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  HASŁO MIESIĄCA LISTOPAD 2017 R.  

 

 

 

Bóg mówi: I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem, a oni będą moim 

ludem.          Ez 37,27 

 

 

Drogie siostry i bracia Pana naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słowa hasła 

listopada podkreślają Boże przymierze z człowiekiem.  Ta wspaniała obietnica 

chce nas wypełnić w tym wyjątkowym jesiennym czasie. Niedawno 

zakończyliśmy jubileuszowe świętowanie 500 lat Reformacji. Był i jest to 

wyjątkowy czas, kiedy w sposób szczególny doświadczamy bliskości z Bogiem. 

Z perspektywy tych wielu lat toczącej się odnowy Kościoła Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, musimy przyznać, że obietnica Boża z Księgi Ezechiela, wprawdzie 

dotycząca Ludu Wybranego, wypełnia się nadal pośrodku nas. Wielokrotnie 

Bóg pozwolił nam doświadczyć Jego bliskości i obecności. Czytać to możemy 

jak w otwartej księdze, gdy spojrzymy na swoje osobiste życie. Tak  często 

potrafimy doświadczyć interwencji Bożej w naszej codzienności. Bóg mieszka 

pośrodku nas! On daje nam wszystko co jest potrzebne do życia, On prowadzi 

nas i wzmacnia w chwilach słabości, cierpienia i doświadczenia. On też 

darowuje nam miłe i radosne chwile. Nie opuszcza swojego ludu, zgodnie ze 

swoją obietnicą. Listopad jest również miesiącem Końca Roku Kościelnego. W 

tym czasie będziemy mówili o wieczności, będziemy wspominali naszych 

bliskich. Jakże ważna jest świadomość, że Bóg dotrzymuje przymierza 

darowanego nam w Jezusie Chrystusie. W tej perspektywie możemy dziękować 

Bogu za Jego miłość i wspominać tych co odeszli z nadzieją, że odpoczęli w 

Domu Pana. Droga siostro i drogi bracie. Starajmy się z całych naszych sił być 

wiernym ludem swojemu Bogu. Bóg jest nam wierny w swojej obietnicy. 

Dawajmy świadectwo w codziennym życiu, poprzez miłość do Boga i bliźniego, 

wypełniajmy swoje powołanie. W modlitwie szukamy bliskości z Bogiem, ale 

nie traćmy z oczu potrzebujących wsparcia i naszej miłości bliźnich. Życzę wam 

wiele Bożego błogosławieństwa oraz codziennego odczuwania bliskości Boga. 

Niechaj ten jesienny czas będzie dla nas sposobnością do odnowienia bliskości  

z Bogiem. Zostańcie z Bogiem.  Amen. 

Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII  PAŹDZIERNIK 2017 R. 

 

Dziękczynne Święto Żniw w piskiej parafii ewangelickiej 

W dniu 01 października 2017 r. odbyło się jedno z najważniejszych świąt w 

Kościele Luterańskim w Polsce. Dziękczynne Święto Żniw to nie tylko tradycja, 

liturgiczny porządek, to przede wszystkim wielkie święto dziękczynienia Bogu 

za codzienny chleb. W naszej parafii święto to ma jeszcze jeden bardzo ważny 

wymiar. Podczas nabożeństwa żniwnego zbieramy warzywa, owoce i przetwory 

jakie przekazujemy na potrzeby osób niepełnosprawnych w ośrodkach 

prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. Na zdjęciach możemy 

zobaczyć tylko nie wieli odcinek darów jakie dało nam się w tym roku zebrać i 

zakupić. 

Wszystkim, którzy pomogli w zebraniu tych Bożych Darów oraz przygotowali 

ołtarze do nabożeństw serdecznie dziękujemy. Dziękujemy parafianom z 

Wejsun i okolic, Pisza oraz Ełku! 
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*** 
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II Sesja XIV Synodu - Katowice 

 

W dniach 06-08 października br. miała miejsce II sesja XIV Synodu Kościoła 

Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Podczas obrad synodałowie rozmawiali 

nad tematem konfirmacji. Podczas obrad Synod Kościoła przyjął poprawione 

programy nauczania lekcji religii w związku ze zmianami w oświacie. 

Członkiem Synodu Kościoła jest proboszcz piskiej parafii ewangelickiej ks. 

Marcin Pysz . Synodałowie wzięli również udział w nadaniu nagród „Śląskie 

Szmaragdy” w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 

Radia w Katowicach. Wśród nagrodzonych znalazł się ks. prof. Manfred Uglorz 

wieloletni wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 

wychowawca wielu pokoleń luterańskich duchownych. 

