniku ustaleń pokoju westfalskiego, kończącego wojnę
trzydziestoletnią. Ustalenia traktatu oznaczały faktyczną likwidację organizacji
Kościoła ewangelickiego na terenach śląskich księstw dziedzicznych
bezpośrednio zależnych od katolickiego cesarza Habsburga. Ewangelicy zostali
pozbawieni dotychczasowej wolności religijnej i utracili niemal wszystkie swoje
świątynie. Dopuszczono możliwość budowy jedynie trzech kościołów, ale w
nietrwałej konstrukcji szkieletowej: w Głogowie (niezachowany), Jaworze i
Świdnicy. Kościół Pokoju w Jaworze, razem z kościołem Pokoju w Świdnicy, są
największymi barokowymi budynkami sakralnymi w Europie wzniesionymi w
konstrukcji szkieletowej, które ze względu na techniczne skomplikowanie i
wielkość, należy uznać za pionierskie i unikatowe. Zachowała się w nich bogata
dekoracja wnętrza, wartościowa pod względem artystycznym i historycznym
jako świadectwo współistnienia sztuki baroku i teologii luterańskiej oraz
ilustracja ówczesnej hierarchii społecznej. Podkreśleniem wartości tych
obiektów jest umieszczenie ich w 2001 r. na Liście światowego dziedzictwa
kulturowego i naturalnego UNESCO.
Pomnik Historii jest najwyższym wyróżnieniem, ustanawianym od 1994 r. przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do dziś nadano je tylko 70
obiektom o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych.
Na liście znajdują się obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy
urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa
obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych
wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

Teraz do tego elitarnego grona dołączyły:
1. „Gliwice – radiostacja”
2. „Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany
kościołem Pokoju”
3. „Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny”
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4. „Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew”
5. „Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne”
6. „Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława
Męczennika”
7. „Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej
Trójcy zwanego kościołem Pokoju”
8. „Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz
przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze”
9. „Tyniec – zespół opactwa benedyktynów”
10. „Wąchock - zespół opactwa cystersów”
***

Wybory na Synodzie mazurskim
18 marca 2017r. obradujący w Mikołajkach Synod Diecezji Mazurskiej wybrał
Radę Diecezjalną w niezmienionym składzie. Na wyborach delegatów do
Synodu Kościoła XIV kadencji zakończono proces wyborczy najwyższej
władzy
Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego
w
Polsce.
Synod Diecezji Mazurskiej ponownie wybrał Wandę Wróblewską z parafii w
Kętrzynie na Kuratora Diecezji, a ks. Tomasza Wigłasza z Białegostoku i
Ryszarda Jerosza ze Szczytna na radców Rady Diecezjalnej. Zastępcą radcy
duchownego został ks. Bogusław Juroszek z parafii w Mikołajkach.
Diecezja Mazurska jest jedyną diecezją w Kościele gdzie Rada Diecezjalna
będzie kontynuowała swoją służbę w niezmienionym składzie osobowym.
Wybrano

również

diecezjalną

Komisję

Rewizyjną.

Ponadto odbyły się wybory delegatów do Synodu Kościoła XIV kadencji.
Wybrano (w kolejności alfabetycznej): Ryszarda Jerosza ze Szczytna, Roberta
Kempę z Giżycka oraz Krzysztofa Różańskiego z Białegostoku.
Pierwszym zastępcą została Kinga Januszko z parafii w Sorkwitach.
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Wybory w Diecezji Mazurskiej prowadzili zwierzchnik Kościoła bp Jerzy
Samiec
oraz
wiceprezes
Konsystorza
Adam
Pastucha.

Obrady pierwszej sesji Synodu Kościoła XIV kadencji zwołano na 22 - 23
kwietnia 2017 w Warszawie.

HISTORIA MAZUR
Leśniczówka Pranie

Miejscowość Pranie leży w Puszczy Piskiej w odległości ok. 7 km na
południe od Rucianego – Nidy. Jej dzieje sięgają 1880 roku. Nazwa miejsca
wzięła się od łąki, o której starzy Mazurzy mówili, że się pierze, czyli osnuwa
mgłą, dymi.
Pranie swoją sławę zawdzięcza poecie Konstantemu Ildefonsowi
Gałczyńskiemu. Po raz pierwszy przybył on tu w lipcu 1950 r., później wracał
jeszcze kilkakrotnie. W 1952 r. wraz z żoną Natalią snuł nawet plany kupna
chałupy w okolicy i zamieszkania na Mazurach na stałe. Zamiar ten zniweczyła
nagła śmierć poety w grudniu 1953 r.
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W leśniczówce powstało kilka ważnych utworów Gałczyńskiego, m.in.
Niobe, Kroniki olsztyńskie i inne. W 1980 r. utworzono w leśniczówce Muzeum
poety, w którym corocznie organizowane są letnie spotkania poetyckie.
Muzeum opiekują się córka poety Kira Gałczyńska oraz Wojciech Kas.
Dziadek

DZIAŁACZE EWANGELICCY NA MAZURACH
Marcin Gerss
Marcin Giersz, także Gerss urodził się 23 października
w Kowalkach, powiat gołdapski, w ubogiej rodzinie chłopskiej.

1808

r.

