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

SŁOWO BOŻE NA WAKACJE
O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i
wszelkie doznanie. Flp 1,9
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy
czytelnicy. Rozpoczynamy długo oczekiwany czas wakacji i urlopów. Za nami
czas wytężonej pracy, służby, kiedy staraliśmy się jak najlepiej wypełnić
powierzone nam zadania. To było, jest i mam nadzieję, że będzie elementem
naszej luterańskiej tożsamości: oddana i dobrze wykonana praca! Teraz czas aby
wypocząć i odbudować siły na kolejny rok pracy. Jesteśmy w czasie planowania
wypoczynku, co i gdzie będziemy robili, jak i gdzie chcemy odpocząli, może
coś nowego zwiedzimy, coś nowego doświadczymy.
W ten ekscytujący i piękny czas tak często brutalnie wkracza
rzeczywistość. Jakże szybko i brutalnie nasze plany, nadzieje, radości mogą
zamienić się w stertę gruzu, cierpienia i doświadczenia. W takich chwilach
nagle musimy zdać sobie sprawę, że w szczęściu które staramy się budować
tkwi niebezpieczeństwo nagłej straty i bólu. To doświadczenie, które na nas
spada nieraz jest nie do zniesienia, nie do udźwignięcia. W takich właśnie
chwilach najbardziej potrzebujemy Bożej bliskości. Kiedy ostatnie przeżywałem
właśnie taki ciężki czas, w niewielkiej przerwie pomiędzy chmurami na naszym
mazurskim niebie ujrzałem łunę zachodzącego słońca. Kolejny raz Bóg
przypomniał mi o swojej obecności. On nigdy nas nie pozostawia samych,
mimo, że tak często ludzie potrafią nas zawieść, tak bardzo zranić, to On
pozostaje nam wierny. Na Jego miłość zawsze możemy liczyć. Ona nie
oszukuje, nie udaje, nie jest na jakiś czas, ale wieczna, wierna i zawsze na nas
skierowana.
Życzę wam drogie siostry i bracia aby takich doświadczeń w waszym
życiu było jak najmniej. Abyście doświadczali szczerej, nieobłudnej miłości
między wami. Aby was otaczali ludzie szczerzy i abyście obfitowali w miłość –
jak to pisze Apostoł Paweł w haśle tego miesiąca. A doświadczenia, które na nas
spadają niechaj w nas powodują większe zaufanie i jeszcze głębszą wiarę w
Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest najlepszym lekarzem naszych dusz.
Jemu niech będzie chwała i cześć i uwielbienie! Błogosławionego wypoczynku!
Zostańcie z Bogiem i nie zapomnijcie o Nim w czasie urlopu! Amen.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII CZERWIEC 2017 R.
Święto Straży Granicznej 2017

W dniu 04.06.2016 r. w Kętrzynie odbyły się uroczystości Święta Straży
Granicznej Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SG oraz Centrum Szkolenia
SG w Kętrzynie. Uroczystości wspominały 26 lat funkcjonowania formacji
granicznych na Warmii i Mazurach.
Wyjątkowo w tym roku uroczystości odbyły się w Święto Zesłania Ducha
Świętego.
Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. bpa płk. Mirosława Wolę oraz
Dziekana SG ks. ppłk. SG Kornela Undasa reprezentował ks. kpt. SG Marcin
Pysz – kapelan CSSG w Kętrzynie.
Zdj. www.cs.strazgraniczna.pl

***
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Promocja Oficerska w Policji
W dniu 06.06.2017 r. odbyła się
promocja na pierwszy stopień w
korpusie oficerów Policji w
Wyższej
Szkole
Policji
w
Szczytnie.
W
uroczystości
uczestniczył
Minister
Spraw
Wewnętrznych i Administracji p.
Mariusz Błaszczak wraz z zastępcą
oraz wielu znakomitych gości.
Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. bpa płk. Mirosława Wolę
reprezentował ks. kpt SG Marcin Pysz, który przekazał życzenia oraz udzielił
błogosławieństwa na dalszą służbę.