*** 

 

XIII Gala Wilka Piskiego 

W dniu 10 października br. w Piskim Domu Kultury odbyła się XIII Gala Wilka 

Piskiego. Jest to uroczyste spotkanie samorządowców, osób zaangażowanych na 

rzecz pomocy innym, w kulturze, w sporcie. Statuetka Wilka Piskiego jest to 

najwyższe powiatowe wyróżnienie jakie można otrzymać.  
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Wśród nominowanych do tegorocznego Wilka Piskiego był Powiatowy 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej prowadzony przez 

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W tym miejscu serdecznie gratulujemy 

ośrodkowi, przede wszystkim zaś pani kierownik Agnieszce 

Kosakowskiej, wszystkim pracownikom oraz uczestnikom zajęć za 

zaangażowanie na rzecz prowadzenia oraz rozwoju PŚDS w Białej Piskiej. Na 

zaproszenie Starosty Piskiego p. Andrzeja Nowickiego w Gali Wilka Piskiego 

wziął udział ks. Marcin Pysz. 

 

*** 

 

Reminiscencje Reformacji w Olsztynie 

W dniach 12-13 października br. w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie miało 

miejsce seminarium naukowe poświęcone tematyce 500 lat Reformacji na 

terenie Mazur. Uroczystości centralne Diecezji Mazurskiej Kościoła 

Ewangelicko – Augsburskiego zakończyły się uroczystym nabożeństwem w 

ewangelickim kościele Zbawiciela w Olsztynie w dniu 15.10.2017 r. podczas 

którego kazanie wygłosił Zwierzchnik Kościoła Luterańskiego w Polsce ks. bp 

Jerzy Samiec. Piską parafię ewangelicką podczas uroczystości diecezjalnych 

reprezentował ks. Marcin Pysz. 
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*** 

 

Koncert puzonistów w Wejsunach 

 

W dniu 18 października 2017 r. w kościele ewangelickim w Wejsunach odbył 

się koncert puzonistów z Hamburga. Czternastu artystów zaprezentowało 

dorobek wielu twórców i kompozytorów na przestrzeni wieków od dawnych, aż 

po współczesnych twórców.  
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Na zakończenie koncertu goście wykonali utwór „Warownym Grodem jest nasz 

Bóg”, który jest hymnem Kościoła Luterańskiego na całym Świecie. Koncert 

odbył się w ramach Roku Jubileuszowego 500 lat Reformacji. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim za przybycie na koncert. Wejsuńska publiczność jak 

zawsze dopisała. 

*** 

 

Koncert Beaty Bednarz wraz z zespołem w kościele w Wejsunach 

W dniu 21 października 2017 r. w kościele ewangelickim w Wejsunach odbył 

się koncert Beaty Bednarz wraz z zespołem. Wspaniały koncert zgromadził 

melomanów oraz fanów Beaty Bednarz nie tylko z Powiatu Piskiego, ale z 

całego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Kościół w Wejsunach 

wypełnił się po brzegi. 

Koncert był przede wszystkim przeżyciem duchowym. Spotkanie z tak wrażliwą 

artystką ubogaciło wszystkich uczestników koncertu. Niniejsze wydarzenie 

zostało zorganizowane w ramach Jubileuszu 500 lat Reformacji. Koncert został 

dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.  

W tym miejscy serdecznie dziękujemy wykonawcom, widzom oraz obsłudze 

koncertu za zaangażowanie i wsparcie. 
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*** 
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Jubileusz 500 lat Reformacji w Piskiej Parafii Ewangelickiej 

W dniu 31.10.2017 r. w rocznicę 500 lat od wystąpienia mnicha, 

doktora teologii ks. dra Marcina Lutra przeżywaliśmy wyjątkowa 

uroczystość w kościele w Wejsunach. Jubileuszowe nabożeństwo 

zgromadziło wielu ewangelików z bliska i z daleka oraz sympatyków 

naszej parafii. Po nabożeństwie została otwarta wystawa miniatur 

dawnych kościołów ewangelickich Powiatu Piskiego. Kościół 

ewangelicki w Wejsunach nie pełni tylko i wyłącznie funkcji 

liturgicznej, ale stał się centrum kultury i informacji o ewangelickiej 

tradycji Powiatu Piskiego. Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia 

naszego kościoła. Po otwarciu wystawy wszyscy spotkaliśmy się przy 

kawie i cieście na emporach kościoła. 
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*** 

KAWIARENKA PARAFIALNA 

 

Od października w naszej parafii została otwarta Kawiarenka Parafialna. Po 

nabożeństwie w pierwszą niedzielę miesiąca serdecznie zapraszamy na kawę i 

kawałek ciasta po nabożeństwie w Piszu. Przy okazji można lepiej poznać 
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współparafian, porozmawiać o naszej parafii, o nowych pomysłach. Przede 

wszystkim będzie to czas na wspólne spotkanie. Już dzisiaj zapraszamy do 

Kawiarenki Parafialnej 03 grudnia po nabożeństwie! 

