Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej
w Piszu

Marzec
Nr (78) 03/2017

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

HASŁO MIESIĄCA MARZEC 2017 R.
Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca; tak okażesz
swoją bojaźń Bożą; Jam jest Pan.
3 Mojżeszowa 19,32
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Hasło tego miesiąca
znajduje się w 3 Księdze Mojżeszowej w zbiorze przepisów dotyczących
świętości i sprawiedliwości. Słowa te bez wątpienia odnoszą się do szacunku
jaki powinni okazywać młodsi względem starszych, w szczególności w stosunku
do osób w podeszłym wieku. Niestety we współczesnym świecie nie jest to tak
oczywiste dla człowieka. W przestrzeni publicznej, w mediach często
dostrzegamy zupełnie odmienne zachowania pełne kpiny i szyderstwa,
wypełnione zupełnym brakiem szacunku i pokory. Ze smutkiem obserwuje się
pozostawionych w samotności i bez pomocy seniorów, którzy kiedyś tak chętnie
byli odwiedzani, jak tylko mogli w czymś pomóc i wesprzeć, a teraz, kiedy sił
zaczyna brakować stają się samotni. Jak długo współczesny kult młodość będzie
wygrywał z przyzwoitym zachowaniem szacunku do starszych i słabszych.
Dojrzałe społeczeństwo ocenia się po tym, jaki ma stosunek do starości i
słabości. W tym względzie mamy jeszcze wiele do zrobienia. Mojżesz
napomina: przed siwą głową wstaniesz i będzie szanował osobę starca. Niechaj
to stanie się dla nas wyzwaniem i zadaniem w naszych rodzinach, w sąsiedztwie
i w naszym społeczeństwie. Potrzeba nam przypominania o szacunku do
starszych i bardziej doświadczonych życiem. Dzięki takim postawom
wypełnimy zasadę bojaźnie względem Boga. Bojaźń ta niechaj się wypełnia we
wzajemnej miłości i pomocy wg wezwania Jezusa: cokolwiek uczyniliście tym
najmniejszym z braci moich, mnie uczyniliście. Służmy sobie nawzajem w
miłości i szacunku.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII LUTY 2017 R.
Nowy samochód dla ES Betel
Stowarzyszenie zakupiło nowy samochód na cele transportu uczestników terapii
Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu. Dzięki dotacji z PFRON w
wysokości 78 000,00 zł kupiliśmy nowego Volkswagena T6. Mamy nadzieję, że
będzie dzielnie służył w naszym stowarzyszeniu i ośrodku. Każdego dnia
samochód przejeżdża blisko 300 km po Gminie Pisz, aby przywieźć osoby
niepełnosprawne na terapię.
W br. stowarzyszenie nasze składa wniosek do PFRON o zakup nowego
samochodu na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w
Białej Piskiej.

***
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Rozbudowa w Piszu
W budynku Parafii Ewangelickiej w Piszu trwa budowa. Prace budowlane mają
na celu dobudowanie piętra nad garażem oraz łazienkami Domu Spotkań. Jest to
kolejny etap rozbudowy budynków parafialnych na potrzeby Środowiskowego
Domu Samopomocy w Piszu.
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Z Żałobnej Karty
Śp. Teresa Bahro z d. Szypkowska,
urodzona 10.04.1945 r. w Bratianach,
zamieszkała w Rucianem Nidzie ul.
Gwarnej 5/16, zmarła 25.02.2017 r. w
Rucianym Nidzie w wieku 72 lat.
Pogrzeb odbył się 01.03.2017 r. z
kościoła w Wejsunach.