Zdj: www.wspol.edu.pl

***
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Wycieczka parafialna na EDK

W dniach 14-18 czerwca grupa piskich ewangelików uczestniczyła w
Ewangelickich Dniach Kościoła na Śląsku Cieszyńskim.
Zostaliśmy ugoszczeniu przez ewangelików z Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Czarnym.
Ewangelickie Dni Kościoła był to wyjątkowy czas spotkania się ewangelików z
całej Polski.
Mieliśmy okazję wziąć udział w wielu wykładach i spotkaniach. Szczególnym
wydarzeniem było nabożeństwo przy kamieniu na Równicy (w tzw. kościele
leśnym) oraz wspólne nabożeństwo w hali sportowej w Bielsku - Białej. W
ramach EDK studium biblijne wygłosił piski proboszcz ks. Marcin Pysz, jak i
również wygłosił kazanie w kościele w Wiśle Czarnym na zakończenie pobyty
naszych parafian w Wiśle.
W tym miejscy serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, dziękujemy
ks. Markowi Michalikowi - proboszczowi PEA w Wiśle Czarnym oraz
parafianom za udzielenie nam gościny.
zdj. Bogusław Sebesta, ks. Waldemar Gabryś oraz www.dnikosciola.pl
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Koncert Zespołu "Śląsk" w Kościele Jezusowym w Cieszynie.
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Nabożeństwo na zakończenie Ewangelickich Dni Kościoła w Hali pod
Dębowcem w Bielsku Białej
(W nabożeństwie wzięło udział około 3000 osób).

***
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Uroczyste nabożeństwo w Wejsunach
W dniu 25 czerwca miało miejsce
uroczyste nabożeństwo z okazji
otwarcia
I
Części
Wystawy
Ewangelicka
Historia
Powiatu
Piskiego. W uroczystym nabożeństwie
wzięło udział wielu parafian piskiej
parafii ewangelickiej oraz zaproszeniu
goście. Swoją obecnością uroczystość
uświetnili: Prezydent Schleswig –
Flensburg p. Ulrich Brükemaier, były
Prezydent Schleswig – Flensburg p. Johannes
Petersen wraz z delegacją, Przewodniczący
Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Powiatu
Piskiego
p.
dr
Manfred
Solenski,
Przewodniczący Stowarzyszenia Roś p.
Dietmar Leymańczyk.
Podczas nabożeństwa miała miejsce również
modlitwa
dziękczynna
za
25
lat
Stowarzyszenia Roś, z którym parafia w Piszu
współpracuje od wielu lat. W ramach wystawy
było można zobaczyć zbiory archiwalne
piskich ewangelików jak: postylle, śpiewniki,
Biblie, podręcznik do nauczania lekcji religii w
Prusach Wschodnich, świadectwo konfirmacyjne z początku XX w. oraz wiele
innych publikacji, które budowały i podtrzymywały duchowość ewangelików w
Powiecie Piskim. W ramach wystawy zostały również zaprezentowane
zabytkowe naczynia liturgiczne jakie są w posiadaniu Parafii Ewangelickiej w
Piszu. Ważnym również punktem nabożeństwa była modlitwa dziękczynna
dzieci za zakończony Rok Szkolny. Dzieci otrzymały świadectwa które
przygotował praktykant p. Bogusław Sebesta.
Przed błogosławieństwem podczas pozdrowień gości p. dr Manfred Solenski
przekazał na ręce ks. Marcina Pysza kolejne starodruki na wystawę oraz zbiór
tekstów ks. dra Marcina Lutra.
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Po zakończeniu nabożeństwa miał miejsce poczęstunek przy kawie i cieście.
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu uroczystości
oraz darczyńcom za przekazane starodruki.
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zdj. Marcin Redzko
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Zapraszamy na koncert w Wejsunach!

Bachowski Koncert Organowy w
kościele w Wejsunach
w wykonaniu p. Magdaleny Lewoc

Zapraszamy na koncert organowy!
Data: 19 sierpnia 2017 r. (sobota)
Godzina: 18:00
Miejsce: kościół ewangelicki w Wejsunach.