 

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

 

 

Niedziela Wieczności 

 

26 listopada 2017r. przypada Niedziela 

Wieczności. Jest to ostatni dzień Roku 

Kościelnego, dzień zadumy i refleksji. W 

tym dniu wspominamy naszych 

najbliższych, przyjaciół, znajomych, którzy 

poprzedzili nas w drodze do Wieczności.   

 

Z tej okazji chcemy oprócz cotygodniowego nabożeństwa spotkać się na 

wieczornej  modlitwie o godzinie  17:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. 

Dworcowej w Piszu. Zapraszamy. 

 

*** 
 

 

Piski Jubileusz 500-lecia Reformacji 

  

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w 

ostatnim już spotkaniu z naszego kalendarza Roku 

Jubileuszowego 500-lecia Reformacji. 

  

 

 
 

08 grudnia 2017 r. (piątek) godz. 17:00 - Spotkanie tematyczne pt.: "Zarys 

etyki ewangelickiej", poprowadzi dr Jerzy Sojka (ChAT Warszawa) - 

Biblioteka Publiczna w Piszu. Zapraszamy! 
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Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają organizację Piskiego 

Jubileuszu Reformacji. 

 

SPOTKANIA CZWARTKOWE 
 

 

Jeśli chcesz lepiej poznać swój Kościół, a może jesteś innego wyznania i 

chcesz poznać Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce - to serdecznie 

zapraszamy na czwartkowe spotkania! 

  

1 i 3 czwartek miesiąca godz. 18:00; pl. Daszyńskiego 12A 

 

1 czwartek miesiąca godz. 18:00 - Nauczanie Katechizmów 

3 czwartek miesiąca godz. 18:00 - Studium Biblijne 

 

Zapraszamy!!! 

NASI JUBILACI W LISTOPADZIE 
 

01.11. Dariusz Vogel 

05.11. Władysław Preneta 

07.11. Katarzyna Konert 

21.11. Lena Metelska 

22.11. Bogusław Sebesta 

27.11. Edyta Świderska 

28.11. Włodzimierz Nowakowski 

 

 

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu Bożych łask na kolejne 

lata życia.  

 

 



 
 

- 15 - 

PLAN NABOŻEŃSTW LISTOPAD 2017 R. 

 

 

Data Tekst 

kazalny 

Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała 

Piska 

05.11. Mt 10, 

34-39 
21. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 

 

11:00  

  

 

  
do Pisza 

godz. 

10:30 

12.11. Łk 11, 

14-23 
3.Niedziela przed 

końcem Roku 

Kościelnego 

9:00 

 

11:00 

   

10:00 

 

 
do Ełku 

godz. 

9:15 

19.11. Łk 16, 

1-9 

Przedostatnia 

Niedziela Roku 

Kościelnego 

9:00 

 

11:00  

 

  
do Pisza 

godz. 

10:30 

26.11. Łk 12, 

42-48 

Niedziela 

Wieczności 

9:00 

 

11:00 

  

10:00 

 

 

 

12:00 

26.11.  Niedziela 

Wieczności 

17:00 – Modlitwa Wieczorna w 

kaplicy cmentarnej w Parku Pokoju – 

Pisz, ul. Dworcowa 

03.12. Obj 5, 

1-5 
1. Niedziela 

Adwentu 

9:00 

 

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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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ 

 

 

Uchwały Synodu Kościoła 

W czasie obrad 2. sesji XIV Synodu Kościoła debatowano nad zgłoszonymi 

wnioskami i podjęto szereg uchwał. Rok 2018 ogłoszono Rokiem świadectwa 

Kościoła. 

 

W uzasadnieniu wniosku napisano: "Rok świadectwa Kościoła odnosi się do 

tegorocznego jubileuszu Reformacji i wskazuje na jej skutki w postaci 

świadectwa o Chrystusie składanego we współczesnym świecie." 

 

W trakcie obrad przyjęto ślubowanie czterech nowych synodałów, 

dokooptowanych przez Radę Synodalną: ks. Jerzego Belowa z Wydawnictwa 

Augustana, dk. Pawła Gumperta - dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji, dr 

Jerzego Sojkę - przedstawiciela Komitetu Krajowego Światowej Federacji 

Luterańskiej oraz ks. Władysława Wantuloka reprezentującego Stowarzyszenie 

Księży i Katechetów. 

