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Miesięcznik Parafii
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w Piszu

Październik
Nr (85) 10/2017

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

HASŁO MIESIĄCA PAŹDZIERNIK 2017 R.
Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem,
który się upamięta.
Łk 15,10
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, Drodzy czytelnicy.
Hasło października jest podsumowaniem podobieństwa wypowiedzialnego przez
Jezusa o zgubionej drahmie (groszu), którą niewiasta szuka biorąc światło w dłoń
w domu, a gdy ją znajduje zwołuje sąsiadki, aby razem radować się z odnalezienia
zagubionej drahmy. Wielokrotnie i wieloma sposobami Pan Jezus opowiadał o
radości w Niebie z nawróconego grzesznika. Podobieństwa te miały i mają
uwrażliwić człowieka jak bardzo potrzebna jest mu bliskość Słowa Bożego,
samego Chrystusa Pana, aby nie zagubił drogi w codziennym świecie i nie
oddalił się od Boga. Jezus ukazuje, jakże bardzo Bogu zależy na człowieku, że
nie jesteśmy obojętni dla Boga. To właśnie On wieloma sposobami nieustannie
szuka nas w naszym grzechu. Czyni to poprzez Słowo darowane nam na kartach
Biblii, poprzez Sakramenty darowane nam przez Chrystusa Pana, aby były one
dla nas pokrzepieniem i źródłem siły do walki z pożądliwościami. Ale przede
wszystkim, aby budziły w nas i naszych sumieniach refleksję nad własnym
życiem. Bóg szuka dzisiaj ciebie i mnie droga siostro i bracie jak tej zagubionej
drahmy, Jego światłem jest Chrystus Pan, który oświeca nas w naszym
zagubieniu. Dajmy Mu się odnaleźć… nie ukrywajmy się przed Chrystusowym
światłem. On chce nas oczyścić, uznać za sprawiedliwych w swojej niepojętej
miłości. Ta Boża światłość ma też nam pomóc zobaczyć nasze niedomagania,
nasz grzech i odstępstwo od Bożej woli. Jeśli droga siostro i bracie dasz się Bogu
odnaleźć i pojmiesz, że bez Boga droga twojego życia nie ma sensu to mówię
wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się
upamięta. Pan Bóg raduje się z naszego osobistego, codziennego nawrócenia. On
cieszy się, że odnajdujemy do Niego drogę, bo jesteśmy dla Boga wiele warci.
Jeśli niewiasta cieszy się z jednego grosza, o ile bardziej Bóg cieszy się z mojego
i twojego upamiętania! Życzę wam drodzy czytelnicy i sobie również, abyśmy
potrafili się odnaleźć w Bożej miłości i w niej kroczyli na co dzień, abyśmy
promieniowali radością wypływająca z bycia w bliskości z Bogiem, ale przede
wszystkim tą miłość przekazywali dalej poprzez otwarte serce i dłoń dla
potrzebujących bliźnich naszych.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII WRZESIEŃ 2017 R.
Koncert Kwartetu Camerata
W dniu 08 września w kościele
ewangelickim w Wejsunach
odbył się koncert muzyki
klasycznej
w
wykonaniu
znamienitego
Kwartetu
Camerata. Koncert zgromadził
wielu
melomanów.
W
koncercie wzięli udział również
uczestnicy 25 konferencji
fizyków organizowanej przez
Uniwersytet Warszawski.

***

-3-

Piska Gala Reformacji

W dniu 23 września br. w
Piskim Domu Kultury odbyła
się Piska Gala Reformacji.
Podczas spotkania ks. Marcin
Pysz
przedstawił
genezę
Wittenberskiej
Reformacji
oraz rozwój reformacji na
terenie Prus Wschodnich, ze
szczególnym uwzględnieniem
Powiatu Piskiego.
Po prezentacji odbył się
koncert
zespołu Cithara
Sanctorum z Poznania, który
zaprezentował pieśni lutrowe i
nie tylko w tradycyjnym
wykonaniu.
Kolejnego dnia zespół prowadził również śpiew podczas niedzielnego
nabożeństwa w Wejsunach, zaś kazanie wygłosił ks. Andrzej Polaszek ze zboru
ewangeliczno – reformowanego w Poznaniu.
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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:
PAŹDZIERNIK
18 października 2017 r. (środa) godz. 17:00 - Koncert Puzonistów z
Hamburga - Kościół Ewangelicki w Wejsunach.
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

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają organizację Piskiego
Jubileuszu Reformacji.
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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 PAŹDZIERNIKU

05.10.