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu

.
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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:
SIERPIEŃ
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.
WRZESIEŃ
23 września 2017 r. (sobota) godz. 15:00 - Piska Gala Reformacji - Koncert
Chóru Vox Martis, Koncert Zespołu Cithara Sanctorum - Piski Dom
Kultury.
PAŹDZIERNIK
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.
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GRUDZIEŃ
08 grudnia 2017 r. (piątek) godz. 17:00 - Spotkanie tematyczne pt.: "Zarys
etyki ewangelickiej", poprowadzi dr Jerzy Sojka (ChAT Warszawa) Biblioteka Publiczna w Piszu
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają organizację Piskiego
Jubileuszu Reformacji.
***

Zapraszamy do Ostródy na koncert!
Serdecznie zapraszamy na koncert Zespołu Pieśni i Tańca
Śląsk, w Reformacyjnym programie Solus Christus. Są to
najpiękniejsze ewangelickie pieśni w wykonaniu znakomitych
artystów. Koncert odbędzie się w piątek 11 sierpnia 2017 r. o
godz. 19:00 w Amfiteatrze w Ostródzie. Nasza parafia
organizuje wyjazd na to wyjątkowe wydarzenie zainteresowanych bardzo
prosimy o szybki kontakt. Wstęp wolny!

SPOTKANIA CZWARTKOWE
Jeśli chcesz lepiej poznać swój Kościół, a może jesteś innego wyznania i
chcesz poznać Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce - to serdecznie
zapraszamy na czwartkowe spotkania!
1 i 3 czwartek miesiąca godz. 18:00; pl. Daszyńskiego 12A
1 czwartek miesiąca – 06.07 br. godz. 18:00 - Nauczanie Katechizmów
3 czwartek miesiąca – 20.07 br. godz. 18:00 - Studium Biblijne
Zapraszamy!!!
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NASI JUBILACI W LIPCU I W SIERPNIU

Lipiec

Sierpień

02.07.

Joanna Jarząbek

01.08.

Henryk Swatko

02.07.

Edith Kwaśniewska

03.08.

Leszek Czerniak

02.07.

Karolina Wochanka

05.08.

Urszula Rubka

02.07

Horst Wilimczyk

05.08.

Michał Dudziński

05.07.

Marlena Kalus

08.08.

Bernard Rutkowski

10.07.

Manfred Denda

10.08.

Waldemar Warenberg

10.07.

Werner Wietoska

11.08.

Hildegarda Szulc

12.07.

Elżbieta Grenda

12.08.

Jerzy Vogel

12.07.

Agnieszka Redzko

15.08.

Paweł Plaga

21.07.

Weronika Janczewska

16.08.

Anna Jakubczyk

23.07.

Bernard Kwast

16.08.

Wanda Świderska

24.07.

Ewa Deptuła

17.08.

Karina Stachowicz

25.07.

Cezary Cichy

23.08.

Marta Jakubczyk

27.07.

Willi Bogatz

23.08.

Artur Olchowy

30.07.

Krystyna Gromadzka

25.08.

Ulrih Trojan

26.08.

Konrad Dysarz

27.08.

Andrzej Pupkowski

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu Bożych łask na kolejne
lata życia.
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PLAN NABOŻEŃSTW LIPIEC - SIERPIEŃ 2017 R.
Data

Tekst
kazalny
02.07. Łk 15,
1-7

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

3. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

1Mż
50, 1521

4. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

J 1,
35-42
23.07. 5 Mż 7,
6-12

5. Niedziela po
Trójcy Świętej
6. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

9:00

11:00

30.07.

J 6,
30-35
Iz 2,
1-5

7. Niedziela po
Trójcy Świętej
8. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

9:00

11:00

13.08.

Mt 7,
24-27

9. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

13:30

20.08.

2Mż
19, 1-6

10.Niedziela po
Trójcy Świętej

27.08.

Mt 21,
28-32

11. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

13:30

Iz 29,
17-24

12. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

09.07.

16.07.

06.08.

03.09.

