Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej
w Piszu

Styczeń
Nr (76) 01/2017

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

HASŁO MIESIĄCA STYCZEŃ 2017 R.
Na Słowo Twoje zarzucę sieci. Łk 5,5

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Rozpoczynamy
nowy rok kalendarzowy. Niestety przywitał on nas wieloma niepokojami na
Świecie i w Polsce. Wiele jest miejsc konfliktów zbrojnych, niebezpieczeństw
terrorystycznych, strachu o dzień jutrzejszy, skomplikowanej sytuacji
geopolitycznej, ale i na naszym Polskim podwórku nie brak agresji, napięć
sporów i protestów – tak rozpoczyna się ten 2017 r.
Mamy prawo opaść na siłach i w nadziei o spokoje jutro. Wielu z nas
przygniata ta świadomość i czasami popadamy w bierność i niechęć do
wszystkiego.
W tej jakże trudnej i skomplikowanej sytuacji przychodzi do nas hasło
tego miesiąca. Słowa te wypowiada Szymon do Jezusa, kiedy po całej ciężkiej
nocy nic nie złowił, zaś na prośbę Pana Jezusa, mimo zmęczenia i bezradności
mówi: na słowo Twoje zarzucę sieci… W jego słabości rodzi się światełko
nadziei, że jeśli posłucha Jezusa, to wypełni się upragniony połów – i tak się
stało.
Dzisiaj do nas przychodzi Jezus i mówi: Pokój wam daję! – czy potrafię
przyjąć to słowa jak Szymon przyjął zachętę do ponownego łowienia? Czy
potrafię uwierzyć Jezusowi, że mówi On o pokoju, jaki ten świat dać mi nie
może? Tej postawy, zaufania oczekuje Pan od nas w tych trudnych czasach.
Trudno powiedzieć, że są to gorsze czasy, bo zawsze na świecie był i jest
obecny terroryzm i wojna, może myśmy tak blisko tego nie odczuwali.
Ale czas się obudzić! Czas wziąć odpowiedzialność jaką Bóg na nas
złożył w dniu chrztu. Zacznijmy w tym 2017 r. zmieniać naszą rzeczywistość:
miłością mimo nienawiści, otwartością nimi ksenofobii, niosąc pokój mimo
napięć i niezgody.
Tego Bóg oczekuje od ciebie i ode mnie w tym wyjątkowym roku 500 lecia Reformacji, abyśmy na nowo uformowali relacje z Bogiem i drugim
człowiekiem. Ale przede wszystkim życzę wam abyśmy zaufali Bogu i
pozwolili mu się prowadzić. On wszystko ku dobremu czyni! Amen.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII GRUDZIEŃ 2016 R.
Adwentowe Modlitwy Wieczorne

W okresie Adwentu , przez cztery kolejne czwartki spotykaliśmy się w kaplicy
ewangelickiej w Piszu na Wieczornych Modlitwach Adwentowych.
Podczas modlitwy mogliśmy Bogu powierzać bardzo osobiste prośby i intencje
oraz przeżywaliśmy liturgię inną niż zwykle podczas nabożeństw.
Była to doskonała sposobność na oderwanie się od biegu dnia codziennego i
znalezienie czasu na spotkanie z Bogiem.
***

Adwentówka Parafialna 2016
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W dniu 17 grudnia 2016 r. odbyła się tradycyjna Adwentówka Parafialna, która
zgromadziła ponad 40 osób z całej naszej parafii. Przybyli z bliska i daleka,
starsi i młodsi, aby razem przeżyć wyjątkowy wieczór adwentowy. Podczas
tegorocznej adwentówki program przygotowały dzieci w ramach lekcji religii
pod kierownictwem pana Bogusława Sebesty - praktykanta w piskiej parafii
ewangelickiej.
Każda grupa wiekowa wykonała kolędy, zaś o różnych zwyczajach
świątecznych opowiedział ks. Marcin Pysz.
Po poczęstunku ciastem i kawą rozpoczęliśmy wspólne kolędowanie.
W tym roku również nie zapomniał o nas Mikołaj, który przekazał podarunku
dla naszych dzieci i młodzieży.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego
wieczoru, a w szczególności dziękujmy dzieciom i młodzieży z naszej parafii.