Zygmunt Kwaśniewski

08.10.

Brygida Owsianko

14.10.

Hanna Zduńczyk

14.10.

Hildegarda Żyjewska

16.10.

Willi Papies

17.10.

Mira Kreska

31.10.

Hildegarda Prusinowska

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu Bożych łask na kolejne lata
życia.
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PLAN NABOŻEŃSTW PAŹDZIERNIK 2017 R.
Tekst
Uroczystość
Wejsuny Pisz
kazalny
9:00
11:00
01.10 Iz 58, Dziękczynne Święto
7-12
.
Żniw
Data

Mk 9,
17-27

17. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

15.10 Mk 10,
17-27
.

18. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

22.10
.

Mk 1,
32-39

19. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

29.10
.

1Mż 8,
18-22

20. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

31.10
.

Mt 10,
26b-33

Pamiątka
Reformacji

05.11
.

Mt 10,
34-39

21. Niedziela po
Trójcy Świętej

08.10
.

Ełk

Biała
Piska

10:00

do
Ełku
godz.
9:15

do
Pisza
godz.
10:30
10:00

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

Wejsuny 17:00
Uroczyste nabożeństwo z okazji
500 lat Reformacji.
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.
Od października w 1 i 3 niedzielę miesiąca nabożeństwa w Wejsunach i w
Piszu będą połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą.
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KAWIARENKA PARAFIALNA

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej parafii 
Od Dziękczynnego Święta Żniw czyli 01.10 br. w naszej parafii otwieramy
KAWIARENKĘ PARAFIALNĄ! Co miesiąc po nabożeństwie w pierwszą
niedzielę miesiąca chcemy spędzić razem jeszcze parę minut przy kawie i
herbacie. Przy okazji będziemy mogli poznać nowe publikacje kościelne oraz
porozmawiać na różne tematy, lepiej się poznać oraz powspominać. Będzie to
również dogodna okazja do rozważenia różnych nowych pomysłów, które
chcemy zrealizować w naszej parafii.
Serdecznie zapraszamy do Kawiarenki Parafialnej!
Ks. Marcin Pysz
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SŁOWO RADY PARAFIALNEJ

Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia w naszej piskiej Parafii Ewangelickiej.
W imieniu Rady Parafialnej pragniemy serdecznie podziękować wszystkim
na troskę i modlitwę o naszą parafię. Jesteśmy małą, ale bardzo prężną
parafią, widoczną w naszym Powiecie i na terenie całego naszego Kościoła
w Polsce. Niemiej jednak końcówka roku nasuwa pewne spostrzeżenia, z
którymi chcemy się z wami podzielić. Poza priorytetowym działaniem jakim
jest modlitwa, duszpasterstwo i diakonijna pomoc bliźnim, jest również
ważna sfera administracyjna naszej parafii i jej funkcjonowania. Dlatego w
imieniu Rady Parafialnej w Piszu zwracamy się z uprzejmą prośbą do
wszystkich naszych parafian o uregulowanie składki kościelnej. Zgodnie z
Zasadniczym Prawem Wewnętrznym naszego Kościoła każdy z parafian
winien wpłacić 1% od swojego dochodu na rzecz parafii.
Składka parafialna powinna być wpłacona do kasy parafialnej lub na konto
parafii z dopiskiem: „ofiara na cele kultu – składka parafialna”. W takiej też
sytuacji tą wpłatę możemy sobie odliczyć od podatku w zeznaniu PIT. Rada
Parafialna uchwaliła też najmniejszą składkę dla osób będących na
emeryturze, rencie w wysokości 8 zł za miesiąc co stanowi 96 zł rocznie.
Składka parafialna obowiązuje każdego parafianina, który ukończył 18 lat
oraz naukę. A w szczególności podjął pracę.
Osoby będące bezrobotne i bez dochodu powinny złożyć prośbę do Rady
Parafialnej o zwolnienie lub obniżenie składki parafialnej – różne są
sytuacje życiowe, więc możemy skorzystać i z tego prawa. Składka
parafialna, drodzy Parafianie, dotyczy osoby, a nie rodziny. Dzięki naszej
wspólnej ofiarności jest możliwe utrzymanie naszej parafii. Nie mamy wielu
stałych wpływów, więc tym bardziej regularne opłacanie składki parafialnej
jest koniecznym do opłacenia bieżących kosztów parafii. Bardzo prosimy o
zwrócenie uwagi na ten ważny aspekt funkcjonowania naszej parafii.
Z życzeniami Bożego błogosławieństwa.
Kurator Parafii – Ewa Olchowy oraz Rada Parafialna.
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Z żałobnej karty ogłaszamy:
W ubiegłych miesiącach pożegnaliśmy dwoje naszych parafian.
18.07.2017 r zmarła Śp. Grenda Greta z d.
Duda urodzona 14.04.1939 r. w Uścianach. Pogrzeb
naszej współsiostry odbył się 20 lipca 2017 r. w
Piszu.
16.09.2017 r. zmarł Śp. Horst Wilimczyk urodzony
02.07.1934 r. w Jeżach. Pogrzeb naszego współbrata
odbył się 19 września 2017 r. w Piszu.

"Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy". List Apostoła Pawła do
Rzymian

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
Bp Samiec w komitecie obchodów niepodległości
Zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec - wziął udział w inauguracyjnym
posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Bp Samiec został powołany do
komitetu jako przedstawiciel Polskiej Rady Ekumenicznej.
W Pałacu Prezydenckim miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Komitetu, w
skład którego wchodzą m.in. prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz
premier.
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Zgodnie z ustawą w przygotowaniu narodowych obchodów 100. rocznicy
odzyskania niepodległości wezmą udział przedstawiciele partii politycznych lub
ugrupowań, które tworzą klub parlamentarny albo poselski w Sejmie oraz tych,
które w Sejmie obecnej kadencji nie są reprezentowane, lecz którym przysługuje
subwencja
z
budżetu
państwa.
Obecni będą także przedstawiciele Kościołów i innych związków wyznaniowych,
środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych,
organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osoby
szczególnie zasłużone dla Polski. Osoby te powoływane i odwoływane są przez
prezydenta.
Prezydent podczas inauguracji zwrócił się do zebranych: "Cieszę się, że jesteśmy
tutaj dzisiaj razem na tej sali. Dzisiaj także po tych 100 latach ludzie o różnych
poglądach, bardzo różnym często spojrzeniu na dzisiejszą Rzeczpospolitą, na to
jaka ona powinna być. Ale jesteśmy tutaj razem, bo wszyscy pewni jesteśmy
jednego - że powinna być niepodległa i powinna być suwerenna, że powinna być
wolna".
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Celem Komitetu jest realizowanie w latach 2017-21 zadań mających na celu
upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i
utrwaleniem niepodległości przez Polskę. Jednym z głównych zadań Komitetu
będzie coroczne uchwalenie na dany rok planu obchodów państwowych
uroczystości.
Komitet będzie też promował w kraju i za granicą "ideę upamiętnienia odzyskania
i utrwalenia niepodległości przez" Polskę, inicjował współpracę pomiędzy
organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, Kościołami i innymi
związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi,
organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi.

***

Komentarz do prawa kościelnego
12 września 2017 r. do sprzedaży została wprowadzona książka: "Prawo Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz" pod red. Jakuba Cebuli.
Książka została wydana przez wydawnictwo C.H. Beck specjalizujące się w
wydawaniu fachowych publikacji z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz
literatury obcojęzycznej.
Komentarz stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki
dotyczącej prawa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz przepisów
regulujących stosunki Państwa oraz tego Kościoła. Obejmuje swoim zakresem
zarówno przepisy ustawowe, jak i szczegółowe przepisy wewnętrzne. Komentarz
omawia m.in. strukturę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, jego
organizację, działalność, sprawy majątkowe, wykonywanie władzy w Kościele
itp.
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Publikacja
zawiera
omówienie
następujących aktów prawnych:

