Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej
w Piszu

Maj
Nr (80) 05/2017

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

HASŁO MIESIĄCA MAJ 2017 R.
Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą. Kol 4,6
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Droczy Czytelnicy.
Na miesiąc maj, Kościół nasz wyznaczył fragment nauczania Apostoła Pawła o
rozpowszechnianiu Ewangelii. Słowa te Apostoł kierował do Kolosan w celu
zachęcenia ich do prawidłowego mówienia o Chrystusie, tzn. dawania
świadectwa wobec niechrześcijan. Słowa te są nadal i dla nas bardzo aktualne.
Choć jest nam dane żyć w świecie tzw. „chrześcijańskim”, ale niestety nie
widzimy oznak jego chrześcijaństwa. Bo nie można chrześcijaństwem nazwać
nienawiści, zaciekłych sporów, dzielenia ludzi na lepszych i tych mniej,
podgrzewania nienawiści do innych. Dlatego nadal wezwanie apostolskie do
mówienia o Chrystusie – nawet do tzw. „chrześcijan” – jest konieczne i Bóg nas
do tego powołuje! Niechaj więc nasza mowa, cokolwiek z ust naszych wychodzi
buduje drugiego człowieka, a nie gorszy, niechaj każde nasze słowo będzie
przemyślane, przemodlone i oparte na autorytecie Pisma Świętego. Apostoł
pisząc o uprzejmości nie ma na myśli pobłażliwości i tzw. „poprawności
politycznej”, ale godne uczniów i uczennic Chrystusa mówienie z miłością,
napominanie w duchu miłości, mowę konkretną i jasną. Jak to pisze Apostoł
Narodów zaprawioną solą tzn. trwałą, umiejącą odpowiadać na zarzuty. Niech
Bóg uposaża nas w takie zdolności, abyśmy poprzez słowo, codzienne czyny,
nasze życie potrafili pozyskiwać zagubionych dla Chrystusa. W tym majowym
czasie kiedy wszystko wokół nas się budzi do życia i pobudzajmy siebie i tych
co dla Pana obumarli duchowo. Wlewajmy w ich serca nadzieję i miłość
Chrystusową. Niech miłosierny Bóg błogosławi i wspiera waszą służbę w
waszych rodzinach, miejscach pracy i w społeczeństwie. Zostańcie z Bogiem.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII KWIECIEŃ 2017 R.
Rekolekcje Pasyjne 2017
W dniu 05.04 br. rozpoczęliśmy
tegoroczne Rekolekcje Pasyjne, które
prowadzi ks. Adrian Lazar. Podczas
rekolekcji
rozważaliśmy
pasyjne
kryteria
zmiany
w
naszym
wewnętrznym i zewnętrznym życiu.
Zostaliśmy zachęceni do zatrzymania
się i wsłuchania w Boże Słowo.
Spotkanie te pozwoliły nam również spojrzeć na nasze życie z innych
perspektyw, po zachęca do zmian i pracy nad osobistą drogą każdego z nas pod
krzyż Golgoty.
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Pogrzeb śp. Erwina Kruka
Śp. Erwin Kruk był Mazurem. Urodził się 4 maja 1941 r. we wsi Gutfeld,
obecnym Dobrzyniu k. Nidzicy. Jak kiedyś powiedział, należał do ostatniego
pokolenia, które "na swym grzbiecie dźwiga garbate mazurskie brzemię". Jako
dziecko był świadkiem tragicznych losów mieszkańców Mazur pod koniec II
wojny, a potem powojennego exodusu autochtonów do Niemiec. W 1945 r.
wkrótce po wkroczeniu Armii Czerwonej stracił oboje rodziców.
Jego twórczość ściśle wiąże się z Mazurami, rozumianymi w sensie
geograficznym, ale też z Mazurami, jako mieszkającymi tu autochtonami.
Zadebiutował w 1958 r. pod pseudonimem Marek Doski, publikując wiersze i
prozę na łamach tygodnika "Na przełaj". Potem - już pod swoim nazwiskiem wydał wiele powieści, książek poetyckich i zbiorów esejów, m.in. "Rysowanie z
pamięci" (1963), "Zapisy powrotu" (1969), "Z krainy Nod" (1987), "Kronika z
Mazur" (1989), "Spadek: zapiski mazurskie 2007-2009" (2009), "Nieobecność"
(2015).
Był absolwentem polonistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w
1966 r. obronił magisterium. Po przyjeździe do Olsztyna, przez 14 lat związany
był zawodowo z lokalną prasą, w tym dziennikiem "Gazeta Olsztyńska". Był
także członkiem Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich.
W latach 80. został działaczem Solidarności, był jednym z sygnatariuszy
memoriału sprzeciwiającego się wprowadzeniu stanu wojennego, inwigilowała
go Służba Bezpieczeństwa. W 1989 r. uzyskał mandat senatora z ramienia
Komitetu Obywatelskiego. W latach 1997-2007 był świeckim członkiem
Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Honorowym Obywatelem Olsztyna, laureatem wielu nagród i odznaczeń za
wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury.
Pogrzeb śp. Erwina Kruka odbył się 07.04 br. .
Augsburską w Piszu reprezentował ks. Marcin Pysz.
zdj. www.gazetaolsztyńska.pl
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Parafię Ewangelicko -