Ełk

Biała
Piska
do
Pisza
godz.
10:30

13:30

13:30

do
Ełku
godz.
12:50

do
Ełku
godz.
12:50

do
Ełku
godz.
12:50
10:00 Wejsuny - Święto
Parafialne i Jubileusz Konfirmacji
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11:00

do Ełku
godz.
12:50
Wyjazd
do
Pisza
10:30

UWAGA!
Dzieci na Szkółki Niedzielne zapraszamy po przerwie wakacyjnej!
W związku z urlopami duchownych, w miesiącach lipcu i sierpniu nabożeństwa
w Ełku będą odbywać się o godzinie 13:30, według powyższego planu.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
Mazurskie dziedzictwo odzyskane
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie odzyskała z Muzeum
Warmii i Mazur bezcenne elementy wyposażenia po dawnych kościołach.

Przed II Wojną Światową na terenie dawnych Prus Wschodnich było ponad
czterysta kościołów ewangelickich. Po wojnie na terenie Polski znalazło się ich
blisko 250. Niestety większość z nich została zniszczona, spalona czy rozebrana.
Te które przetrwały zostały w większości ewangelikom odebrane, a ich
pierwotny luterański wygląd i wyposażenie zniszczone.
Do dnia dzisiejszego przetrwało zaledwie kilkanaście ewangelickich kościołów
na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z tego też powodu na
uwagę i uznanie zasługuje inicjatywa Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
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Okazuje się bowiem, że wiele elementów oryginalnego wyposażenia kościołów
nie zostało zniszczonych. Często po demontażu oddawano do muzeum, a tam
nie mając szans na ekspozycję czy konserwację, trafiały do magazynów i
piwnic. Przeleżały w nich całkiem zapomniane dziesiątki lat.
Dzięki zaangażowaniu pracowników Muzeum i w porozumieniu z Diecezją
Mazurską Kościoła Ewangelickiego udało się te elementy odnaleźć i przywrócić
prawowitym właścicielom, a co najważniejsze z powrotem nadać im funkcje
sakralne i na co dzień wykorzystywać podczas ewangelickich nabożeństw.
I tak Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie stała się właścicielem
wyposażenia po dwóch dawnych kościołach w Wielbarku i Jerutkach (oba pow.
szczycieński), które spoczywały w magazynach Muzeum w Morągu.
Kościół w Wielbarku wybudowany został w 1827 r. wg projektu znanego
berlińskiego architekta Karola Schinkla. Ten piękny kościół został niestety
zamknięty w latach 60 ubiegłego wieku, a wyposażenie zdemontowane. Udało
się z niego uratować ołtarz, ambonę i żyrandole. Natomiast z kościoła w
Jerutkach wybudowanego w 1734 r., dla wielu ewangelików symbolicznego
miejsca z uwagi na odbywające się w latach 50. i 60. obozy młodzieżowe, udało
się uratować między innymi tzw. anioła chrzcielnego. Jest to figura anioła,
trzymająca w rękach misę chrzcielną. Anioły te podwieszane pod sufitem
kościołów opuszczano na czas chrztu. Pomimo dużej popularności tegoż
rozwiązania na Mazurach, jest to dopiero drugi anioł w ewangelickich rękach.
Pierwszy znajduje się w Sorkwitach. Dodatkowo z Jerutek zachował się
unikatowy ewangelicki konfesjonał, skarbona, tablice pamiątkowe oraz wiele
mniejszych elementów.
Dla społeczności mazurskich ewangelików są to bezcenne skarby, dziedzictwo
ojców, opowiadające o historii naszej ziemi i ludziach, którzy tu mieszkali i
wciąż mieszkają. Wszystkie te przedmioty nie trafiły jednak od razu do parafii, a
do konserwatora dzieł sztuki, który zabezpieczyć musi drewniane elementy,
przywrócić oryginalne kolory i blask. Przede wszystkim złożyć należy ołtarz,
który przechowywany był w dziesiątkach części. Po konserwacji powróci do
Ostródy i będzie wykorzystywany w kaplicy Parafii Ewangelickiej przy ul.
Olsztyńskiej.
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I tak choć ewangelicy nie posiadają dziś własnego kościoła, mają w swych
rękach najstarszy ołtarz w Ostródzie. Tym samym także i miasto zyskało
niezwykle cenne skarby, które podniosą atrakcyjność turystyczną oraz pozwolą
poznać dzieje mazurskiego ewangelicyzmu.
Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc Elżbiecie Jelińskiej, dyrektor
Muzeum Warmii i Mazur, Magdalenie Bartoś, kierownik Muzeum im. Herdera
w Morągu oraz wszystkim pracownikom Muzeum za pomoc i życzliwość.