Śp. Herta Kadłubowska z d. Gentek, urodzona 14.10.1934 r. w Sołdanach,
zamieszkała Pisz ul. Jagiełły 25, zmarła 04.01.2017 r. w Piszu w wieku 82 lat.
Pogrzeb odbył się 07.01.2017 r. z kaplicy cmentarnej w Piszu.
"Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy". List Apostoła Pawła do
Rzymian

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Rekolekcje Pasyjne

Serdecznie zapraszamy na
Rekolekcje Pasyjne w
dniach: 04 – 06 kwietnia
2017 r., które odbędą się
w kaplicy w Piszu o godz.
18:00.
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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.
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SPOTKANIA REFORMACYJNE
W okresie pasyjnym Spotkania Reformacyjne zostają zawieszone.

NASI JUBILACI W MARCU
07.03.

Edyta Bogatz- Owczarczyk

11.03.

Artur Metelski

12.03.

Krystyna Redzko

15.03.

Marta Kamecka

16.03.

Karol Redzko

17.03.

Paulina Pysz

17.03.

Patrycja Świderska

24.03.

Dietmar Serafin

25.03.

Anna Czeraniuk

25.03.

Władysław Olchowy

26.03.

Maria Drewnik

27.03.

Jan Stachowicz

29.03.

Natalia Gajewska

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

Wejsuny

Pisz

1. Niedziela
Pasyjna

9:00

11:00

Mt 12,
38-42

2. Niedziela
Pasyjna

9:00

11:00

19.03. Mk 12,
41-44

3. Niedziela
Pasyjna

9:00

11:00

26.03.

J 6,
55-65

4. Niedziela
Pasyjna

9:00

11:00

02.04.

1Mż
22,1-13

5. Niedziela
Pasyjna

9:00

11:00

Data

Tekst
kazalny
05.03. 1Mż 3,
1-19

12.03.

Ełk

Biała
Piska
do
Pisza
godz.
10:30

10:00

do
Ełku
godz.
9:15
do
Pisza
godz.
10:30

10:00

do
Ełku
godz.
9:15
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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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ

Budowa nowej siedziby ChAT
W wyniku wielomiesięcznych przygotowań, 7 lutego 2017 roku w
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się podpisanie
umowy dotyczącej budowy nowej siedziby Uczelni.

W imieniu Akademii akt ten podpisał rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski
oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, którego reprezentuje spółka
STRABAG.
Umowa określa wzniesienie gmachu przy ul. Broniewskiego w Warszawie za
kwotę
31
milionów
złotych
ze
środków
Skarbu
Państwa.
Uzgodniono, że gotowy budynek zostanie przekazany zamawiającemu w drugiej
połowie roku 2018. Będzie to nowoczesny obiekt dydaktyczny ponad 3-krotnie
większy od dotychczasowej siedziby Akademii.
***
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Marcin Luter i jego teologia