***

Dotacja z Kościoła dla parafii w Piszu
Władze Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP
dofinansowały projekt pt.: Utworzenie ekspozycji stałej
Ewangelicka historia Powiatu Piskiego.
W ramach której zostaną zakupione gabloty na starodruki
będące w posiadaniu parafii oraz zabytkowe naczynia
liturgiczne. Cała ekspozycja znajdzie się w kościele
ewangelickim w Wejsunach. Parafia stara się również o pozyskanie 10 miniatur
byłych kościołów ewangelickich Powiatu Piskiego, które zostaną wystawione na
emporach wejsuńskiego kościoła wraz z opisami.
Parafia otrzymała 10 000,00 zł dotacji.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy Konsystorzowi Kościoła EA w RP za
dofinansowanie naszego projektu oraz Biskupowi Diecezji Mazurskiej za
rekomendowanie naszego projektu.
***
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Nowa działalność ES Betel

Centrum Integracji Społecznej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.
W dnu 20 kwietnia 2017 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał
Ewangelickiemu Stowarzyszeniu Betel status Centrum Integracji Społecznej na
okres pięciu lat. W związku z tym Zarząd ES Betel podjął decyzję o rozpoczęciu
działalności w zakresie integracji społecznej skierowanej do osób długotrwale
bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych osób wykluczonych. W tym celu
powołuje Centrum Integracji Społecznej. Jako pierwszy powstanie CIS w Białej
Piskiej z biurem w Białej Piskiej, zaś następnie zostanie otwarte biuro CIS w
Piszu. Już teraz zapraszamy osoby potrzebujące do kontaktu z CIS, zaś
pracodawców do współpracy na rzecz osób wykluczonych społecznie.
***

ks. Marcin Pysz członkiem Synodu Kościoła
W dniach 22-23 kwietnia br. w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyła się I
sesja XIV Synodu Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP. Podczas
pierwszej sesji nowo wybrani członkowie Synodu złożyli ślubowanie. Wśród
członków Synodu jest również proboszcz piskiej parafii ewangelickiej ks.
Marcin Pysz, który został wybrany jako przedstawiciel z listy księży służących
w Kościele Ewangelicko - Augsburskim w RP.
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Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
(Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw
przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych.
Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy
nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i
jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi
prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