***
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ks. Marcin Pysz otrzymał nagrodę Gayla
Ks. Marcin Pysz Proboszcz Parafii
Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu
oraz Prezes Zarządu Ewangelickiego
Stowarzyszenia
Betel
otrzymał
Nagrodę
„Gayla”
w
kategorii
„działalność społeczna na rzecz
Gminy Biała Piska”, uhonorowanie
przyznała kapituła na czele z
Burmistrzem Miasta i Gminy Biała
Piska p. Wojciechem Stępniakiem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej p.
Markiem Grabowskim.
W ten sposób Gmina Biała Piska podziękowała ks. Marcinowi Pyszowi za
działalność społeczną na terenie tejże gminy. Ks. Marcin Pysz był inicjatorem
powstania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej,
który działa od 01.03.2015 r. i ma pod swoją opieką 50 osób starszych i
niepełnosprawnych.
Uroczyste przekazanie nagrody odbyło się podczas świątecznego spotkania w
Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Piskiej, nagrodę
przekazał Burmistrz Białej Piskiej p. Wojciech Stępniak.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian
piskiej
parafii
ewangelickiej
oraz
sympatyków
na
Sprawozdawcze
Zgromadzenie Parafialne w Piszu w niedzielę
5 lutego 2017 r. po nabożeństwie o godz.
11:00.
Podczas Zgromadzenia zostaną przedstawione
sprawozdania:
- finansowe za 2016 r.,
- sprawozdanie proboszcza z życia parafii w
2016 r.,
- sprawozdanie z działalności Diakonii Piskiej w 2016 r.,
- preliminarz budżetowy na 2017 r.
Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą parafii.
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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 STYCZNIU
01.01.

Monika Musiał

04.01.

Grzegorz Kotuła

04.01.

Horst Walendy

07.01.

Sylwia Kołowajtys - Kotuła

07.01.

Elżbieta Wazińska

10.01.

Robert Bogatz

10.01.

Andrzej Optacy

11.01.

Ewa Mężak

19.01.

Eryk Owczarczyk

20.01.

Cecylia Hensel

21.01.

Heida Macoch

26.01.

Hanna Kalus

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

Data

Tekst
kazalny
08.01. Mt 4,
12-17

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

Ełk

1. Niedziela po
Epifanii

9:00

11:00

10:00

15.01.

2 Mż
33, 1723

2. Niedziela po
Epifanii

9:00

11:00

22.01.

J 4,
46-54

3. Niedziela po
Epifanii

9:00

11:00

29.01.