Koło Teologów Ewangelickich, włączając się w obchody jubileuszu 500 lat
Reformacji, zorganizowało konferencję popularnonaukową o teologii ks. dr.
Marcina Lutra. „Marcin Luter i jego teologia w rocznicę śmierci Reformatora”,
która odbyła się 23 lutego w Centrum Luterańskim w Warszawie.
Podczas konferencji referaty wygłosili: dr Łukasz Barański, prof. Kalina
Wojciechowska, ks. prof. Wojciech Hanc, ks. prof. Marek Jerzy Uglorz, dr Jerzy
Sojka oraz ks. bp prof. Marcin Hintz.
Obok licznych wątków dyskusyjnych w teologii Lutra, prelegenci nakreślili
myślenie Reformatora z różnych perspektyw. Jego sposób interpretacji Biblii na
przykładzie Listu Jakuba ukazała prof. Kalina Wojciechowska. „List Jakuba to
list słomiany wobec ksiąg, których znajomość wystarcza do zbawienia”. Sam
Luter często cytował tę księgę Nowego Testamentu, uznawał ją za jedno ze
spisanych kazań Jakuba, jednak nie odebrał jej miejsca w kanonie ksiąg
biblijnych.
Na życie Lutra miały wpływ czasy, w których przyszło mu żyć. To szczególnie
podkreślali w swoich wystąpieniach dr Łukasz Barański oraz ks. prof. Wojciech
Hanc. „W szczególności postulaty dotyczące powszechnego kapłaństwa i
dostępu do edukacji dla każdego obywatela, były kontrowersyjne w czasach, w
których się znalazł”, przypomniał dr Barański i podkreślił, że Luter stopniowo
stawał się reformatorem. Odegrał tak znaczącą rolę, gdyż odpowiadał na pytania
zadawane przez ludzi, językiem dla nich zrozumiałym, wskazywał na to, co jest
najważniejsze w orędziu chrześcijańskim.
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Katolicki obraz Lutra przedstawił ks. prof. Wojciech Hanc, były szef katedry
ekumenizmu na UKSW. Stwierdził on, że dziś „nie można mówić o Lutrze ani
jako o łotrze ani jak o bohaterze”. Współczesne badania rzymskokatolickie nad
Lutrem doprowadziły do stwierdzenia, że „Luter zwalczał zło, które widział w
Kościele poprzez naukę o usprawiedliwieniu. Odziedziczył też wady i zalety
swoich czasów”. Ks. prof. Hanc powołał się na rzymskokatolickiego teologa
Józefa Lortza, który stwierdził, że „Luter był żarliwym głosicielem Ewangelii,
zmógł w sobie katolicyzm, który nie był prawdziwie katolicki”.
Po przerwie niezwykle płomiennym referatem zaskoczył słuchaczy ks. prof.
Marek Jerzy Uglorz. Mówił o antropologii Lutra i jego poglądach na temat
„niewolnej woli”. Wykładowca ChAT dokonał pewnej aktualizacji myśli
Reformatora. Mówił o tym, że myślenie o Bogu przenosi nas w świat niedający
opisać się „dwuwymiarowo”. Potrzebne jest „zakrzywienie czasoprzestrzeni”,
na które nie może odważyć się filozofia Erazma z Rotterdamu, zwolennika
„wolnej woli”, lecz właśnie teologia Marcina Lutra, autora dzieła „O niewolnej
woli”.
Sesję wykładową zakończyli teologowie systematyczni, dr Jerzy Sojka i ks. bp