 

Nastąpiła zmiana w Prawie Finansowym Kościoła. Wszystkie parafie, diecezje i 

inne jednostki kościelne zobowiązane są do opłacania składek na rzecz Jednoty. 

Środki te wykorzystywane są m.in. jako dotacje dla parafii i instytucji Kościoła 

np. Diakonii Polskiej, które bez tego wsparcia nie mogłyby funkcjonować. 

 

Dotychczas składki te wynosiły 7% od ofiar pieniężnych wpłacanych przez 

wiernych. Synod, na wniosek Konsystorza, obniżył ich do 6%. Intencją zmiany 

jest zwiększenie puli środków do dyspozycji parafii, które pochodzą z darowizn 

wiernych. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.          

 

W związku ze zmianami w systemie edukacji Synod zatwierdził do użytku nową 

podstawę programową lekcji religii i program nauczania religii w klasach od I-

VII.  

 

W czasie obrad Biskup Kościoła złożył sprawozdanie, w którym przypomniał 

najważniejsze wydarzenia i wyzwania, którymi żył Kościół na przestrzeni 

ostatnich sześciu miesięcy. 
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W swoim wystąpieniu Biskup odniósł się do hasła roku 2017: "Bóg rzekł: Dam 

wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza." (Ez.36,26). 

Zauważył, że "choć jest tak wielu ludzi, którzy określają się jako wierzący 

chrześcijanie to jakoś trudno zauważyć miłość, szacunek dla drugiego, 

prawdomówność, pokorę,  cierpliwość, uprzejmość. Raczej łatwiej spotkać 

zakłamanie, ksenofobię, mowę nienawiści, oczernianie, ataki, wyszydzanie." 

 

Biskup Samiec podkreślił, że przemianę serca może dokonać tylko Zbawiciel. 

"Dziś znów potrzebujemy modlitwy o to, aby Duch Święty dotykał się nas i 

dawał nowe serce i nowego ducha do naszych wnętrz." 

 

Następna, 3. sesja Synodu Kościoła odbędzie się w Warszawie, w dniach od 6 

do 8 kwietnia 2018 roku. 

 

*** 

 

Srebrna moneta NBP upamiętniająca Reformację  

 

23 października Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę 

kolekcjonerską, która upamiętnia Reformację. 
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W folderze emisyjnym monety „Pięć wieków Reformacji w Polsce” prof. 

Edward Opaliński przybliża okoliczności związane z Reformacją i efektem jaki 

wywarła na sytuację w Polsce: 31 X 1517 r. augustianin Marcin Luter ogłosił 

dziewięćdziesiąt pięć tez skierowanych przeciw handlowi odpustami. 

Wydarzenie to przyjmuje się za symboliczny początek reformacji, która szybko 

rozprzestrzeniała się w Europie. W Polsce i na Litwie luteranizm zadomowił się 

w pierwszej połowie XVI w., nieco później – kalwinizm oraz wyznanie Braci 

Czeskich. W latach 60. tegoż wieku z polskiego kalwinizmu wyodrębnili się 

Bracia Polscy. Pokojowe współżycie różnych wyznań miało w państwie polsko-

litewskim długą tradycję. Swobodą wyznaniową cieszyli się prawosławni i Żydzi, 

a na Litwie także Tatarzy i Karaimi. Ostatni Jagiellonowie próbowali 

zahamować ekspansję protestantyzmu, ale ich edykty nie były przestrzegane. 

Sami władcy przyczynili się zresztą pośrednio do zakorzenienia luteranizmu w 

naszej części Europy – Zygmunt I zatwierdził przekształcenie państwa 

krzyżackiego w księstwo luterańskie, a Zygmunt August zaakceptował powstanie 

luterańskiej Kurlandii. W drugiej połowie XVI w. Polska była oazą pokoju 

religijnego, a wśród elit szlacheckich przeważał protestantyzm. Dopiero 

bezpotomna śmierć Zygmunta Augusta i konieczność wyboru monarchy skłoniła 

szlachtę do zabezpieczenia Rzeczpospolitej przed konfliktami religijnymi. 
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Jubileuszową monetę zaprojektowała Anna Wątróbska-Wdowiarska. Na awersie 

monety znajduje się fragment tekstu tzw. konfederacji warszawskiej, zawiązanej 

w styczniu 1573 r. na sejmie konwokacyjnym. Na rewersie umieszczono 

podobiznę biskupa luterańskiego Juliusza Burschego z komandorią Orderu 

Polonia Restituta oraz stałe elementy monety: wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok 

emisji. 