Mt 22,
22-33

4. Niedziela po
Epifanii

9:00

11:00

05.02. 2 Mż 3, Ostatnia Niedziela
1-10
po Epifanii

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

10:00

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

11:00
Pisz
Zgromadzenie Parafialne

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
Bóg daje nowe możliwości
Życzenia Biskupa Kościoła na Nowy Rok 2017
„Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza” (Ez 36,
26).
Drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie!
Przełom roku to zwykle czas podsumowań i refleksji. Zastanawiamy się co
udało nam się zrealizować, zauważamy też swoje porażki. Myśl o tym, że coś
się kończy nie napawa nas szczególnym optymizmem. Przynajmniej wiemy jaki
ten rok był, teraz jednak ma zacząć się coś nowego.
Przyszłość nie jest nam znana. Możemy oczywiście przewidywać, możemy
składać noworoczne postanowienia, możemy też odwołać się do planów i
zapisków w kalendarzu. To ostatecznie nie daje nam pewności czy nowe, które
nadchodzi będzie lepsze. Gdy coś już znamy, oswoimy, to czujemy się
bezpiecznie. Jasny plan na przyszłość może dawać pozory pewności.
Dla wielu ewangelików nadchodzący rok ma szczególne znaczenie. To rok
jubileuszu 500 lat Reformacji. Ostatnie pięć wieków wypełnionych było
wydarzeniami, które zapoczątkowała Reformacja, można więc ulec złudzeniu,
że rok 2017 coś kończy. Tymczasem, proces RE – formacji, odnowy Kościoła
powinien trwać dalej – ecclesie semper reformanda.
Co więcej, myśl o kontynuacji powinna dotyczyć naszego życia. W życiu z
Bogiem i w relacji z innymi ludźmi także potrzebujemy reformowania i
odnawiania. Bóg w Chrystusie takiej odnowy dokonuje i zachęca nas, abyśmy
reformowali swoje myślenie, odnawiali działanie, byśmy nie zatrzymywali się w
utartych schematach tego co stare, wygodne i dobrze znane. Jak skorzystać z tej
zachęty do odnowy?
Nasze świętowanie okaże się jedynie częściowe, jeśli w roku jubileuszu OD
NOWA
nie
skoncentrujemy
się
na
Chrystusie.
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Ten rok to szansa dla każdej i każdego z nas, by zobaczyć w Jezusie lekarstwo
dla siebie, swoich niedoskonałości, słabości i obaw.
Ten rok to możliwość odkrycia więzi, jakie łączą nas z innymi ludźmi,
pamiętając że Jezus chciał, abyśmy nawet w przychodniu dojrzeli Jego samego
(Mt 25, 35) i uświadomili sobie, że podobnie jak On możemy dokonywać zmian
wokół nas.
Ten rok to nowa perspektywa dla kontaktów ekumenicznych - możemy razem
odnieść się do dziejów Reformacji i potwierdzić nasz wspólny fundament jakim
jest Jezus Chrystus.
I przede wszystkim, ten rok to okazja do ciągłego uświadamiania sobie, jaki dar
otrzymaliśmy od Boga, czym jest zbawienie i jakie zadania przed nami zostały
postawione.
Bóg daje nam dzisiaj nowe możliwości i obiecuje swoje prowadzenie
mówiąc: „Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza” (Ez
36, 26). Bądźmy gotowi na Jego odnowę!
Wasz w Chrystusie
bp Jerzy Samiec

***

Rok Reformacji 2017 rozpoczęty!
Zgodnie z decyzją Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
rok 2017 będzie Rokiem Reformacji.
Właściwie to każdy rok jest szczególny, nawet jeśli nie jest wzmocniony
jubileuszowym ładunkiem, a jednak jako ludzie jesteśmy przywiązani do
symboli, rocznic i liczb. Nic w tym dziwnego – to pragnienie upamiętniania,
wspominania i świętowania dokumentuje również Pismo Święte, pokazuje go
również historia Kościoła, zarówno przed, jak i po 1517 roku.
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Dla ewangelików tradycji luterańskiej, ale także dla chrześcijan, dla których
dziedzictwo Reformacji jest nieodłącznym elementem ich duchowej tożsamości,
Rok Reformacji ma szczególne znaczenie. Obchody jubileuszowe
zainaugurowaliśmy już w naszym Kościele i parafiach 31 października 2016
roku, a globalnie w katedrze w Lund (Szwecja).
Zgodnie z decyzją Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Rok
Jubileuszowy 500 lat Reformacji obchodzić będzie właśnie jako Rok
Reformacji.
Reformacja to odnowa, to re-formowanie, a więc ponowne kształtowanie. Nie
oznacza Reformacja porzucania tego wszystkiego, co decyduje o naszej
wyjątkowości (na to składają się nie tylko nasze zalety, ale i wady, talenty, ale i
ułomności), ale oznacza powrót do fundamentu, którym jest sam Pan Jezus.
Początek Nowego Roku to w tradycji liturgicznej Kościoła EwangelickoAugsburskiego (Luterańskiego) święto Nadania Zbawicielowi Imienia Jezus.
Tradycyjna pieśń na tę okoliczność wyraża również sens reformacyjnego
pielgrzymowania i chrześcijańskiej ufności (ŚE 787,3):
„Imię Jezus jako gwiazda błyszczy na niebieskim tle, ono ciebie do wolności, do
zbawienia słodko wie. Choćby wszystkie światła zgasły, choćby nastał wieczny
mrok, imię Jezus będzie świecić, bo w nim żyje wieczny Bóg.”
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Rok Reformacji jest dla całej wspólnoty naszego Kościoła, ale także dla
wszystkich naszych Sióstr i Braci z innych Wspólnot, kolejną okazją do reformy
to czas nawrócenia, przemiany i odmiany, nie zmian dla zmiany, ale prawdziwej
odnowy, którą daje Duch Boży w Chrystusie.
Diecezje i Parafie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce włączają się
w globalne obchody 500 lat Reformacji. Chcemy wraz z innymi dziękować
Bogu za nasze Matki i Ojców wierze, reformatorów znanych i nieznanych, a
także prosić Ducha Świętego, aby reformacja nie stała się dla nas zamkniętym
rozdziałem.
Rok Reformacji to także nowe możliwości, w tym duszpasterskie. Od dziś,
zgodnie z decyzją Synodu Kościoła, wszyscy diakonii Kościoła EwangelickoAugsburskiego są uprawnieni do przewodniczenia nabożeństwom z
Sakramentem Ołtarza. Dzięki temu Kościół Pana Jezusa częściej będzie mógł
cieszyć się z Jego szczególnej Obecności wśród w Chlebie i Winie.
Niech Rok Reformacji będzie dla nas wszystkich zaproszeniem, aby poprzez
wspólnotę ochrzczonych w zwiastowanym Słowie oraz Sakramencie Ciała i
Krwi Pańskiej, wzrastała w nas wiara, nadzieja i miłość.
Wszystkiego Re/Formacyjnego
Hasło biblijne Roku Reformacji: „Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam
do waszego wnętrza” (Ez 36, 26)
***