prof. Marcin Hintz. W swoim referacie „Tylko Słowo” dr Sojka wyszedł od
tezy: „Istnieje zapomniane hasło Reformacji, brzmi ono Solum Verbum, tylko
Słowo”. Następnie zarysował podejście Lutra do sakramentu Chrztu Św.,
według którego Chrzest jest Bożą obietnicą zbawienia, która nie może zostać
złamana ludzką słabością. Dr Sojka stwierdził, że dla Lutra „odpowiedzią na
szukanie wiary nie jest szukanie kondycji uczynków człowieka, lecz obietnic
Boga”. Bp Hintz natomiast mówił o etyce Lutra, w której akcentował wolność i
odpowiedzialność każdego człowieka. Podkreślił, że u Lutra etyka jest ściśle
związana z wiarą.
Zwieńczeniem konferencji był panel dyskusyjny, który poprowadził redaktor
naczelny portalu Ekumenizm.pl, Dariusz Bruncz, a uczestniczyli w nim ks. bp
prof. Marcin Hintz oraz dr Jerzy Sojka. Jedno z pytań dotyczyło przyszłości
protestantyzmu. Red. Bruncz poprosił panelistów o wypowiedź, czy ich zdaniem
„protestantyzm się już wypalił”? Bp Hintz zacytował pracę swojego bońskiego
nauczyciela, Martina Honeckera, który rozważał bardzo podobną kwestię. W
jego mniemaniu protestantyzm, a w szczególności ewangelicyzm ma jeszcze
dużo do powiedzenia. W czasach „płynnej ponowoczesności” to właśnie
luteranizm może udzielić zagubionemu człowiekowi odpowiedzi w postaci
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bezpośredniej, odpowiedzialnej i opartej na Chrystusie więzi z Bogiem. Bp
Hintz zapytany za co najmniej szanuje Lutra? odpowiedział: „Za poglądy na
gospodarkę, i jego brak szacunku do gospodarowania funduszami”.
Dr Jerzy Sojka cierpliwie odpowiadał także na pytania uczestników konferencji.
Dotyczyły one m.in. stosunku Lutra do Żydów oraz jego pogardy dla filozofii i
rozumu. Zauważył też, że współcześnie „nie mamy problemu z samym Lutrem,
lecz z jego czytaniem”. Nie rozumiejąc jego myślenia, nie jesteśmy w stanie
odpowiedzieć na pytania stawiane przez ludzi chcących podważyć przesłanie
Reformacji. Jednak Reformacja nie opiera się na Lutrze, a teologia luterańska
nie kończy się na poglądach Marcina Lutra.
Podczas konferencji była możliwość zakupu książek Wydawnictwa Augustana
związanych z Reformacją i postacią ks. dr. Marcina Lutra.
Konferencja zorganizowana przez studentów teologii ewangelickiej
zrzeszonych w Kole Teologów Ewangelickich zgromadziła 70 osób
zainteresowanych tematem. KTE w ramach swoich działań pragnie
popularyzować teologię ewangelicką, która mimo, że jest w Polsce
zjawiskiem niszowym, to nadal jest tematem żywym i aktywnym w świecie
naukowym oraz w Internecie.
Całość konferencji została nagrana i będzie wkrótce udostępniona na kanale
Koła Teologów Ewangelickich w serwisie YouTube.
Sebastian Madejski
Redaktor Magazynu Koła Teologów Ewangelickich „Kairos”