W skład Synodu, wybieranego na 5-letnie kadencje, wchodzi Biskup Kościoła,
biskupi diecezjalni, Ewangelicki Biskup Wojskowy, generalny wizytator
nauczania kościelnego, wiceprezes Konsystorza i kuratorzy diecezjalni, 15
delegatów duchownych, wybranych przez ogólnopolska konferencje
duchownych, 30 delegatów świeckich, wybieranych przez Synody Diecezjalne,
przedstawiciel
nauczycieli
akademickich
Chrześcijańskiej
Akademii
Teologicznej, przedstawicielka kobiet z akademickim wykształceniem
teologicznym pełniących urząd diakona, przełożona Diakonatu "Eben-Ezer",
przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych, organizacji i stowarzyszeń
kościelnych.
Na wiosennej sesji w roku 2017 rozpoczął się XIV Synod Kościoła, którego
kadencja kończy się na jesiennej sesji Synodu w roku 2021.
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Uhonorowano ewangelika
W dniu 28.04.2017 r. na dziedzińcu przed II Liceum Ogólnokształcącym w
Piszu została odsłonięta tablica poświęcona śp. kpt. Józefowi Machlejdzie oraz
wkopano dąb katyński. Poświęcenia tablicy w 115 rocznicę urodzin kpt. Józefa
Machlejdy dokonał ks. kpt SG Marcin Pysz – proboszcz piskiej parafii
ewangelickiej wraz z p. Bogusławem Sebestą – praktykantem piskiej parafii
ewangelickiej.
Józef Karol Gustaw Machlejd urodzony 28.04.1902 r., zmarły w 1940 r. Polski
przedsiębiorca, syna znanego browarnika, bratanek ks. Juliana Machlejda,
przyrodnik, porucznik Wojska Polskiego, żołnierz 1 Pułku Artylerii
Przeciwlotniczej. Dostał się do niewoli radzieckiej, przebywał w obozie w
Starobielsku. Rozstrzelany przez NKWD wioską 1940 r. w Charkowie.
Pochowany na cmentarzu w Piatchatkach. Symboliczny grób znajduje się na
cmentarzu ewangelicko – augsburskim w Warszawie. W 2007 r. został
awansowany do stopnia kapitana Wojska Polskiego.
zdj. portal: www.pisz.wm.pl
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Ślub ks. Adriana Lazara i Partycji Stróżyk
W piątkowe popołudnie dn. 28.04.2017 r. w kościele ewangelickim w Olsztynie
odbyła się uroczystość zaślubin ks. Adriana Lazara oraz p. Patrycji Stróżyk.
Ślubu udzielił ks. bp Rudolf Bażanowski, zaś okolicznościowe kazanie wygłosił
ks. Marcin Pysz.
W tym miejscy życzymy nowożeńcom wiele Bożego błogosławieństwa na każdy
dzień ich wspólnego życia.
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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:
MAJ
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
CZERWIEC
25 czerwca 2017 r. (niedziela) godz. 09:00 - Uroczyste otwarcie wystawy
starodruków, zabytkowych naczyń liturgicznych pt. "Ewangelicka Historia
Powiatu Piskiego" - Kościół Ewangelicki w Wejsunach.
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.
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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.
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

Współorganizatorzy:
- Kościół Ewangelicko - Augsburski w RP,
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,
- Gmina Pisz,
- Piski Dom Kultury,
- Biblioteka Publiczna w Piszu,
Patronat medialny:
- Gazeta Piska
- www.pisz.luteranie.pl
- www.mazury500.luteranie.pl
- www.luteranie.pl
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają organizację Piskiego
Jubileuszu Reformacji.
***
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Zapraszamy na Pieskie Spotkania Reformacyjne
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Zjazd Chórów Diecezji Mazurskiej

Zapraszamy do wzięcia udziału w dorocznym
Święcie Pieśni naszej diecezji. Tegorocznym
gospodarzem będzie Parafia Ewangelicka w
Suwałkach, a spotykamy się wyjątkowo w sobotę
3 czerwca o godz. 10:30 rozpocznie się
nabożeństwem w kościele Świętej Trójcy w
Suwałkach.