Jedno miasto, jedna tablica, wiele nazw
Przed kościołem ewangelicko-augsburskim w Giżycku odsłonięto głaz,
który przypomina o wszystkich nazwach, jakie przez lata nosiło to miasto.
"Jedno miasto, jedna tablica, jeden kamień a tyle na nich nazw" – tak
podsumował odsłonięcie tablicy ks. Krystian Borkowski, proboszcz Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Giżycku. Dodał też, że "przez tę tablicę tak
naprawdę wspominamy ludzi, którzy tworzyli to miasto zapisane w nazwach i
ich sercach. Dobry Bóg pozwoli, aby było ono dalej zapisywane w uczuciach,
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intelekcie i we wrażliwości. Nie w sercach kamiennych ale ludzkich"

Kamień przed kościołem ewangelicko-augsburskim ustawiono z okazji 70rocznicy używania nazwy Giżycko. Głaz pochodzi z terenu pobliskiej
nieczynnej kopalni żwiru. Do kamienia przymocowano tablicę, która wymienia
kolejne nazwy miasta.
Jako pierwszą umieszczono nazwę Letzenburg, która funkcjonowała od
założenia osady (prawdopodobnie we wczesnym średniowieczu), następnie jest
Letzen/Lötzen - tak nazywano zamek stojący tu od XIV do XVI w. Kolejną
nazwą jest Neuendorf, która to nazwa funkcjonowała na określenie wsi leżącej
na terenie dzisiejszego miasta w XV-XVI w. Od 1612 do 1945 roku gród nad
Niegocinem nazywał się Lötzen, a w 1945 roku miasto nazwano Lec. Zaledwie
po kilku miesiącach zmieniono tę nazwę na Łuczany, a od 1946 roku
funkcjonuje nazwa Giżycko.
W 1947 roku decyzją ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych
"o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości" wprowadzono
wiele polskich nazw miejscowości na Warmii i Mazurach.
Było to spowodowane tym, że tereny te przed wojną nie należały do Polski, a do
Prus Wschodnich i większość nazw była niemieckojęzyczna. W 1947 r.
wprowadzono m.in. nazwy: Lidzbark Warmiński (dawny Heilsberg), Kętrzyn
(Rastenburg), czy Węgorzewo (Angerburg). Wprowadzaniu polskich nazw
miejscowych na te tereny towarzyszyło wiele kontrowersji i sporów, ponieważ
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komisja, która się tym zajmowała pracowała w Krakowie i w niewielkim
stopniu
liczyła
się
z
miejscowymi
oczekiwaniami.
Pomysłodawcami stworzenia tablicy byli Jarosław Andrukajtis i Janusz Pilecki.
Oficjalnie projekt zrealizowała Parafia Ewangelicko-Augsburska w Giżycku i
tutejsza Wspólnota Mazurska.
Pod pamiątkowym głazem została umieszczona kapsuła czasu, która oprócz
informacji o współczesnym mieście, gazety i pieniędzy zawiera także pendrive
ze zdjęciami współczesnego Giżycka.
źródło: olsztyn.onet.pl, gizycko.wm.pl