***

Diecezjalne Święto Pieśni w Suwałkach
Dnia 3 czerwca 2017 r. w Suwałkach odbyło się Diecezjalne Święto Pieśni
Ewangelickiej - Spotkanie Chórów Diecezji Mazurskiej połączone z obchodami
jubileuszu 500-lecia Reformacji na Suwalszczyźnie.
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Podczas nabożeństwa zaśpiewał chór z Olsztyna, a kazanie wygłosił bp Rudolf
Bażanowski.

Słowa pozdrowień przekazali ekumeniczni Goście z Kościoła RzymskoKatolickiego i Prawosławnego
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Druga część uroczystości w wymiarze ekumenicznym pod hasłem
"Wielobarwne Suwałki" odbyła się w auli Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Suwałkach

Wystąpiły:
Chór Męski przy Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Aleksandra w Suwałkach
Chór Dziecięcy Parafii EA w Giżycku
Chór Dziecięcy Parafii EA w Szczytnie
Chór Młodzieżowy Parafii EA w Mikołajkach
Chór Cerkwi Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych w Suwałkach
Chór Parafii EA w Sorkwitach
Chór Parafii EA w Nidzicy
Chór Cantabo Parafii EA w Szczytnie
Chór Suwalskie Starszaki
Chór Parafii EA w Mrągowie
Chór Parafii EA w Giżycku
Zespół Mazurska Kosaczewina
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Na zakończenie wszystkie chóry zaśpiewały pieśń "Za rękę weź mnie Panie"

Dziękujemy Parafii EA w Suwałkach i ks. Dawidowi Banachowi za
zorganizowanie tej uroczystości. Szczególne podziękowania za życzliwość i
pomoc kierujemy pod adresem Pana Prezydenta Suwałk
(Zdjęcia: ks. Krzysztof Mutschmann)