NASI JUBILACI W MAJU
02.05.

Dariusz Olchowy

21.05.

Lucyna Bielska

03.05.

Brygida Dardzińska

21.05.

Anna Czerwińska

03.05.

Małgorzata Gajewska

26.05.

Aneta Metelska

03.05

Else Gryczan

28.05.

Katarzyna Jakubczyk

05.05.

Anna Kapteina

28.05.

Bernard Kapteina

08.05.

Gerhard Waziński

29.05

Karina Jabłońska

15.05.

Laura Konert

30.05.

Antoni Kalus

15.05.

Agnieszka Żebrowska

30.05.

Paweł Mężak

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

Data

Tekst
kazalny
07.05. J 16,
16-23

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

3. Niedziela po
Wielkanocy

9:00

11:00

14.05.

Mt 21,
14-17

4. Niedziela po
Wielkanocy

9:00

11:00

21.05.

Łk 11,
5-13

5. Niedziela po
Wielkanocy

9:00

11:00

25.05. 1 Krl 8,
22-24.
26-28
28.05.
J 7,
37-39

Wniebowstąpienie
Pańskie
9:00

11:00

9:00

11:00

J 16,
5-15

1. Dzień Świąt
Zesłania Ducha
Świętego

05.06.

1Mż
11, 1-9

2. Dzień Świąt
Zesłania Ducha
Świętego

Biała
Piska
do
Pisza
godz.
10:30

10:00

do
Ełku
godz.
9:15

18:00

6. Niedziela po
Wielkanocy

04.06.

Ełk

10:00

do
Ełku
godz.
9:15

18:00

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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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ

Biblia na co dzień - na smartfony i w internecie
Rok 2017 to wielki jubileusz 500 lat Reformacji. Jedna z głównych zasad
wówczas zapoczątkowanej odnowy Kościoła brzmiała SOLA SCRIPTURA,
czyli tylko Pismo Święte.

Aby móc realizować tę ważną zasadę, trzeba znać Pismo Święte, czyli Biblię.
Starą, dobrą regułą i zwyczajem ewangelickim jest codziennie otwieranie i
czytanie Biblii. Różnie bywa z naszym czasem i zaangażowaniem. Z tego
powodu od 42 lat ważną pomocą w tym zakresie jest książka Z Biblią na co
dzień. Mamy tam wybrane na każdy dzień teksty ze Starego Testamentu i
Nowego Testamentu oraz krótką intencję modlitewną, pieśń lub ciekawą myśl.
Według zawartych tam wskazań można też czytać Biblię systematycznie.
Niestety, mimo małych rozmiarów, nie zawsze mamy tę książkę z sobą.
Teraz może się to zmienić. Proponujemy codzienny kontakt z tymi tekstami
biblijnymi na dwa nowe sposoby:
17

• przez tę stronę internetową, gdzie codziennie pojawiają się teksty wyznaczone
na dany dzień roku. Ona umożliwia też zapisanie się na wysyłkę codziennej
porcji
czytań
przez
e-maila.
W pośpiechu i w stresie dnia pracy po porannym włączeniu komputera
zafundujmy sobie chwilę zadumy nad Bożym Słowem, aby znaleźć właściwy
punkt odniesienia na cały dzień. Każdy czytelnik będzie przeżywał to
wzruszające zdziwienie, gdy zobaczy, jak te słowa są zadziwiająco dopasowane
do jego bieżącej sytuacji życiowej.
• przez darmową aplikację Biblia na co dzień w wersji na androida. To pierwsza
pełna i autoryzowana wersja znanej książki. Choć smartfon mamy zawsze ze
sobą, to o codziennym czytaniu możemy nie pamiętać. Z tego powodu aplikację
możemy tak ustawić, że sama nam się przypomni o wybranej godzinie.
Mamy nadzieję, że nasze propozycje codziennego czytania Słowa Bożego
spotkają się z Państwa pozytywnym przyjęciem. Mamy nadzieję, że liczba
zapisów na wysyłkę e-maili będzie stale rosnąć, podobnie jak liczba pobrań
aplikacji. Planujemy rozwijanie tego projektu przez dostosowanie aplikacji
także do innych systemów smartfonów.
***

