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

HASŁO MIESIĄCA LUTY 2017 R.
Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój domowi temu.
Łk 10,5
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy.
Hasło lutego stanowią słowa Jezusa Chrystusa, który wypowiedział do
siedemdziesięciu dwóch uczniów, posyłając ich w miejsca gdzie sam zamierzał
pójść, aby byli jego zwiastunami. Głównym ich zadaniem było niesienie pokoju
i szukanie synów pokoju – jak ich określił Pan. Służba do jakiej posłał Jezus tak
wielu uczniów, była wymagająca służbą, ale aby móc ją bez końca wypełnić,
najpierw należało samemu osiągnąć pokój. Ten o którym mówi sam Syn Boży,
pokój z własnym sobą i pokój z Bogiem. Dzisiaj słowa ewangelii i nas posyłają
w ten świat jako uczniów i świadków Chrystusa Pana. Dzisiaj i my mamy stać
się tymi zwiastunami pokoju w tym ogarniętym nienawiścią i wojną Świecie.
Dzisiaj my znowu na nowo mamy przypominać o Bożym pokoju darowanym
człowiekowi w Jezusie Chrystusie, który przelał swoją krew za braci swoich –
za ciebie i za mnie! Jest to wielkie i wymagające wezwanie Jezusa. Nam
pozostało prosić Boga, aby nas wzmocnił i uzbroił w dary Ducha Święto,
abyśmy potrafili wykonać Boże powołanie, Boże wezwanie. W ostatnim czasie
odwiedzam regularnie rodzinę (matka z córką) ewangelików z Tadżykistanu,
którzy przebywają w ośrodku dla uchodźców w Kętrzynie. Za każdą rozmową
uświadamiają mi, jak wielkie mamy błogosławieństwo, że bez przeszkód
możemy wyznawać Jezusa Chrystusa. Oni musieli uciekać bo zawierzyli
Chrystusowi, a w muzułmańskim świece to jedno z największych przestępstw.
Jak mocno właśnie oni potrzebują tego pokoju i doświadczenia społeczności z
innymi wierzącymi. Mowa o pokoju nabiera wtedy zupełnie innego znaczenia.
Bądźmy tymi co zwiastują i czynią pokój. Nieśmy w ten Świat choć odrobinę
Bożego pokoju, każdy z nas może to uczynić, każdy z nas jest do tego
powołany! Niech Bóg nas prowadzi i wzmacnia! Amen. Ks. Marcin Pysz
-2-

Z ŻYCIA PARAFII STYCZEŃ 2017 R.
Forum Kształcenia

W dniu 10 stycznia br. w Centrum
Luterańskim w Warszawie odbyło się
Forum Kształcenia naszego Kościoła.
W spotkaniu wziął udział piski
proboszcz. Forum miało na zadaniu
wypracowanie nowych rozwiązań w
dalszym
kształceniu
księże
ewangelickich. Zostały omówione następujące etapy kształcenia jak studia,
kształcenie w Instytucie Pastoralnym - dla praktykantów, wikariuszy i
proboszczów-administratorów. Mówiono również o dalszych możliwościach
dokształcania się proboszczów w późniejszym czasie służby.
***

Noworoczne spotkanie u Marszałka
Już
wieloletnią
tradycją
są
noworoczne spotkania w siedzibie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Warmińsko
Mazurskiego w Olsztynie. Jak co roku
i tym razem w spotkaniu wziął udział
ks. kpt. SG Marcin Pysz.
Podczas spotkania Biskup Diecezji
Mazurskiej ks. bp Rudolf Bażanowski przedstawił planowane obchody 500lecia Reformacji w naszej Diecezji. Biskup podziękował również marszałkowi
za ustanowienie przez Sejmik Województwa 2017 roku – Rokiem Reformacji na
Warmii i Mazurach.
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Była to też okazja do wysłuchania planów na nowy rok, jakie przed sobą ma
Urząd Marszałkowski. W spotkaniu biorą udział duchowni kościół
mniejszościowych jakie występują na terenie Warmii i Mazur.
zdj. www.warmia.mazury.pl

***
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Dwie dotacje dla Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel
W
grudniu
2016
r.
nasze
stowarzyszenie otrzymało dwie bardzo
ważne dotacje. Zostały podpisane
umowy na realizację następujących
zadań: prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Piszu na lata
2017 - 2021 oraz prowadzenie Stacji
Socjalnej w Piszu na rok 2017.
Umowy podpisali w imieniu Gminy Pisz Burmistrz Andrzej Szymborski, zaś w
imieniu ES Betel ks. Marcin Pysz - Prezes Zarządu i p. Ewa Olchowy Wiceprezes Zarządu.
***