***

Znaczek z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji
28 lutego 2017 r. do obiegu wszedł znaczek Poczty Polskiej o wartości 3,20 zł,
na którym przedstawiono napisy wykonane pismem gotyckim na tle z motywem
roślinnym.
Na znaczku umieszczono pierwsze zdanie ze wstępu do 95. tez ks. dr Marcina
Lutra: „Miłość do prawdy i pragnienie ujawnienia jej są przyczyną, że zamierza
się przeprowadzić w Wittenberdze dysputę nad niżej podanymi tezami”.
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Autorem projektu znaczka jest Andrzej Gosik. Projekt był konsultowany z
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP.
Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym,
w formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 250.000 sztuk.
Z okazji jubileuszu została
okolicznościowy datownik.

przygotowana

również

koperta

FDC

i

Znaczki będą dostępne w placówkach Poczty Polskiej oraz dystrybuowane
podczas wydarzeń związanych z jubileuszem 500 lat Reformacji.

znaczek

datownik
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koperta FDC

HISTORIA MAZUR
Leśniczówki w krajobrazie Mazur
Pod koniec XV wieku zaczyna się kształtować na terenie Mazur
administracja i gospodarka leśna. Wtedy też pojawiają się nazwy:
nadleśniczowie, gajowi i strażnicy leśni. Powstawały w rewirach leśnych małe
drewniane zameczki, które z czasem przekształciły się w leśniczówki.
Leśniczówki zwalczały kłusownictwo, zajmowały się wyrębem oraz
nasadzeniami lasów, organizowały leśne rzemiosło oraz wielkie polowania
władcom i gościom. Trzeba również pamiętać, że na Mazurach (pod każdym
względem cywilizacyjnie zacofanych) leśniczówki pełniły funkcję kulturową i
były znakami postępu cywilizacyjnego. Nawet w tych najskromniejszych na
półkach stało kilka książek przede wszystkim o charakterze religijnym – Biblia,
śpiewniki, kancjonały, kalendarze ale również świeckie poradniki. Ponieważ
leśniczy najczęściej umiał czytać i pisać, jego dom był również kancelarią, z
porad której korzystała ludność leśno-wiejska. Wokół nich koncentrowało się
życie społeczno – towarzyskie. Powstawały bractwa myśliwskie, które
celebrowały obrzędy związane z polowaniem. W końcu wytworzyły się formy
kultury leśnej, począwszy od strojów, insygniów, po wystrój wnętrz siedzib.
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Okolicznej ludności leśniczówka jawiła się jako miejsce bezpieczne, któremu
należy się szacunek. Potwierdza to niemiecki pisarz Ernst Wiechert, którego
ojciec był leśniczym w Piersławku.
Wszystko to zmiotła historia w 1945 r. Wyjątek stanowi leśniczówka w
Praniu, która przez przypadek stała się obecnie dobrem narodowym.
Zawdzięcza to poecie Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu, który przez
swój pobyt w latach 1950 – 53 tworzył tu wiersze i poematy. Pranie zostało
wpisane do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego.
Nie wszystkie leśniczówki oraz stare gospodarstwa leśne miały to
szczęście. Podlegające od 1945 r. nadleśnictwom ulegały stopniowej dewastacji,
a dzisiaj argumentem leśnych urzędników za ich ostatecznym rozebraniem jest
nieopłacalność remontu. Wybiera się najłatwiejsze rozwiązania - wszak zaoranie
obiektu jest pozbyciem się problemu. W ten sposób bezmyślnie niszczy się
krajobraz kulturowy Mazur, którego istotnym elementem są leśniczówki.
Najlepszym przykładem takiego działania jest piękna leśniczówka w Turośli,
która pozostawiona sama sobie popada w ruinę. W międzyczasie we wsi
powstały dwie nowe leśniczówki – standardowe pudełka-potworki. Nikt nie
wpadł na pomysł, by zabytkowy budynek wyremontować i przystosować do
celu, w jakim był zbudowany.
Dziadek