Jubileusz Reformacji w Diecezji Mazurskiej
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Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi obchodów
jubileuszu Reformacji na Warmii, Mazurach i Podlasiu.
W bieżącym roku ewangelicy na całym świecie obchodzą jubileusz 500 lat
Reformacji. Nie inaczej jest w najstarszej diecezji ewangelickiej - Diecezji
Mazurskiej. Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową
dedykowaną wydarzeniom jubileuszowym na terenie Diecezji.
Zapraszamy na www.mazury500.luteranie.pl
i na fb: www.facebook.com/Mazury500/
Warto przypomnieć, iż Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił
rok 2017 Rokiem Reformacji.
***

Nowa Rada Synodalna
Podczas obrad 1. sesji Synodu Kościoła wybrało ks. dr Adama Malinę na
Prezesa Synodu. Radcami zostali: prof. Jarosław Płuciennik z Łodzi, Anna
Wantulok z Jaworza, ks. Marek Londzin z Dzięgielowa i ks. Waldemar
Szajthauer z Wisły.
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Na stanowisko Prezesa Synodu zgłoszono dwóch kandydatów: ks. Adama
Malinę oraz ks. Waldemara Szajthauera. W wyniku tajnego głosowania
kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: ks. Adam Malina 37 głosów, ks.
Waldemar Szajthauer 25 głosów. Głosowało 63 obecnych synodałów. Bp Jerzy
Samiec ogłosił, że Prezesem Synodu XIV kadencji został ks. dr Adam Malina.
Następnie odbyły
następujących

się

wybory

radców

Rady

Synodalnej.

Zgłoszono
kandydatów:

- kandydaci świeccy: Izabela Główka-Sokołowska, Emir Kasprzycki, Jarosław
Płuciennik, Anna Wantulok;
- kandydaci duchowni: ks. Marek Londzin, ks. Marcin Makula, ks. Waldemar
Szajthauer, ks. Tomasz Wigłasz

Radcami Rady Synodalnej zostali (w kolejności wyborów): radcy świeccy
prof. Jarosław Płuciennik (otrzymał 30 głosów i Anna Wantulok (otrzymała
31 głosów); radcy duchowni ks. Marek Londzin (otrzymał 29 głosów) i ks.
Waldemar Szajthauer (otrzymał 39 głosów)
Zastępcami członków Rady Synodalnej zostali: Emir Kasprzycki, ks. Tomasz
Wigłasz.

Rada Synodalna kieruje pracami Synodu Kościoła. Jest ona prezydium Synodu
Kościoła, a w czasie pomiędzy obradami Synodu Kościoła reprezentuje Synod.
W skład Rady Synodalnej wchodzą: Prezes Synodu Kościoła (duchowny albo
świecki), dwaj Radcy duchowni, dwaj Radcy świeccy.
***