***

Kazanie bp Jerzego Samca wygłoszone podczas nabożeństwa w
Bielsku-Białej na zakończenie Ewangelickich Dni Kościoła
"Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie
Jezusie, Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na
ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem,
ku chwale Boga." Flp 2,9-11
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Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie!
Dziś uczestniczymy w szczególnym nabożeństwie, bowiem po raz pierwszy w
Polsce mamy okazję brać udział w Ewangelickich Dniach Kościoła, które
zostały zorganizowane jako jeden z elementów obchodów jubileuszu 500 lat
Reformacji. Organizatorzy wysłali zaproszenie do wszystkich parafii oraz
wszystkich ewangelików w Polsce. I dlatego tak licznie się dziś tutaj
gromadzimy.
Wersetem, który nam towarzyszy przez ostatnie trzy dni, jest zdanie zapisane
przez Pawła w Liście do Filipian: "Takiego bądźcie względem siebie
usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie." Codziennie poprzez kazania i
pracę biblijną analizowaliśmy kolejne wersety tego listu. Dziś mamy spoglądać
w przyszłość koncentrując się na słowach: "Bóg wielce go wywyższył i
obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa
zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki
język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga." Flp 2,9-11
Uważam, że wybór tematu był bardzo trafny, bowiem Reformacja zwracała
uwagę na znaczenie Zbawiciela i dzieła, którego dokonał. Dlatego hasła
reformacyjne: ‘Tylko Jezus’, ‘Tylko wiara’, ‘Tylko łaska’, ‘Tylko Pismo’
wskazują właśnie na zbawcze dzieło Boga. Spróbujmy, więc spojrzeć "w
przyszłość" w kontekście perykopy.
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Zacznijmy od zadania sobie pytania, czy rzeczywiście na imię Jezusa zgina się
wszelkie kolano na ziemi i pod ziemią? Odpowiedź jest oczywista: Nie. Na
świecie istnieje wielu ludzi, którzy nie znają Jezusa i nigdy o Nim nie słyszeli.
Po drugie: nawet jeśli słyszeli o Jezusie to nie uznają go za Boga, gdyż albo są
wyznawcami innych religii lub po prostu są niewierzącymi, ateistami,
agnostykami. I po trzecie: jest wielu takich, którzy nominalnie są
chrześcijanami, ale nigdy nie uznali Chrystusa jako swojego Pana. Ich
chrześcijaństwo sprowadza się do tradycji przodków, czy też tylko do czynnika
kulturowego. Czy więc Apostoł Narodów się pomylił? A może powinniśmy
oczekiwać tego, że nadejdą jeszcze dni, kiedy wszyscy, całe stworzenie, jak
twierdzi Paweł, wyzna, że Jezus jest Panem? Oczywiście ani jedno ani drugie.
Gdy czytamy ten werset musimy być świadomi, że jest to wypowiedź
eschatologiczna, a więc mówi o czasach ostatecznych, o tym, że wszyscy,
wierzący i niewierzący, będziemy musieli stanąć na Sądzie Ostatecznym, a tam
wszelkie kolano zegnie się przed Bogiem, Jezusem Chrystusem.
Dlatego chcę Wam zaproponować inny sposób spojrzenia na wyznaczone nam
dzisiaj zadanie, czyli na wyzwanie: ‘jutro’ w kontekście panowania Jezusa
Chrystusa.
Zostawmy tych, którzy negują, w szerokim tego słowa znaczeniu, Jezusa.
Spójrzmy na siebie i na to, w jaki sposób możemy proklamować Zbawiciela
poprzez jego naśladowanie, bo przecież słowa: Takiego bądźcie względem
siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, wzywają do naśladowania
go. Aby móc naśladować trzeba najpierw poznać tego, za kim chcemy podążać.
Możemy to uczynić tylko poprzez próbę spojrzenia w Ewangelię, które opisują
życie i dzieło Nauczyciela z Nazaretu. Kim był? Jaki był? Co było w nim tak
niezwykłego, że chcemy Go naśladować? Pewnie każdy z nas mógłby podać
jakieś cechy charakterystyczne, które na nim, na Tobie, wywarły największe
wrażenie.
Nie sposób w ramach krótkiego kazania przeprowadzić dogłębną analizę postaci
Jezusa, dlatego pozwólcie na kilka haseł, mając świadomość, że jest tylko
wybiórcze podanie kilku punktów.
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➢ Jezus był pełen miłości - to było pierwsze skojarzenie, gdy myślałem o Nim i właściwie trudno dać tylko jeden przykład. Całe Jego działanie było
nastawione na drugiego człowieka. Uzdrawiał chorych, ślepych, trędowatych,
zauważył chromego przy sadzawce. Karmił głodnych.
➢ Nie robił różnicy między ludźmi, niezależnie od tego kim byli. Tych, którzy
do Niego przychodzili, zawsze traktował tak samo
➢ kochał dzieci - i uważał je za tak samo ważne jak dorosłych: Pozwólcie
dzieciom przychodzić do mnie - bo ich jest królestwo Boże
➢ Miał dużą wyrozumiałość dla słabości i grzeszności człowieka.
Przyprowadzono do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Najpierw
rozprawił się z tymi, którzy na tle biednej kobiety chcieli pokazać swoją
sprawiedliwość. - kto bez grzechu niech rzuci pierwszy kamieniem Następnie nie potępił kobiety, - "I ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej."
Jako jedyny człowiek bez grzechu mógł to zrobić - a nie robi, wie, że Ona
potrzebuje w tej chwili wsparcia, akceptacji - pomocy, nie potępienia.
➢ Jednocześnie Jezus nie znosił - zakłamania, obłudy, pychy. Wielokrotnie
atakował faryzeuszy i kapłanów i uczonych w Piśmie. Ale za co? Za to, że
mówili piękne słowa, nakazywali innym postępować według swoich nauk, a
sami w ukryciu łamami te zasady. Sami nie byli wstanie im podołać.
➢ Jezus łamał utarte zasady postępowania, a w kwestii praw człowieka był
rewolucjonistą
1. Stosunek do kobiet - traktował je na równi z mężczyznami, co w tamtym
kontekście dziejowym było złamaniem wszelkich zasad.
2. Łamał uprzedzenia rasowe, rozmawiał z poganami, a Samarytan podawał za
wzór. - Przypowieść o miłosiernym samarytaninie, która nie tylko gloryfikuje
postawę Samarytanina, ale która rozprawia się z obłudą obrzędowości lewity,
kapłana i ich pojmowania służby Bogu. - rozmawia z kobietą przy studni - mało,
że kobieta to na dodatek Samarytanka i daje jej wsparcie
3. Wprasza się do celnika - historia Zacheusza.