HISTORIA MAZUR
Reformacja na Mazurach
Od 1525 roku Prusy były krajem ewangelickim. Aby jednak ruch
reformacyjny mógł dotrzeć do wszystkich jego zakątków należało głosić
Ewangelię w języku ojczystym. Dlatego też książę Albrecht, zwolennik
Reformacji w Prusach przykładał wielką wagę do przetłumaczenia
najważniejszych dzieł Marcina Lutra na jęz. polski, litewski a nawet pruski. W
1545 roku wydrukowano na zlecenie Albrechta Katechizm w jez. pruskim – jest
to jeden z niewielu dokumentów w tym języku, wymarłym pod koniec XVII
wieku.
Zasługi dla literatury reformacyjnej w jęz. polskim położyło również
duchowieństwo mazurskie. Już w 1547 r. Jan Seklucjan pochodzący z Polski
złożył przekład Dużego Katechizmu, a w 1559 r. wydano pierwszy polski
kancjonał. W 1562 r. ukazało się w Królewcu polskie wydanie Małego
Katechizmu.
Oprócz pism reformacyjnych drukowanych w Królewcu szerokie
rozpowszechnienie znajdowały w Ełku już od 1537 r. przekłady protestanckiego
księdza Maletiusa (Jana Maleckiego) także uciekiniera z Polski. Jego syn
Hieronim, który w przyszłości miał przejąć po nim probostwo ełckie, prowadził
drukarnię, w której dokonał przekładu Postylli domowej Lutra, która cieszyła się
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olbrzymim powodzeniem. Współpracownik Hieronima, diakon i pastor niborski
Jan Radomski dokonał przekładu Wyznania Augsburskiego w 1574 r. również
na j. polski. W XVI w. na żaden inny język nie przetłumaczono tylu pism
reformacyjnych ile na polski.
Głoszenie Ewangelii wymaga stosownego miejsca, toteż w niemniejszym
stopniu leżało księciu na sercu zakładanie nowych parafii na obszarze wielkich
Mazur. Rozpoczęły się więc w wielu miejscowościach każdego powiatu budowy
kościołów. Ale jak można było nieść luterańską Reformację na mazurska wieś
mówiącą po polsku, jeśli pastor nie władał tym językiem… Już w pierwszym
dziesięcioleciach po Reformacji ujawnił się brak wykwalifikowanych
duchownych polskojęzycznych. Aby temu zapobiec zakładano w większych
miastach powiatowych szkoły szkolące przyszłych duchownych.
Taka szkoła miedzy innymi powstała w Ełku. Jej rektorem w 1569 r.
został Hieronim Malecki, który pełnił również funkcję pastora. Również w Ełku
w 1587 r. powstała szkoła prowincjonalna dla dzieci polskojęzycznych, mająca
na celu nauczanie chłopców w językach łacińskim i polskim, przygotowująca do
studiów uniwersyteckich.
Od czasów Reformacji rozwijała się w Prusach pewna forma tolerancji
religijnej, która aż po wiek XIX zapewniała azyl rozmaitym grupom. Mogli na
nią liczyć prześladowani w innych krajach protestanci i wyznawcy niektórych
kościołów niezależnych, natomiast do katolików odnoszono się z największym
sceptycyzmem. Również Żydzi ze swoją religią nie cieszyli się popularnością
wśród społeczeństwa mazurskiego.
Ta wysoka tolerancja trwała do II wojny światowej, która zmiotła nie
tylko Reformację z Mazur, ale również unicestwiła całe Prusy.
Dziadek
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500 LAT REFORMACJI
Ks. dr Marcin Luter
Marcin Luter żył w latach 1483-1546.
Urodził się i zmarł w Eisleben. Był
niemieckim reformatorem religijnym,
teologiem i inicjatorem reformacji.
Wychował się w dość bogatej rodzinie.
W domu rodzinnym panowała atmosfera
powierzchownej i rytualnej religijności,
którą Luter później potępiał. W roku
1501 rozpoczął studia na Uniwersytecie
w Erfurcie, gdzie studiował nauki
wyzwolone, a następnie prawo. W 1505
postanowił
wstąpić
do
zakonu
augustianów eremitów o najsurowszej regule. Święcenia kapłańskie przyjął w
1507, a rok później został przeniesiony do klasztoru w Wittenberdze.
Otwarty spór Lutra z Kościołem rozpoczął się w 1516 roku, kiedy papież Leon
X ustanowił udzielanie odpustu grzechów za pieniądze. W 1517 Luter
przedstawił 95 tez potępiających odpusty, dając początek reformacji. Luter
sprzeciwiał się też papieskiej supremacji i nauce kościelnej nieznajdującej
odzwierciedlenia w Ewangelii. W 1520 w Wittenberdze spalił bullę papieską, co
skutkowało jego ekskomuniką. Mimo że Luter był prekursorem reformacji, nie
stworzył on spójnej teologii. Jego teologiczna myśl zawiera się w czterech
podstawowych hasłach: jedynie pismo, jedynie Chrystus, jedynie łaska, jedynie
słowo.
Błędnie interpretowane nauki Lutra doprowadziły w 1525 do wybuchu w
Niemczech wojny chłopskiej.
Marcin Luter był też wybitnym humanistą, pisarzem i filologiem. W 1534
przełożył Biblię na język niemieckim. Był też zagorzałym antysemitą, co
później wykorzystali nazistowscy ideolodzy, tłumacząc przyczyny holocaustu.
Luter nakłaniał też do zabijania czarownic. W 1984 Światowa Federacja
Luterańska odrzuciła antysemickie pisma Lutra.
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Marcin Luter w 1525 ożenił się z byłą zakonnicą Katarzyną von Bora, która
urodziła mu kilkanaścioro dzieci, większość z nich zmarła przed 18 rokiem
życia. Luter wychował też kilkoro dzieci znajomych, którzy zmarli z powodu
zarazy.