Parafia otrzymała dotację z UM Pisz
Urząd Miasta i Gminy Pisz dofinansuje
zadanie pt. "Wielobarwny Pisz Spotkania
Międzykulturowe".
W
ramach zadania odbędą się dwa
spotkania tematyczne przybliżające
tradycje ewangelickie związane z ziemią
Piską oraz etykę ewangelicką w
Bibliotece Publicznej w Piszu. Ponad to
odbędą się dwa koncerty w Piskim Domu Kultury w ramach Piskiej Gali
Reformacji.
Parafia otrzymała 7 000,00 zł dotacji na realizację tego zadania.
Szczegóły wydarzeń można znaleźć w zakładce Piski Jubileusz 500-lecia
Reformacji, zapraszamy do zapoznania się z planowanymi wydarzeniami. W tym
miejscu serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy Pisz, panu
burmistrzowi Andrzejowi Szymborskiemu za wsparcie okazane naszej parafii.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
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.
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
Współorganizatorzy:
- Gmina Pisz,
- Piski Dom Kultury,
- Biblioteka Publiczna w Piszu,
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SPOTKANIA REFORMACYJNE

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!
Czwartki godz. 18:00; pl. Daszyńskiego 12A
Zapraszamy i czekamy na propozycję Twoich tematów!!!

NASI JUBILACI W LUTYM
03.02.

Adrian Telecki

19.02.

Marcin Metelski

07.02.

Robert Kalus

19.02.

Katarzyna Piątek

09.02.

Hildegarda Bogatz

20.02.

Bogusław Oleński

09.02

Marcin Pysz

24.02

Waldemar Waziński

12.02.

Marcin Dysarz

25.02

Aneta Trojan

16.02

Herta Bogacka

28.02

Hildegarda Nowik

16.02

Stanisława Kapteina

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu Bożych łask na kolejne
lata życia.
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PLAN NABOŻEŃSTW LUTY 2017 R.

Tekst
Uroczystość
Wejsuny Pisz
Ełk
Biała
kazalny
Piska
05.02. 2 Mż 3, Ostatnia Niedziela
11:00
Pisz
1-10
po Epifanii
Po nabożeństwie Zgromadzenie
Parafialne
10:00
12.02. Łk 17, 3. Niedziela przed
do
7-10
Postem
Ełku
godz.
9:15
Data

19.02.

Mk 4,
26-29

2. Niedziela przed
Postem

9:00

11:00

26.02.

Łk 10,
38-43

Niedziela
Przedpostna

9:00

11:00

01.03.

Jl 2,
12-18

Dzień Pokuty i
Modlitwy

05.03. 1Mż 3,
1-19

do
Pisza
godz.
10:30
10:00

do
Ełku
godz.
9:15

18:00
9:00

1. Niedziela
Pasyjna

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.
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Organizujemy wyjazd na Ewangelickie Dni Kościoła.