Srebrna moneta o nominale 20 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 20 tys. 

sztuk i można ją będzie kupić w cenie 170 zł w Oddziałach Okręgowych 

NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji na jej temat 

można znaleźć w folderze emisyjnym. 

*** 

 

Centralne uroczystości reformacyjne 

 

 

Na zdjęciu (od lewej): ks. Martin Junge, ks. Adam Malina prezydent Andrzej Duda, prymas 

Antje Jackelén, bp Jerzy Samiec 

 

W Warszawie odbyły się Centralne Obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji. Ich 

uczestnikami był Prezydent RP, zwierzchnicy Kościołów ewangelickich z 

Europy i Azji, władze Światowej Federacji Luterańskiej oraz Prymas Polski. 

 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/oddzialy.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/oddzialy.html
https://kolekcjoner.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/2017/2017_18___reformacja_pl.pdf
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Kulminacyjnym punktem uroczystości była sesja w Zamku Królewskim w 

Warszawie. Zgromadziła nie tylko liczne grono ewangelików, ale również gości 

ekumenicznych i przedstawicieli władz państwowych. Obecni byli m.in. 

prezydent Andrzej Duda, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, 

rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, zwierzchnicy Kościołów 

zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, hierarchowie Kościoła 

Rzymskokatolickiego na czele z prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem. 

  

Bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, 

przypomniał nacisk Reformacji na samodzielne poznawanie Słowa Bożego i 

tłumaczenie Biblii na języki narodowe. – W każdym kraju wpływ na rozwój 

języka ojczystego mieli właśnie ojcowie Reformacji. Zawsze też ewangelicy 

kładli nacisk, by obok parafii i kościoła były szkoły – przypomniał. Zwrócił 

również uwagę, że reformacyjna koncepcja powszechnego kapłaństwa 

przyczyniła się do upodmiotowienia człowieka i zwróciła uwagę na 

odpowiedzialności wszystkich wierzących za swoją parafię czy duchowy rozwój 

i za społeczeństwo wśród którego się mieszka. 

  

Prezydent Andrzej Duda zauważył, że 500 lat reformacji to także 500 lat 

współistnienia i współtworzenia przez ewangelików polskiej wspólnoty 

narodowej. – Chcę dziś bardzo mocno podkreślić, że ten etos i wielkie 

dziedzictwo Rzeczypospolitej, którą nazywamy Rzecząpospolitą Przyjaciół, 

należy także do polskich ewangelików, a co więcej – jest także i państwa 

dziełem – powiedział. 

  

Wykład na temat „Reformacja jako obywatelka świata” wygłosił ks. Martin 

Junge, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej. Mówił o 

usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, które prowadzi do wolności. - Mam 

nadzieję, że w przyszłości Bóg zawsze odnajdzie nas jako Kościoły, które 

gromadzą ludzi razem, budują mosty tam, gdzie są podziały, oferują miejsce do 

dialogu tam, gdzie jest on przerwany, są otwarte tam, gdzie budowane są mury, 

śpiewają pieśń pokoju i pojednania, gdy wojenne marsze znowu zaczynają wielu 

wabić – mówił ks. Junge. Odnosząc się do luterańskiej refleksji dotyczącej 

obywatelskości i sfery publicznej, prelegent podkreślił, jak ważne jest 

umożliwianie wszystkim grupom społecznym partycypacji społecznej i 

przezwyciężanie wykluczenia. Jako przykłady takiego podejścia Światowej 

Federacji Luterańskiej wymienił pomoc uchodźcom oraz wsparcie pełnego 

udziału kobiet w życiu społecznym i kościelnym. 
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         Prof. Jerzy Buzek, europoseł, w przeszłości premier Polski i 

przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wygłosił wykład na temat 

„Reformacja a jedność Europy”. – Otwarcie i różnorodność – oto Europa. 

Reformacja jest ważnym elementem tak rozumianej europejskości – stwierdził 

prelegent. Przypomniał też, że w odpowiedzi na postulaty reformacji Kościół 

rzymski zwołał sobór dopiero po 28 latach. – To powinno być przestrogą dla 

współczesnych. Jeśli narasta konflikt i jakaś grupa domaga się zmian, to trzeba 

reagować, a nie udawać, że nic się nie dzieje i wszystko wróci do normy. 

Europa jest społeczeństwem otwartym, zmiana jest jej duchową siłą – mówił 

europoseł. Podkreślił, że z różnorodności Europy trzeba zrobić dobry użytek. 