Uchwały Synodu Kościoła
W niedzielę Quasimodogeniti zakończyły się obrady 1. sesji XIV Synodu
Kościoła. Powołano komisje synodalne oraz rozpoczęto dyskusję nad wiekiem
młodzieży przystępującej do konfirmacji.
Synodałowie rozpoczęli dzień obrad wspólnym nabożeństwem komunijnym w
Sali Synodalnej. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec.
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Dla wykonywania swych zadań Synod Kościoła wybiera komisje merytoryczne
według uznania i potrzeb. Na pierwszej sesji powołano komisje synodalne do
spraw: administracyjnych, diakonii, edukacji, ewangelizacji i misji, historii
Kościoła, kobiet, liturgii, mediów, młodzieży, teologicznych i pastoralnych.
Komisje synodalne wykonują zadania zlecone im przez Synod i Radę
Synodalną, a także wynikające z własnej inicjatywy, a wchodzące w zakres
tematyczny danej komisji.
Wybrano również Komisję Rewizyjną do której powołano Katarzynę Luc ze
Szczecina jako przewodniczącą oraz Emira Kasprzyckiego z Zabrza i Jerzego
Sikorę z Goleszowa.
Synodalna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zwierzchnich Władz
Kościoła. W jej skład nie mogą zostać wybrani członkowie Konsystorza i Rady
Synodalnej. Do jej zadań należy m.in. kontrola działalności finansowej
Konsystorza oraz zgłaszanie na sesji Synodu Kościoła wniosku w sprawie
udzielenia Konsystorzowi absolutorium.
W czasie obrad podjęto dyskusję nad wnioskami członków Synodu związaną z
reformą oświaty wprowadzającą ośmioletnią szkołę podstawową. Synod
zatwierdził nowe programy i podstawy programowe nauczania religii w klasie
VII i VIII.
Ponadto uchwalono przepisy przejściowe dotyczące młodzieży rozpoczynającej
naukę w klasie siódmej szkoły podstawowej. Będzie mogła ona przystąpić do
konfirmacji w klasie ósmej. Oznacza to brak zmiany wieku konfirmacyjnego dla
tego rocznika.
Jednocześnie Synod postanowił rozpocząć prace zmierzające do przygotowania
propozycji kompleksowych rozwiązań dotyczących przygotowania i
dopuszczenia młodzieży do konfirmacji z uwzględnieniem programu nauczania
religii i podstawy programowej nauczania kościelnego. Wyniki prac mają zostać
przedstawione na jesiennej sesji Synodu w 2018 roku.
W uzasadnieniu decyzji Synod podkreślił, że "do konfirmacji powinna
przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością religijną, intelektualną i
emocjonalną, odpowiednią do swojego wieku."
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Uznano, że "okres dwóch lat prac pozwoli na przygotowanie optymalnych
propozycji rozwiązań dotyczących dopuszczenia młodzieży do konfirmacji.
Pozwoli to rozważyć i przedyskutować warianty różnych rozwiązań, także ten,
który zakłada możliwość przygotowania młodzieży do wcześniejszego
przystępowania do Komunii Świętej niezależnie od konfirmacji."
Synod powołał do grona sędziów Sądu Dyscyplinarnego: Łukasza Cieślaka,
Jerzego Bujoka, Jakuba Cupriaka, Joannę Szydlik i ks. Wiesława Żydla.
Natomiast na sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego powołano Jakuba
Cebulę, Andrzeja Kijaka i Piotra Kowalskiego.
Obrady zakończono modlitwą. Końcowego błogosławieństwa udzielił bp Jerzy
Samiec.

HISTORIA MAZUR
Wielka Knieja
Puszcza Piska to pozostałość po nieprzebytej Wielkiej Kniei, czyli
Puszczy Jańsborskiej. Niegdyś obejmowała ona zasięgiem niemal całe Mazury i
Warmię. Nawet dziś znacznie okrojona puszcza piska jest jednym z
największych kompleksów leśnych na terenie Polski i zajmuje prawie 100 tys.
hektarów.
Większość terytorium Puszczy porastają lasy iglaste – bory sosnowe i
sosnowo-świerkowe. Występuje tu tzw. sosna mazurska, która charakteryzuje
się szybkim wzrostem (osiąga do 40 m) i wysmukłą, zazwyczaj stożkowatą
koroną. Liściaste gatunki drzew – buki, osiki, brzozy i dęby spotkać można na
północnych i południowych krańcach kompleksu.
Sosna nie zawsze dominowała w tutejszych lasach. W XIV stuleciu, gdy
tereny te kolonizowali Krzyżacy, szumiały im nad głowami przede wszystkim
drzewa liściaste. Dwa wieki później w krajobrazie przeważały już iglaki, ale
udział gatunków liściastych był o wiele większy niż obecnie.
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Późniejsza gospodarcza działalność człowieka zrobiła swoje – coraz
większe połacie lasu karczowano pod uprawy i osady, a drzewostany zmieniano
sadząc „handlowe” gatunki drzew iglastych. W XIX i XX w. stało się to
przyczyną wielu klęsk owadzich oraz ogromnych zniszczeń wywołanych przez
huragany.
Ostatnia potężna niszczycielska wichura nawiedziła Puszczę Piską w
2002 r. W najbardziej poszkodowanym Nadleśnictwie Pisz wiatr w ciągu kilku
minut połamał i powyrywał drzewa na obszarze 12 tys. ha. Część zniszczonego
drzewostanu pozostawiono do naturalnej regeneracji. Wędrując edukacyjną
ścieżką Szast ma się niepowtarzalną okazję zobaczyć jak przyroda odnawia się
po takim kataklizmie.
Dziadek