Zapraszamy na wspólny wyjazd na
Ewangelickie Dni Kościoła na Śląsk
Cieszyński w dniach: 15-18.06.2017 r.
Jest to centralne spotkanie Luteran z
całej Polski. Chcemy aby i nasza
parafia była reprezentowana na tym
spotkaniu. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.dnikosciola.pl
W programie: nabożeństwa, koncerty,
ewangelizacje,
targi
możliwości,
spotkania z ciekawymi osobami, poznanie ewangelików z całej Polski.
Noclegi zaplanowane są w Betanii (www.betania.org.pl) na terenie Parafii
Ewangelicko – Augsburskiej w Jaworzu. Tan również zakończymy swój pobyt
nabożeństwem w niedzielę w koście ewangelickim.
Pozostałe informacje udziela proboszcz parafii, ks. Marcin Pysz.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
Ordynacja w Białej
W ewangelickim kościele Marcina Lutra w Białej odbyła się podwójna
ordynacja na duchownych. W Kościele powszechnym do służby diakona
została ordynowana Dorota Fenger, a Zbigniew Obracaj, Grzegorz Olek i
Piotr Sztwiertnia zostali powołani na księży.
Uroczyste nabożeństwo miało miejsce 21 stycznia 2017 roku w Bielsku-Białej.
Było to historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy w parafii bialskiej miało
miejsce nabożeństwo ordynacyjne. Jednocześnie była to pierwsza ordynacja po
dwóch latach przerwy. Ostatnia miała miejsce w 2014 roku w Skoczowie. Na
uroczystości obecne było liczne grono duchownych, rodziny ordynowanych
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oraz wierni z ich rodzinnych parafii i miejsc obecnej służby. Zwierzchnik
Kościoła - bp Jerzy Samiec - w kazaniu opartym na fragmencie z I listu do
Tymoteusza oraz z Przypowieści Salomona przypomniał przyszłym
duchownym, że ich powołanie ma swoje źródło w Chrystusie. Jednocześnie
wskazał na konieczność rozwoju duchowego przez osobistą modlitwę i
rozważanie Słowa jako podstawy w służbie dla innych oraz pokory, w której
duchowny ma głosić nie siebie. lecz Chrystusa ukrzyżowanego i
zmartwychwstałego. Następnie przez modlitwę i nałożenie rąk Biskup Kościoła
dokonał ordynacji. Do służby Słowa Bożego i Sakramentów powołani zostali:
pochodząca z Tychów - dk. Dorota Fenger (asystenci: ks. Piotr Gaś i ks. Marcin
Konieczny), pochodzący z Białej - ks. Zbigniew Obracaj (asys. bp Waldemar
Pytel i ks. Henryk Mach), pochodzący z Ustronia - ks. Grzegorz Olek (asys. ks.
dr Grzegorz Giemza i ks. Marek Londzin) oraz pochodzący ze Wisły Jawornika
- ks. Piotr Sztwiertnia (asys. bp Adrian Korczago i ks. Zdzisław Sztwiertnia) W
słowach do zboru ordynowani mówili o swojej drodze życiowej i dziękowali
tym, którzy byli dla nich wsparciem. Podczas nabożeństwa śpiewały chóry z
Białej, Ustronia Polany i Tychów. Nowi duchowni po ordynacji zostali w
miejscach służby, gdzie odbywali praktyki: dk. Dorota Fenger w Warszawie, ks.
Zbigniew Obracaj w Świdnicy, ks. Grzegorz Olek w Centrum Misji i
Ewangelizacji, a ks. Piotr Sztwiertnia w Diecezji Cieszyńskiej. Obecnie w
Kościele ewangelickim w Polsce czynną służbę sprawuje 153 ewangelickich
duchownych, w tym 13 kobiet.