27

Myślę, że można podawać jeszcze wiele przykładów na to jakim był Jezus. Tak
naprawdę jest to zadanie na całe życie, aby ciągle na nowo Go poznawać. Czy
jednak po tych kilku przykładach nadal Go chcemy naśladować?
Naśladowanie Nauczyciela z Nazaretu jest o wiele trudniejsze niż może nam się
na pierwszy rzut oka wydawać.
"Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie
Jezusie Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale
Boga Ojca."
Naszym zadaniem jest rozważanie tych wersetów w kontekście przyszłości,
jutra. Dlatego tak ważne pytanie o to czy jesteśmy gotowi naśladować Jezusa.
Ale czy rzeczywiście jesteśmy gotowi do naśladowania czy tylko do ustnych
deklaracji, za którymi nie idą czyny? Naśladowanie Jezusa wiąże się z
ponoszeniem konsekwencji i płynięciem pod prąd.
Często wbrew opinii większości.
• Czy w imię Jezusa jesteśmy gotowi jednoznacznie stawać w obronie
pokrzywdzonych i wykluczonych?
• Czy naśladując Mistrza jesteśmy w stanie jednoznacznie opowiedzieć się za
przyjęciem uchodźców i emigrantów zarobkowych, którzy potrzebują pomocy?
• Czy w Imię Jezusa jesteśmy wstanie stawać w obronie praw kobiet i dzieci?
• Czy naśladując Jezusa jesteśmy wstanie udzielić wsparcia tym, którzy są inni,
którzy są napiętnowani? I wcale nie chodzi o akceptację grzechu, ale o miłość
do grzesznika. A jeżeli ktoś nie rozumie tego rozróżnienia powinien powrócić
do lektury Ewangelii.
Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, albo Kościół jutra będzie
Kościołem Reformacji, który będzie wiarygodny poprzez naśladowanie Jezusa,
Jego postawy w wyzwaniach przynoszonych przez współczesność albo będzie
to Kościół, który opustoszeje, bo straci swoją wiarygodność idąc na
kompromisy w naśladowaniu swego Pana, Jezusa Chrystusa, niezdolny odczytać
znaków, jakie niesie teraźniejszość.
Amen
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HISTORIA MAZUR
Pomnik i muzeum Bitwy Grunwaldzkiej

W 550 rocznicę zwycięskiej bitwy nad Zakonem Krzyżackim w 1960 roku dla
upamiętnienia tego wydarzenia wybudowano na polach Grunwaldu zespół
pomnikowy. Widać go już z daleka. Oprócz granitowego obelisku z rzeźbami
głów rycerzy składa się na niego 11 masztów symbolizujących sztandary
polskich i litewsko – ruskich chorągwi. Częścią zespołu pomnikowego jest
również amfiteatr. Jego arenę zajmuje prawie dwudziestometrowa kamienna
makieta obrazująca rozstawienie wojsk przed bitwą. Pod amfiteatrem mieści się
niewielkie Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej, w którym można obejrzeć film
„Krzyżacy” na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Niezwykła
ekspozycja prezentuje również m.in. średniowieczną broń, zrekonstruowane
pancerze i tarcze pieszych i konnych wojowników polskich i krzyżackich oraz
broń (głównie groty bełtów kusz znalezione na pobojowisku grunwaldzkim). Są
także fotografie zbiorowych mogił, które odnaleziono podczas badań
archeologicznych.
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W pobliżu zespołu pomnikowego można zobaczyć ruiny kapliczki
pobitewnej. Kaplicę poświęconą – jak wskazują historyczne dokumenty – w
1413 r. W każdą rocznicę bitwy zbierało się przy niej mnóstwo polskich
pielgrzymów. W 1720 r. władze pruskie poleciły ją rozebrać. Po drugiej wojnie
światowej ocalałe fragmenty zachowano jako trwałą ruinę.
Obok ruin kapliczki leży potężny kamień zwany królewskim. Przez długie
lata kamień spoczywał w lasku na zachód od kaplicy, ale w 1901 r. władze
pruskie przetransportowały go na obecne miejsce i opatrzyły napisem „W walce
o niemieckie istnienie i niemieckie prawo zmarł tu Wielki Mistrz Ulrich von
Jungingen 15 VII 1410 śmiercią bohatera”. Napis zatarto po II wojnie św. i
zastąpiono polskimi słowami upamiętniającymi zwycięstwo pod Grunwaldem.
Obecnie rokrocznie odbywa się widowiskowa rekonstrukcja Bitwy, która
przyciąga wielu widzów z różnych stron.