DZIAŁACZE EWANGELICCY NA MAZURACH
Michał Kajka
Michał Kajka urodził się 27 września 1858 r.
w Skomacku Wielkim jako najstarszy syn w
chłopskiej rodzinie Frycza i Justyny z
Zawadzkich. Tu, w 1864 r. rozpoczął naukę
w polskiej szkole elementarnej a w 1868 r.
przeniósł się do Szkoły Ludowej w Rostkach.
Po jej ukończeniu najmował się jako parobek
u bogatszych chłopów, nauczył się
ciesielstwa i murarstwa, które to zawody
wykonywał później do końca życia. Od 1883
r. wraz z żoną Wilhelminą z Karasiów
zamieszkał na stałe w Ogródku koło Ełku. W
1886 r. postawił tu dom z zabudowaniami
gospodarczymi. Kajkowie mieli dziesięcioro
dzieci, ale przeżyło tylko dwóch synów.
Starszy Gustaw, przejął od ojca gospodarstwo
i mieszkał razem z rodzicami w Ogródku.
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Młodszy zaś, Adolf, zamieszkał w Orzyszu. Tu 22 września 1940 r. zmarł
Michał Kajka. Został pochowany w Ogródku. Starszy syn poety, Gustaw, zginął
w Gdańsku, w 1945 r. W Ogródku pozostała więc tylko synowa Kajki z
dwojgiem dzieci. W 1966 r. całe gospodarstwo razem z budynkami przekazała
na rzecz skarbu państwa. Sama zaś, z dorosłymi już wtedy dziećmi, wyjechała
do Niemiec.
„Układał pieśni religijne w duchu luterańskim, pisał mazurskie humoreski,
uprawiał wierszowaną publicystykę…”. Pisać zaczął około 17. roku życia.
Pierwsze utwory poetyckie w języku polskim opublikował w ostródzkim
"Mazurze" Jana Karola Sembrzyckiego (1884), a 1886 r. w "Nowinach
Śląskich". W kolejnych latach jego wiersze ukazywały się w "Mazurze",
"Gazecie Ludowej" (Ełk), "Mazurskim Przyjacielu Ludu" i w dodatkach
do „Gazety Olsztyńskiej”. Jednocześnie rozpoczął działalność społeczną i
polityczną. Włączał się w działania ruchu polskiego w Prusach Wschodnich,
sprzeciwiał się hitleryzmowi, opowiadał się za podtrzymaniem wśród Mazurów
języka polskiego. Od 1890 r. prowadził biblioteczkę Towarzystwa Czytelni
Ludowych w Ogródku, był w gronie założycieli Mazurskiej Partii
Ludowej (1896), uczestniczył w spotkaniu polskich działaczy z Mazur i
Wielkopolski w Szczytnie (1907). Działał także na rzecz sprawy polskiej w
okresie plebiscytu, a w kolejnych latach w Zjednoczeniu Mazurskim, Związku
Polaków w Niemczech i Związku Polskich Towarzystw Szkolnych. Na licznych
spotkaniach narodowych deklamował swoje wiersze. Już w 1897 r. określony
przez Niemców mianem "zatwardziałego Polaka", od lat trzydziestych
znajdował się pod stałą obserwacją narodowych socjalistów. Uniemożliwiono
mu wyjazdy do Polski, nie mógł wziąć udziału m.in. w wycieczce Mazurów do
Polski w 1930 r., ale mógł przyjąć w 1935 Melchiora Wańkowicza. W 1931 r.
był współzałożycielem Komisji Szkolnej na Mazurach z siedzibą w Szczytnie.
W ostatnich latach życia część utworów ogłaszał anonimowo.
Za życia doczekał się wydania zbioru Pieśni mazurskie (1927), który ukazał się
nakładem redakcji "Gazety Mazurskiej" i "Mazura". Po jego śmierci
wydano: Wybór wierszy (1954). Wiersze wybrane (1958), Zebrałem snop
plonu... (1958), Opowiadania ucieszne (1970 ) Z duchowej mej niwy...
(1982). Liczne odniesienia do postaci Michała Kajki można odnaleźć w
powieści dla młodzieży "Pan Samochodzik i złota rękawica"
autorstwa Zbigniewa Nienackiego. Część uratowanych w 1945 rękopisów poety
znajduje się w Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w
Olsztynie, część zaś w dziale rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie.
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Pośmiertnie odznaczony Orderem Polonia Restituta IV klasy (1945). W 1952 r.
Związek Literatów Polskich odsłonił płytę pamiątkową na grobie Michała Kajki
w Ogródku. W 1958 roku, nazwanym „Rokiem Kajkowskim”, z okazji 100 lecia urodzin poety odsłonięto jego pomnik, autorstwa Balbiny ŚwityczWidackiej w Ełku, a w Orzyszu - kamień z pamiątkową tablicą. Dziesięć lat
później w Ogródku powstało Muzeum Michała Kajki. Od 2005 r. odbywa się tu
finał konkursu poetyckiego jego imienia.