***
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Noworoczne spotkanie u Prezydenta RP
26.01.2017r w Pałacu Prezydenckim odbyło się tradycyjne spotkanie
noworoczne Prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami Kościołów
i religii działających w Polsce.
– Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej nie żyją w próżni, ale czynnie
współtworzą Polskie społeczeństwo. Wszystko, co dzieje się w Polsce dotyczy
także członków naszych wspólnot – powiedział w przemówieniu do prezydenta
bp Jerzy Samiec, prezes PRE i jednocześnie zwierzchnik Kościoła ewangelickoaugsburskiego
w
Polsce.
Bp Jerzy Samiec przypomniał również, że dla polskich ewangelików i
ewangelikalnych rok 2017 jest szczególny ze względu na obchodzony jubileusz
500 lat reformacji. – Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu
Prezydentowi za przyjęcie patronatu honorowego nad obchodami centralnymi
Jubileuszu Reformacji w Warszawie. Jednocześnie chcę poinformować, a
właściwe przypomnieć, że sejmiki trzech województw rok 2017 obwołały
rokiem reformacji. Są to sejmik województwa śląskiego, dolnośląskiego, i
warmińsko-mazurskiego.
Bp Samiec przypomniał, że mimo prawidłowo złożonego wniosku popartego
przez przedstawicieli różnych frakcji parlamentarnych, Sejm nie podjął dyskusji
nad
ogłoszeniem
roku
2017
Rokiem
Reformacji.
Podobnie jak podczas spotkania noworocznego PRE, bp Samiec zwrócił uwagę
na narastającą radykalizację w społeczeństwie. – Bylibyśmy niezwykle
zobowiązani Panu Prezydentowi, oraz obiecujemy wsparcie w tej kwestii, gdyby
zwrócił uwagę osobom zajmującym ważne pozycje w społeczeństwie,
zwłaszcza politykom i dziennikarzom, aby nie ulegali emocjom i bardzo mocno
ważyli
wypowiadane
słowa.
Prezydent Andrzej Duda odpowiadając na apel bp. Jerzego Samca podziękował
duchownym różnych wyznań chrześcijańskich i religii i ich wkład w głoszenie
postaw tolerancyjnych, podkreślając ich wpływ na poziom debaty społecznej.
Zachęcił do reagowania w sytuacji, gdy przekraczane będą granice wzajemnego
szacunku. – Mamy w Polsce wielką tradycję ekumeniczną, setki lat, gdy różne
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religie wpływały na to, co nazywamy polską mentalnością, naszą tożsamością,
także
naszą
kulturą
–
przypominał
prezydent
Duda.
Oprócz bp. Jerzego Samca, krótkie przemówienia wygłosił przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, a także naczelny rabin
Polski Michael Schudrich oraz mufti Tomasz Miśkiewicz, reprezentujący
Muzułmański
Związek
Religijny
w
RP.
W noworocznym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim udział wzięli m.in. z
Kościoła rzymskokatolickiego: abp Wojciech Polak - Prymas Polski, kard.
Kazimierz Nycz - metropolita warszawski, sekretarz KEP bp Artur Miziński,
biskup polowy WP Józef Guzek i warszawsko-praski biskup pomocniczy Marek
Solarczyk, a także abp Sawa - prawosławny metropolita warszawski i całej
Polski oraz przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej. Obecni byli ministrowie z Kancelarii Prezydenta RP oraz
doradcy prezydenta Andrzeja Dudy, na czele z szefem gabinetu ministrem
Adamem Kwiatkowskim.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ŚWIAT
Nowy biskup luteran w Ziemi Świętej
Synod Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej
(ELCJHL) wybrał ks. Ibrahima Azara, proboszcza Parafii Odkupiciela w
Jerozolimie, na nowego biskupa Kościoła. Ks. Azar zastąpi
dotychczasowego zwierzchnika Kościoła ks. bp. Muniba Younana, który
pełni urząd prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej.
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38 synodałów podjęło decyzję jednomyślnie, a obecny biskup-elekt był jedynym
kandydatem. Prezesem Synodu został ks. Samer N. Azar z Parafii Dobrego
Pasterza w Jordanii. Do nowej Rady Kościoła wybrano dotychczasowego
zwierzchnika, bp. Younana.
Ks. Azar rozpoczął swoją edukację w palestyńskich szkołach luterańskich, w
tym w Betlejem. Ukończył studia teologiczne na Wydziale Teologii
Ewangelickiej Uniwersytetu Ludwiga Maksymiliana w Monachium. W 1988
roku został ordynowany na duchownego luterańskiego. Jest żonaty i ma trzy
córki.
Kościół Ewangelicko-Luterański w Jordanii i Ziemi Świętej obejmuje swoją
jurysdykcją Jordanię, Izrael oraz tereny Autonomii Palestyńskiej. Historia
Kościoła luterańskiego w Ziemi Świętej jest ekumeniczna – w regionie działały
misje Kościołów luterańskich i reformowanych z Niemiec i Skandynawii. W
1840 na mocy porozumienia między Prusami a Imperium Brytyjskim powstało
jedno anglikańsko-luterańskie biskupstwo pod patronatem obydwu krajów.
Pierwszym biskupem został anglikanin, konwertyta z judaizmu Michael
Solomon
Alexander.
Po rozpadzie ekumenicznego biskupstwa, ewangelicka misja kierowana przez
Kościół Ewangelicko-Unijny kontynuowała swoją pracę, koncentrując się
głównie na pracy diakonijnej. Mimo różnorodnej tradycji zbory w Ziemi Świętej
zachowały luterańską tradycję. Po II wojnie światowej Kościół uniezależnił się
od Niemiec. Należy do niego obecnie ok. 3 tys. wiernych różnych narodowości
zgromadzonych w sześciu parafiach. Dzięki wsparciu Światowej Federacji
Luterańskiej Kościół posiada cztery szkoły.