Marcin Giersz zdobywał wykształcenie najpierw w szkole parafialnej
w Grabowie, następnie w seminarium nauczycielskim w Karalene pod
Wystrucią. Nauka możliwa była dzięki finansowemu wsparciu księdza Michaela
Karla Sterna, który zwrócił uwagę na ubogiego, ale bardzo zdolnego chłopca.
Seminarium w Karalene Giersz ukończył w 1828 roku.
Po
ukończeniu
seminarium
nauczycielskiego był
nauczycielem
w Mikołajkach, Szestnie i Sterławkach Wielkich. Marcin Giersz działał na rzecz
kultury mazurskiej. Uważany był za germanizatora, m.in. występował przeciw
ks. Gustawowi Gizewiuszowi (zwolennikowi utrzymania języka polskiego przez
Mazurów pruskich), ale zwłaszcza po 1850 roku wybitnie przyczynił się do
utrwalenia języka polskiego właśnie na Mazurach. Giersz uważał się za Mazura
pruskiego - nie Polaka i nie Niemca. W swoich publikacjach gloryfikował
dynastię Hohenzollernów, zaznaczając odrębność językową między Mazurami a
Niemcami. Był miłośnikiem polszczyzny i literatury polskiej, publikował
utwory Kochanowskiego, Reja, Krasickiego,
Karpińskiego, Mickiewicza,
Góreckiego. Pisał artykuły i utwory poetyckie o Kościuszce, Sobieskim i inni. Z
Gierszem polemizowali Polacy z Wielkopolski, zarzucając mu lojalistyczną
postawę wobec państwa pruskiego i potępiany przez Niemców za zdradę.
Korespondował z Wojciechem Kętrzyńskim, który badał i rozumiał specyfikę
ludności mazurskiej. Współpracował z nim m.in. ks. prof. Herman Pełka.
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Wydawana przez Giersza w języku polskim "Gazeta Lecka", "Kalendarz
Królewsko-Pruski i Ewangelicki" i śpiewniki oddziaływały na Mazurów, jak i
zachęcały do uprawiania własnej twórczości. Jest nazywany "ojcem ludowej
literatury mazurskiej".
Zmarł w biedzie 25 marca 1895 w Lecu (dziś Giżycko), przeżywszy wszystkie
swe dzieci z pierwszego małżeństwa. Przeżył go tylko Otto Borries noszący
nazwisko matki, Louisy Borries, którą Gerss poślubił na krótko przed swą
śmiercią.
W 2008 roku w rodzinnej miejscowości Marcina Gerssa odsłonięto kamień
pamiątkowy, na którym określono go m.in. mianem "ojca mazurskiej literatury
ludowej".
Postać Giersza, jego życie i działalność stały się przedmiotem badań
m.in. Zbigniewa Chojnowskiego, poety, krytyka i historyka literatury.
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OGŁOSZENIA
Mały Wielki Procent
Parafia powołała w 2010 r. Ewangelickie
Stowarzyszenie Betel, którego głównym
zadaniem jest prowadzenie pomocy dla osób
niepełnosprawnych.
W 2013 roku otrzymaliśmy status
Organizacji Pożytku Publicznego i można przekazać na nasze
stowarzyszanie 1 % od podatku.
Przed nami duże inwestycje na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych
psychicznie oraz chorych na alzheimera.
Prosimy o P O M O C!
Nasze stowarzyszenie prowadzi:
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu dla 40 uczestników terapii
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej dla 50
uczestników terapii
- Stację Socjalną w Piszu - pod opieką mamy 60 pacjentów
Waszą pomoc potrzebujemy na:
- prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej
Piskiej
- prowadzenie i rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu

KRS : 0000373147 - wpisz w podczas wypełniania
deklaracji PIT
***
- 14 -

Skarbonka diakonijna 2017
Zachęcamy do wzięcia udziału w corocznej akcji "Skarbonka diakonijna".
Akcja rozpoczęła się w Środę Popielcową i trwa do Świąt Wielkanocnych. W
tym czasie obie Diakonie, Caritas i Eleos namawiają do rezygnowania z
drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na
cele akcji. Środki zbierane są do specjalnie przygotowanych na dany rok
kolorowych, papierowych skarbonek. Zebrane fundusze przeznaczane są na
rzecz potrzebujących.
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DANE TELEADRESOWE PARAFII
ks. Marcin Pysz- Proboszcz
Tel. kom. służbowy: 502 620 934
p. mgr Bogusław Sebesta- Praktykant
Tel.: 87 423 22 80
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu
pl. Daszyńskiego 12A
12-200 Pisz
tel. 87 423 22 80
Sekretariat Parafii – p. Joanna Jarząbek
czynny: pon. - pt. w godzinach: 7.30 – 15.00
Strona Internetowa Parafii: www.pisz.luteranie.pl
Strona Internetowa Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel: www.esbetel.pl
e-mail: pisz@luteranie.pl
e-mail: luteraniepisz@gmail.com
Numer konta bankowego Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Piszu:
Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu
92 9364 0000 2002 0021 0744 0001
Darowizny i składki przekazane na konto można odliczyć od podatku!

Numer konta bankowego Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel
Warmińsko- Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu
66 9364 0000 2002 0021 6616 0001
Darowizny i składki członkowskie przekazane po 23.04.2013r. można odliczyć
od podatku!

Redakcja: ks. Marcin Pysz, Marcin Redzko
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