"Prośba do Boga o zachowanie mowy ojczystej"
Przybliżamy się do Cię, Jezusie,
I prosimy Cię w pokorze,
Bądź nam łaskaw w tej to porze.
Bliżej, bliżej Cię, Jezu, klejnocie.
Żalem wzruszone, serca skruszone
Niesiem ku Tobie, Panie miły,
Wzmacniaj nas Sam, dodaj siły
Potrzebującym, Ciebie proszącym.
Widzisz, jak tonie, niby przy zgonie,
Dźwięk ojczystej naszej mowy,
Z której mamy pokarm zdrów (...)
Przywróć ojczystą mowę nam istą,
A my godnie chwalić Ciebie
Będziem na ziemi i w niebie,
Miej ją w obronie – niech nie utonie.
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„O mazurskim ludzie”
Tam, gdzie bory sosnowe
przecudny szmer wydają,
Mazurzy miejsca swe
Z rozkoszą tam witają
Gdzie tafle jezior wkoło
W blasku słońca promieni
Lśnią przecudnie, wesoło
Wpośród leśnej zieleni. (...)
Rybak łódką posuwa
I płynie po jezierze,
Czasem secie ...
Lub zastawia więcierze. (...)
Ty, mazurski ludu mój,
Chrobrego szczepu plemię,
Szanuj ojców język twój
I tę mazurską ziemię.

***
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OGŁOSZENIA

Mały Wielki Procent

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazanie swojego
1% podatku na rzecz Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.
***

Zbiórka Bratniej Pomocy 2017
Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zwraca się z prośbą o składanie
darów na fundusz, który wspiera remonty i inwestycje realizowane przez parafie
i inne instytucje Kościoła w Polsce.

Zbiórka darów odbywa się od Wielkanocy do święta Zesłania Ducha
Świętego.
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