Zwracał uwagę na to, co dobrego przyniosła reformacja: powrót do źródeł, 

przywrócenie wartości, rozwój edukacji i kultury. – Z punktu widzenia edukacji 

i kultury reformacja była światłem, które zmieniło europejską mentalność. W 

dużym stopniu temu przewrotowi zawdzięczamy nasze dzisiejsze spojrzenie na 

świat i naszą cywilizację -  tłumaczył prof. Buzek. 

 

Podczas sesji jubileuszowej w Zamku Królewskim Kościół Ewangelicko-

Augsburski w Polsce po raz pierwszy przyznał swoją nagrodę im. Anny 

Wazówny. Laureatem został Kościół Szwecji, który w pierwszych latach po 

drugiej wojnie światowej prowadził akcję charytatywną na rzecz Mazurów. W 

imieniu Kościoła Szwecji nagrodę odebrała prymas Antje Jackelén. Wykład o 

szwedzkiej pomocy dla Mazurów wygłosił prof. Anders Jarlert. Podziękowania 

dla Kościoła Szwecji przekazali również przedstawiciele województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

 

W ramach Centralnych Obchodów Jubileuszu Reformacji można było również 

zwiedzić szereg wystaw, wziąć udział w wycieczce szlakiem ewangelickim w 

Warszawie czy obejrzeć Akt Konfederacji Warszawskiej. Odbyły się również 

trzy koncerty: w kościele św. Trójcy, w Filharmonii Narodowej i w kościele 

reformowanym. 

 

W kościele św. Trójcy zorganizowano debatę panelową na temat „Ewangelik – 

obywatel, katolik – obywatel”. Prowadził ją redaktor naczelny ekumenizm.pl 

Dariusz Bruncz, a panelistami byli: dziennikarz „Die Welt” dr Gerhard Gnauck, 

posłanka Urszula Pasławska, teolog i ekumenista ks. prof. Andrzej Perzyński 

oraz dziennikarz i ekumenista Grzegorz Polak. 
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Gerhard Gnauck mówił o sytuacji Kościołów w Niemczech i ich zaangażowaniu 

politycznym. Paneliści przestrzegali przed zbyt silnym związkiem Kościoła z 

państwem. – Polityka wykorzystuje Kościół i to nie tylko ta duża polityka, ale 

też ta na gruncie lokalnym. A Kościół często daje się wykorzystywać – 

przestrzegała Urszula Pasławska. – Związek tronu z ołtarzem jest toksyczny dla 

obu stron – stwierdził ks. Andrzej Perzyński. Grzegorz Polak zwracał uwagę, że 

gdy Kościół wejdzie z zbyt duże zależności finansowe z państwem, to jest mu 

trudniej krytykować polityków za nieetyczne postępowanie. 

 

Podkreślano jednak, że Kościół nie może się w ogóle odciąć od polityki. – Jeśli 

rozumiemy politykę jako troskę o dobro wspólne, to chrześcijaństwo ma tu coś 

do powiedzenia – mówił ks. Perzyński. – Chrześcijaństwo jest polityczne, bo 

ewangelia jest polityczna – stwierdził Grzegorz Polak. 

 

 

 

 
 

HISTORIA MAZUR  

 

Grobowiec w Rapie 
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 W miejscowości Rapa 33 km od Węgorzewa znajduje się ciekawa 

budowla, wyglądem przypominająca egipską piramidę. Jest to niezwykły 

grobowiec z roku 1812. 

 Podobno wzniesiono go w miejscu o silnej koncentracji pozytywnego 

promieniowania energii Ziemi i Kosmosu. Wg znawców to pozytywne 

promieniowanie jest wzmacniane w grobowcu poprzez odpowiedni kształt 

sklepienia, natomiast negatywne jest eliminowane przez podstawę z kamienia 

polnego. 

 Baron Friedrich von Fahrenheit, właściciel majątku w Rapie 

zainteresował się egiptologią  podczas pobytu w Paryżu. Przyciągała go 

szczególnie magia wiecznego "życia po życiu". Nietypowy grobowiec miał 

stworzyć odpowiednie warunki potrzebne do mumifikacji zmarłych. 

Rzeczywiście pochowane w nim ciała córki barona i innych członków rodziny 

uległy mumifikacji i to mimo panującej w okolicy wilgotności.  

Podczas I wojny światowej grobowiec zdewastowali Rosjanie szukając w 

nim kosztowności. Ponownego zniszczenia wnętrza dokonali czerwonoarmiści 

w 1945 r. rozbijając trumny i bezczeszcząc zwłoki. 

 W latach 90-tych wnętrze uporządkowano, wejście zamurowano, w okna 

zaś wstawiono kraty. Dziś grobowiec stanowi jedną z atrakcji turystycznych 

regionu. 