HISTORIA MAZUR
Pruska Reformacja i jej znaczenie w Europie
Prusy były pierwszym protestanckim krajem na świecie. Władca Prus,
Albrecht von Brandenburg w pełni świadomie przyjął doktrynę Marcina Lutra,
po przekształceniu Zakonu Niemieckiego w państwo świeckie. Pod rządami
tego człowieka o niezwykłej osobowości szesnastowieczne Prusy stały się
wyjątkowym państwem wyznaczającym nowe normy.
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Hołd złożony przez Alberta w 1525 r. na krakowskim rynku wcale nie był
hołdem lennym, lecz wykalkulowanym posunięciem politycznym. Zyskał na
tym i książę Albrecht i król polski Zygmunt Stary. Stosunek lenny miał trwać do
1656 r.
Książę Albrecht bardzo przyjaźnił się z M. Lutrem, którego wiele łączyło
z Prusami. Jego najmłodsza córka Margareta (1534-70), dla której ułożył kolędę
Jam z niebios zszedł, poślubiła pruskiego szlachcica, starostę bartoszyckiego
Georga von Kunheima (1532-1611). W 1557 r. młodzi małżonkowie przenieśli
się z Wittenbergi do majątku Kunheima w Prudkach. Jeden z synów Lutra
studiował na koszt księcia w Królewieckiej Albertynie, a szwagier sprawował
urząd burgrabiego Kłajpedy.
Książę Albrecht dzierżył los Prus przez ponad pół wieku, bo 57 lat. Tak
długi okres sprawowania rządów przyczynił się z pewnością do sukcesu
transformacji i rozwoju Prus. Po jego śmierci (1568 jedyny jego syn Albrecht
Fryderyk (1553-1618) okazał się niezdolny do sprawowania rządów.
Wprawdzie i on w 1569 r. na sejmie w Lubinie złożył królowi polskiemu
przysięgę lenną, ten jednak pragnąc zapewnić ciągłość panowania
współlennikami mianował jego kuzyna księcia Jerzego Fryderyka oraz elektora
brandenburskiego Joachima II. Jednak kuratelę nad księciem zdołał przejąć
margrabia Jerzy Fryderyk.
Prusy obok Saksonii były pierwszym krajem w Europie, który
przywróconą przez Lutra czystość religii przyjął dobrowolnie i z pożądaniem, a
Królewiec był pierwszym wielkim miastem na świecie, które nauce
ewangelickiej otworzyło swoje podwoje. Prusy Albrechta stały się azylem dla
prześladowanych protestantów z całej Europy. Bliskie stosunki prusko –
angielskie od czasów zakonnych jeszcze bardziej się ożywiły, gdy Henryk VIII
w 1534 r. zwrócił się ku protestantyzmowi. To u Henryka szukał Albrecht
wsparcia gdy go sąd Rzeszy skazał na banicję. Fakt, że cesarz obłożył banicją
nie tylko byłego Wielkiego Mistrza, ale także jego poddanych, pokazuje
wyraźnie, jak przełomowy charakter miało w świadomości ludzi to posunięcie
księcia jak i dla Europy.
Dziadek
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DZIAŁACZE EWANGELICCY NA MAZURACH
Gustaw Gizewiusz
Gustaw Herman Marcin Gizewiusz urodził się 21 maja 1810 r. w Piszu w
częściowo zgermanizowanym polskim rodzie Giżyckich. Jego ojciec Marcin był
kierownikiem miejscowej szkoły miejskiej. Był człowiekiem bardzo
pracowitym i produktywnym, udzielał się jako polski działacz społecznonarodowy i polityczny na Mazurach, literat, folklorysta, publicysta, tłumacz i
redaktor, wydawca i bibliofil. W 1828 r. ukończył gimnazjum w Ełku. Odbywał
tam zajęcia z języka polskiego. Następnie studiował teologię ewangelicką
w Królewcu, na uniwersytecie oraz w jego ramach w Seminarium Polskim.
Podczas studiów w Królewcu poznał swoją przyszłą żonę - Żydówkę - Rebekę
Fürst. W 1835 r. rozpoczął pracę, jako polsko-ewangelicki kaznodzieja
w Ostródzie, gdzie rozwinął swoją wszechstronną działalność w
obronie Mazurów -występował przeciwko germanizacji. W 1838 r. wydał
rozprawę teologiczną, wygłoszoną na synodzie w Miłomłynie – "Gedanken über
Einheint, Reinheint und Freiheit der Lehre, innerhalb der Kirche und über des
Eine, was In dieser Hinsicht noth ist". W 1843 r. opublikował w języku
niemieckim w Lipsku pracę pt. "Die polnische Nationalität in Preußen". W 1845
r. ukazały się dwie kolejne części wspomnianego dzieła i otrzymały tytuł - "Die
polnische Sprachfrage in Preußen" ("Polska kwestia językowa w Prusiech").
Gizewiusz stał przede wszystkim na stanowisku utrzymania języka polskiego w
szkołach. W tym celu starał się wydawać książki w języku polskim jak
podręcznik pt. "Przyjaciel młodzieży". W 1841 r. spotkał się