Dziadek

DZIAŁACZE EWANGELICCY NA MAZURACH

Jerzy Krzysztof Pisański
Jerzy Krzysztof Pisanski urodził się 13 sierpnia 1725 w Piszu, zmarł 11
października 1790 w Królewcu – pedagog pisarz i bibliograf.
Syn Krzysztofa (rektora szkoły w Węgorzewie od 1716, pastora w latach 17221757 w Piszu) i Katarzyny - córki Helwinga. Protoplastą rodu był pochodzący
z Mazowsza Jerzy Helm, który do 1588 był pastorem w Pisanicy. Jego
potomkowie od tej miejscowości przyjęli nazwisko Pisanscy. Pisańscy uważali
się za Niemców, chociaż znali język polski . Jego stryj Michael Pisanski był
diakonem w latach 1732-1733 w Barcianach.
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Pisański kształcił się początkowo w szkołach ewangelickich w Piszu i
Węgorzewie.
W
latach 1742 –1748 studiował
teologię
i
filozofię
na Albertynie w Królewcu. Na uniwersytecie tym, w 1759 uzyskał tytuł
magistra, a w 1773 doktora teologii.
Od roku 1748 był nauczycielem w szkole staromiejskiej w Królewcu, a
od 1751 jej prorektorem. W latach 1759-1790 był rektorem szkoły katedralnej.
W międzyczasie Pisański prowadził też wykłady z filozofii, teologii i historii na
Albertynie. W 1789 został radcą konsystorza ewangelickiego.
Pisański utrzymywał kontakty z najznakomitszymi ludźmi swojej epoki i
korzystał z ich zasobów bibliotecznych. W 1779 odwiedził w Lidzbarku biskupa
warmińskiego Ignacego Krasickiego.
Pisański należał do pierwszych pruskich regionalistów naukowych. Z jego
publikacji korzystali m.in.: Wojciech Kętrzyński i Max Toeppen, a później
w XX w.
inni
w
opracowaniach
związanych
z
historią Warmii i Mazur (także Zofia Licharewa). W opracowaniach Pisanskiego
zawarte są cenne informacje na temat historii braci polskich w Prusach. Pisanski
swoje prace wydawał w języku łacińskim i niemieckim zarówno w periodykach
( w Toruniu - „Thornische Nachrichten” jak i w Królewcu – „Preussisches
Archiv”) oraz w oddzielnym druku. Był autorem biografii profesora matematyki
na Albertynie A. Conciusa oraz poetów: S. Dacha, D Hermanna, R. Robertina i
inne.
Wydania najważniejszych prac Pisanskiego:
•

•

•

•

”De lingua Polonica Icto (iuris consulto) Prusisico utilissima „ - ( o języku
polskim) Królewiec 1763.
”Disseratio historico-litteraria graecae linguae i Prussia historiam in
compendio sestens” - ( o języku greckim) Królewiec 1766.
”Commetatio historirico-critca de tribus linguis Regno Prussiae verna
culis” - Królewiec 1767
” Historia litteraria Prussiae” – (Historia literatury pruskiej) Tom I-IV,
Królewiec 1762-1765, to samo dzieło w wydaniach w języku
niemieckim 1791 i poszerzone (Królewiec) 1886.
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