 

Dziadek 
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DZIAŁACZE EWANGELICCY  

 

 

Jerzy Trzanowski 

 

Trzanowski Jerzy, ks. (1592-1637), 

duchowny na Śląsku Cieszyńskim, 

wybitny pisarz religijny. 

Urodził się 9 kwietnia 1592 r. w Cieszynie 

jako syn kotlarza. Nauki pobierał w 

Cieszynie, od 1605 r. w Gubinie na 

Łużycach i w Kołobrzegu. Studia 

uniwersyteckie odbył w Wittenberdze w l. 

1607-11. Następnie uczył w gimnazjum św. 

Mikołaja w Pradze, będąc także 

nauczycielem domowym, a od 1614 r. w 

Holeszowie na Morawach. W 1615 r. 

przeniósł się jako rektor szkoły do 

Wałaskiego Międzyrzecza również na 

Morawach, gdzie w następnym roku, po 

ordynacji w Oleśnicy k. Wrocławia, został diakonem, a po kilku miesiącach, w 

1616 r. pastorem. Wówczas rozpoczął pracę pisarską. W okresie wojny 30-

letniej parafia uległa zniszczeniu, a on sam był przez kilka tygodni więziony. W 

wyniku zarazy na Morawach w 1624 r. stracił dzieci. W tym samym roku 

dekretem cesarskim zabroniono działalności Kościoła Ewangelickiego we 

wszystkich krajach habsburskich. Początkowo przebywał w Cieszynie, a w l. 

1626-29 był nadwornym kaznodzieją u barona Jana Sunegha, później także 

proboszczem w Bielsku; tam powstały jego ody łacińskie. Na skutek 

działalności likwidacyjnej hr. Dohny, musiał jednak w 1629 r. uciekać na 

Słowację. Został najpierw kaznodzieją na zamku Orawskim, gdzie pracował nad 

pieśniami do Cithary i modlitwami do Phialy. Był już wówczas znany jako 

znakomity kaznodzieja, pisarz i poeta. W 1631 r. powołano go na proboszcza w 

Świętym Mikulaszu na Liptowie w Słowacji, gdzie ukończył i wydał swe dzieła. 

Tam też zmarł 29 maja 1637 r. Pozostawił po sobie jako największe swe dzieła 

następujące pozycje: Ody łacińskie (Brzeg 1629), Phiala adoramentorum (Czara 

modlitw) z 1635 r., przede wszystkim w 1636 r. Cithara sanctorum (Pieśni 
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duchowne), kancjonał napisany w dialekcie morawskim, zawierający 402 pieśni 

z czego ponad 150 napisał sam autor. Śpiewnik ten był wynikiem wieloletniej 

pracy i wydany został w r. 1636. Wiele z tych pieśni przedrukowano do naszych 

śpiewników i śpiewamy je do dziś. W obecnym śpiewniku znajdziemy 29 pieśni 

Trzanowskiego pod numerami;  67, 113, 117, 159, 164, 171, 175, 200, 216, 237, 

279, 284, 341, 356, 391, 423, 431, 433, 440, 499, 502, 527, 548, 642, 694, 705, 

706,  812, 881.  

Doczekał się on aż ok. 150 wydań, ostatnie w Liptowskim Mikulaszu w 1932 r. 

Kancjonał ten, zwany popularnie kancjonałem Trzanowskiego, stał się w okresie 

ucisku kontrreformacyjnego na Śląsku Cieszyńskim jedną z podstawowych, 

obok tzw. Dambrówki (postylli ks. Samuela Dambrowskiego) ksiąg, które 

pozwoliły przetrwać miejscowym ewangelikom ten najcięższy okres (z tego 

powodu Trzanowski zwany jest ''Słowiańskim Lutrem''). Na Słowacji używany 

był jeszcze przed II wojną światową, a na Śląsku Cieszyńskim został wyparty 

pod koniec XIX w. przez kancjonał ks. Jerzego Heczki (w Wiśle używano go do 

1922 r.). Jego pomnik stoi w Liptowskim Mikulaszu, a w 1992 r. odsłonięto 

pomnik na placu kościelnym w Cieszynie. 

 

 

JUBILEUSZ REFORMACJI 
 

 

Dokładnie 500 lat temu 31 października w Wittenberdze augustiański zakonnik 

ks. dr Marcin Luter ogłosił 95 tez, które były propozycjami tematów do dyskusji 

o pokucie i odpustach. Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli 

odnowę Kościoła chrześcijańskiego. 