w Ostródzie z Krzysztofem Mrongowiuszem, który przekazał mu memoriał do
króla pruskiego w sprawie swobód językowych dla ludności mazurskiej. W
1842 r. sam wręczył ten dokument Fryderykowi Wilhelmowi. W 1842 r. założył
pierwsze polskie czasopisma dla Mazur - "Przyjaciel Ludu Łecki". W trakcie
swojej pracy utrzymywał kontakty ze środowiskami patriotycznymi w innych
częściach ziem polskich, a także w Czechach i na Łużycach.
Kandydował również w 1848 r. do berlińskiego parlamentu, jako przedstawiciel
społeczności polskiej. Jednak zmarł w dniu wyborów, to jest 7 maja 1848 roku
w Ostródzie.
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W 1946 Komisja Ustalania Nazw Miejscowości zmieniła nazwę miejscowości
Łuczany (Łoczany, wcześniej Lec) na Giżycko, w celu upamiętnienia Gustawa
Gizewiusza (Giżyckiego).
Gustaw Gizewiusz jest patronem wielu ulic, a także szkół w regionie, m.in.: II
Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Ostródzie i jednym z patronów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o
Polskość Mazur w Piszu.
W 1998 r. - w 150-tą rocznicę jego śmierci - zorganizowano
w Ostródzie specjalną imprezę
jubileuszową o
charakterze
religijnopopularnonaukowo - artystycznym.
Dwa lata później - w 190-tą rocznicę jego urodzin - zorganizowano
w Olsztynie sesję popularnonaukową o charakterze historyczno-literackim
pt. „Gustaw Gizewiusz – życie i działalność – w 190. rocznicę urodzin (18102000)”. W tym samym czasie specjalne uroczystości na terenie Ostródy
przygotowała Agencja Ochrony Dóbr Kultury – Izba Muzealna w Ostródzie.
W 2000 ukazała się drukiem kluczowa pozycja Gizewiusza "Pieśni ludu znad
górnej Drwęcy w parafiach Ostródskiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do
1840-go roku przez X.G.G" z fotokopiami rękopisu. Pozycję przygotował do
druku, zredagował i opatrzył komentarzem badacz i popularyzator kultury
Warmii i Mazur Władysław Ogrodziński (wspólnie z Zenoną Rondomańską).
W 1948 r. odsłonięto na cmentarzu „Polska Górka” w Ostródzie płytę nagrobną
poświęconą Gizewiuszowi (z inicjatywy działacza społecznego Oskara
Maczkowskiego). W tym samym miejscu w 1979 r. ustawiono pomnik,
wykonany przez olsztyńskiego rzeźbiarza, Wiesława Kaczmarka. Każdego roku
w rocznice urodzin i śmierci pastora przy pomniku odbywają się uroczystości
obchodowe z udziałem delegacji władz samorządowych, instytucji i szkół.
Gustaw Gizewiusz jest bardziej kojarzony jako polski działacz kulturalny i
polityczno- społeczny, a niestety mniej jako ksiądz Kościoła Ewangelicko Augsburskiego.
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Grób Gustawa Gizewiusza na "Polskiej Górce" w Ostródzie
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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
***
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Szukamy osoby do pomocy!
Dawnymi
czasy
w
parafiach
ewangelickich
służyły
siostry
diakonisy, potem występowały tzw.
Gemeindeschwestersiostry
parafialne.
Widzimy
wielkie
potrzeby
w
odtworzeniu
służby
Siostry
Parafialnej, również może być Brat
Parafialny.
Moi drodzy, coraz więcej jest wśród nas osób starszych i samotnych, które
potrzebują choć na parę minut odwiedzin, pomocy w zakupach, przyniesieniu
opału, wykupienia leków, a może tylko, aby z nimi pobyć, przeczytać im
fragment Pisma Świętego, pomodlić się, przeczytać fragment gazety.
Jeśli masz czas przedpołudniem lub popołudniem proszę poświęć go dla
starszego i samotnego człowieka. To może być raz, dwa razy w tygodniu, a
może jeśli masz czas, to i codziennie lub w weekendy. Każda pomoc,
poświęcony czas jest na wagę złota!
Bardzo proszę o pomoc. Może Ty możesz być taką Siostrą lub Bratem
Parafialnym?
Proszę o kontakt. ks. Marcin Pysz
***

Parafia przekaże nieodpłatnie!
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi, parafia przekaże kompletne
meble kuchenne oraz kuchnię elektryczną. Bardzo prosimy o kontakt z
kancelaria parafialną osoby zainteresowane.
***
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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

- 20 -