Dorobek twórczy Lutra:
31 października 1517 przybicie 95 tez przeciw odpustom na drzwiach Kościoła
zamkowego w Wittenberdze – początek Reformacji
1520 pisma programowe: „Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego”,
„O niewoli babilońskiej Kościoła”, „O wolności chrześcijanina”
grudzień 1521-luty 1522 w Wartburgu, w ukryciu, tłumaczenie Nowego
Testamentu z języka greckiego na niemiecki
wrzesień 1522 tłumaczenie Nowego Testamentu na język niemiecki ukazuje się
drukiem
kwiecień/maj 1525 pisma w sprawie wojny chłopskiej: „Napomnienie do
pokoju w odpowiedzi na dwanaście artykułów chłopstwa” oraz „Przeciw
morderczym i zbójeckim bandom chłopskim”
listopad/grudzień 1525 pismo „O niewolnej woli” – głos w sporze z Erazmem
z Rotterdamu na temat wolności woli ludzkiej
1528 pismo „Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej” – ważny głos w sporze o
Wieczerzę Pańską
marzec 1529 publikacja „Mały Katechizm”
4 maja 1529 publikacja „Dużego Katechizmu”
1534 pierwsze wydanie pełnego tłumaczenia Biblii z hebrajskiego i greckiego
na język niemiecki
grudzień 1536 „Artykuły Szmalkaldzkie”
1539 pismo „O soborach i Kościołach”
1544 „Postylla domowa”, pismo „Krótkie wyznanie o świętym sakramencie
przeciw marzycielom”
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Kościół Wszystkich Świętych w Wittenberdze

Portal z drzwiami upamiętniającymi przybicie przez Marcina Lutra 95 tez.

- 18 -

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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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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