DZIAŁACZE EWANGELICCY NA MAZURACH
Krzysztof Celestyn Mrongowiusz
Krzysztof Celestyn Mrongowiusz urodził 19 lipca
1764 r. w Olsztynku jako pierwszy syn pastora i
rektora szkoły miejskiej Bartłomieja
Mrongowiusza i Julianny Estery z domu Weber.
Zmarł 3 czerwca 1855 r. w Gdańsku
Dzięki ojcu, który zajmował się jego edukacją do
13 roku życia, poznał dobrze gwarę oraz życie i
obyczaje Mazurów.
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Później uczył się w szkole prowincjonalnej w Zalewie koło Morąga, a następnie
w gimnazjum w Królewcu. Tam też podjął studia teologiczne i filologiczne
na uniwersytecie.
Studia
kontynuował
w
seminarium
polskim.
W czasie pobytu w Królewcu poznał gruntownie polski język literacki.
Ponadto uczył się rosyjskiego, czeskiego, łaciny, greki i języka hebrajskiego.
Opanował też języki francuski, angielski. Dobrze znał język niemiecki.
W 1796 r. zawarł związek małżeński z Wilhelminą Ludwiką, córką pastora, a w
dwa lata później przeniósł się z rodziną do Gdańska i tu spędził większość
swego życia. Miał dwóch synów i córkę. Wszyscy najbliżsi zmarli jeszcze za
jego życia.
W latach 1790–1796 był nauczycielem języka polskiego i greki w Collegium
Fridericianum w Królewcu, równocześnie otrzymał posadę młodszego
nauczyciela w swojej dawnej szkole w Knipawie. Pracował jako tłumacz i
korektor druków wydawanych przez oficynę Hartungów. Przekładał "Kalendarz
Prusko-Polski", w którym zamieszczał swoje artykuły i teksty pisarzy polskich.
W 1794 r. opracował i wydał pierwszy podręcznik do nauki języka polskiego.
Po wyjeździe do Gdańska został kaznodzieją w parafii ewangelickiej pw. św.
Anny oraz lektorem języka polskiego w miejscowym Gimnazjum
Akademickim. Był to czas intensywnej pracy pedagogicznej, naukowej i
duszpasterskiej. Mrongowiusz opracowywał podręczniki do nauki języka
polskiego, wydawał kancjonały i psałterze, słowniki polsko-niemieckie i
niemiecko-polskie, przekładał utwory pisarzy niemieckich na język polski. Na
język polski przełożył też dzieła Ksenofonta, Teofrasta czy Homera. W 1812 r.
został nauczycielem języka polskiego w szkole św. Jana w Gdańsku.
W okresie gdańskim zbliżył się i żywo związał z ośrodkami promującymi
kulturę polską (Warszawa, Kraków i Poznań). Prowadził szeroką
korespondencję z uczonymi, pisarzami i działaczami polskimi. Współpracował
z Gustawem Gizewiuszem w obronie języka polskiego usuwanego ze szkół
na Mazurach. Podpisał memoriał w tej sprawie doręczony w 1842 r. władzom
pruskim w Berlinie (zob. Germanizacja pod zaborem pruskim). Prowadził też
badania językowe wśród Kaszubów. Wśród jego najbardziej wartościowych
prac wymienia się Dokładny niemiecko-polski słownik (1854) oraz Nowy
Pieśnioksiąg czyli kancjonał prusko-polski (1840) (wykaz dzieł, przekładów i
tłumaczeń zob. pl.wikipedia.org).
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Fryderyk Wilhelm IV odznaczył go w 1843 r. orderem Czerwonego Orła IV
klasy. Echa prac Mrongowiusza znalazły swe odbicie również we Francji. W
uznaniu jego zasług za długoletnią i owocną pracę w działaniach na rzecz
utrzymania polskości, na wniosek Adama Mickiewicza Towarzystwo
Historyczno-Literackie w Paryżu wysłało do niego list przyznający mu
członkostwo Towarzystwa oraz ofiarowało medal wybity na cześć księcia
Adama Czartoryskiego. Przyznano mu także członkostwo w Towarzystwie
Naukowym Krakowskim, Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Niemieckim
Towarzystwie Naukowym w Szczecinie.

Na cześć Mrongowiusza w 1946 r. miasteczko Ządzbork (niem. Sensburg)
otrzymało nazwę Mrągowo (pomnik patrona miasta ustawiono przy ul.
Królewieckiej). W Olsztynku, tuż obok Salonu Wystawowego Muzeum
Budownictwa Ludowego, istnieje tzw. Dom Mrongowiusza, w którym urodził
się Mrongowiusz, o czym przypomina pamiątkowa tablica. Przed Salonem
ustawiono również postument z jego popiersiem autorstwa Edwarda Jurjewicza.
Ponadto imię Mrongowiusza noszą ulice w wielu miastach regionu (m.in. w
Olsztynku i Olsztynie, Mrągowie, Bartoszycach, Działdowie, Iławie, Kętrzynie).
W olsztyneckim zamku funkcjonuje także Zespół Szkół im. Krzysztofa
Celestyna Mrongowiusza. Jest on także jednym z patronów I Liceum
Ogólnokształcącego w Piszu.
Od 2000 r. w Mrągowie wręczana jest Statuetka Mrongowiusza przyznawana
osobom lub instytucjom za szczególne zasługi dla miasta.
W 2009 r. przed Uniwersytetem Gdańskim w Gdańsku-Oliwie odsłonięto
pomnik Mrongowiusza, a w czasie święta uczelni od 2007 r. wręczane
są Nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla
trzech najlepszych nauczycieli akademickich. Okolicznościowe statuetki
zaprojektował artysta rzeźbiarz Gienadij Jerszow.
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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
***

Skarbonka diakonijna 2017
Zachęcamy do wzięcia udziału w corocznej akcji "Skarbonka diakonijna".
Akcja rozpoczyna 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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