 

Marcin Luter chciał przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym 

źródle wiary jakim jest Pismo Święte. Przesłanie Reformacji streszcza się w 

krótkich zasadach: Tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Bożym Synem. Nie 

ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Tylko z Bożej łaski 

przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony.  Tylko Pismo Święte jest źródłem 

objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Tylko 

poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach Duch Święty budzi 

wiarę. 
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Reformacja przypomniała znaczenie Bożego Słowa i podkreśliła, że Kościół 

powołany jest do głoszenia Ewangelii. Wskazała na indywidualną relację z 

Bogiem, odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi i świat wokół nas. Ks. dr 

Marcin Luter podkreślił, że Boża łaska jest darem, którego nie da się kupić lub 

pozyskać, a Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a 

człowiekiem. Krzyż i zmartwychwstanie wyrywają człowieka z bezsilności i 

niemocy, wyzwalają każdą osobę, aby mogła prawdziwie służyć Bogu i innym. 

 

Reformacja uruchomiła procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną 

Europy, ale zapoczątkowały również głębokie przemiany w przestrzeni 

kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Ewangelicyzm wpłynął na 

rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, muzyki sakralnej, 

działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie. 

 

Z Wittenbergi Reformacja wyruszyła w świat i stała się jego obywatelką. Dzisiaj 

kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln członków, a do dziedzictwa 

duchowego Reformacji przyznaje się kilkaset milionów chrześcijan. 

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP należy do rodziny Kościołów 

luterańskich, liczy ok. 70 000 wiernych. Podstawą nauki Kościoła jest Pismo 

Święte oraz jego wykład zawarty w Księgach Wyznaniowych. 

 

Dlaczego 31 października? 

Elektor saski Fryderyk III Mądry zbierał z pasją relikwie. Ich lwią część 

przywiózł z odbytej przez siebie w 1493 roku pielgrzymki do Ziemi Świętej. 

Kolekcja liczyła ponad 19 tysięcy eksponatów i była trzecią co do wielkości w 

ówczesnej Europie. Stanowiła ona ekwiwalent około 2 milionów lat odpustu. 

Elektor i arcybiskup Moguncji, Albrecht z Brandenburgii, „zapewnił" sobie 

dzięki relikwiom 39.245.120 lat odpuszczenia win grzechów! W latach 1505-

1509 Łukasz Cranach Starszy opisał szczegółowo książęce relikwie 

zgromadzone w wittenberskim zamku. Jedynie w roku 1517 odprawiono przy 

nich 9 tysięcy mszy i zużyto 40932 świece. 

Fryderyk III Mądry wystawiał na publiczny pokaz zgromadzoną kolekcję w 

jedno z najważniejszych świąt w roku, 1 listopada, w dzień Wszystkich 

Świętych, tak, by pielgrzymi mogli za „niewielką opłatą” doznać odpustu w 

ramach obcowania z daną relikwią. Rokrocznie już w ostatnich dniach 
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października zjeżdżały do Wittenbergi tłumy. Nieprzypadkowo zatem Doktor 

Marcin Luder ogłosił swoje 95 tez przeciwko tej procedurze w przeddzień 

kolejnego jarmarcznego handlowania odpuszczaniem grzechów, gdy miasto 

roiło się od pielgrzymów… 

 

 

OGŁOSZENIA 

 

 

Prezent pod choinkę 2017 

 

Prezent pod choinkę 

2017  jest 17. edycją tej 

ogólnopolskiej akcji 

charytatywnej w Polsce. 

Idea wysyłania paczek 

świątecznych jest znana na 

całym świecie i 

kontynuowana od wielu lat. 

Do Polski też kiedyś 

przysyłano paczki. Czasem 

taką paczkę dostawało się 

tylko raz w roku. Były w niej zupełnie podstawowe artykuły. Czy te paczki 

przemieniły Polskę? Nie, ale były źródłem radości i nadziei. Dowodem, że są 

ludzie, którzy żyją lepiej, przejmują się losem innych i swoją troskę wyrażają w 

prosty sposób – poprzez świąteczną paczkę. Dziś my – polscy chrześcijanie – 

troszczmy się o innych – o dzieci zagrożone ubóstwem w Rumunii, Ukrainie i 

Białorusi, pochodzące z różnych środowisk i kościołów. Nasze paczki dotrą do 

nich przez lokalne organizacje społeczne i parafie, współpracujące z Centrum 

Misji i Ewangelizacji, bo „więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu”, jak 

czytamy w Piśmie Świętym. Ty też możesz tego doświadczyć. Zapraszamy do 

udziału! 

Termin dostarczania paczek do lokalnych koordynatorów upływa 12 listopada 

2017 r. 

Więcej szczegółów w ulotkach informacyjnych. 

 



 
 

- 28 - 

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 

http://www.esbetel.pl/