 ustawy

z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa
do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej,
 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego,
 Regulaminu Parafialnego,
 Regulaminu Diecezjalnego,
 Przepisów Dyscyplinarnych,
 Pragmatyki służbowej.
Celem komentarza jest wyczerpujące
omówienie zagadnień zarówno od strony
praktycznej, jak i teoretycznej. Kwestie teologiczne poruszone są jedynie w celu
wyjaśnienia i interpretacji przepisów oraz przyczyn (ratio legis) regulacji. Ze
względu na obszerność zagadnień, w znacznej mierze nigdy dotąd
niekomentowanych, przygotowanie obecnego wydania Komentarza trwało ponad
pięć lat, angażując zarówno teoretyków jak i praktyków. Wśród autorów są:
Dawid Binemann- Zdanowicz , Michał Hucał, Artur Jakubanis, Jakub Kabza,
Roman Pracki, prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Ewa Śliwka, Rafał Tarnogórski.
9 października odbędzie się w Krakowie konferencja nawiązująca do tematyki
publikacji: „Kościół Ewangelicko Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty
ustrojowe i prawne” przygotowana w związku z obchodami jubileuszu 500 lat
Reformacji.
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
Patronaty: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Parafia EwangelickoAugsburska w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński.
źródło i zdjęcie: C.H.Beck
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ŚWIAT
Reformacyjnym Wartburgiem przez Europę
"Ruszasz w drogę, chociaż blisko, z Bogiem wychodź z domu. A gdy wrócisz z niej
szczęśliwie to podziękuj Bogu.” Ta pieśń, a w szczególności jej druga,
zacytowana zwrotka towarzyszyła nam każdego dnia w szczególnej podróży. Nie
była to kolejna wyprawa śladami reformacji. Nie była to także podróż bliska, jak
może sugerować przywołane na początku słowa.

Dzięki staraniom Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w
RP i przy wsparciu finansowemu kilku parafii tej diecezji został zakupiony
samochód marki Wartburg. Samochód ten po przygotowaniu stał się jeżdżącą
pamiątką roku jubileuszowego 500 lat Reformacji. To właśnie na zamku
Wartburg Marcin Luter w latach 1521-1522 przetłumaczył na język niemiecki
Nowy Testament. Tyle tytułem wstępu.
Głównym celem przygotowania Reformacyjnego Wartburga był start w
charytatywnym rajdzie Złombol. Rajd ten wystartował w roku 2017 już po raz 11.
Celem tego przedsięwzięcia jest zebranie jak największej ilości pieniędzy, które
w 100% zostają przekazane dla domów dziecka. Jako luteranie firmujący wyjazd
reformacyjnym wartburgiem w rajdzie zebraliśmy 7.745,49 zł.
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Start rajdu miał miejsce 2 września 2017 r. w Katowicach. Nasz Wartburg był
jedną z 530 załóg, które zostały zgłoszone do tegorocznej edycji rajdu Złombol.
Meta rajdu została wyznaczona w miejscowości Noja w Hiszpanii (w Kraju
Basków). Każda drużyna musiała pokonać tę drogę dowolną trasą do 6 września.
Nasza trasa wiodła przez takie kraje jak: Czechy, Austria, Włochy, Księstwo
Monako, Francja i w końcu Hiszpania. Podczas podróży unikaliśmy dróg
płatnych co z jednej strony pozwoliło nam zwiedzić piękne zakątki krajów przez
które podróżowaliśmy, ale z drugiej strony powodowało, że podróż bardzo się
wydłużała sprawiając, że na miejsca zaplanowanych noclegów docieraliśmy
nawet w okolicach 1 w nocy.
Naszym Reformacyjnym Wartburgiem nie jechaliśmy tylko i wyłącznie dla chęci
przeżycia przygody. Jednym z celów było propagowanie idei reformacji pośród
uczestników rajdu Złombol, ale także wśród osób, do których docieraliśmy za
pomocą portali społecznościach. Także wiele osób, które widziały nasz samochód
na parkingach lub stacjach benzynowych pytało o co w tym wszystkim chodzi.
Podczas podróży mogliśmy skorzystać z gościnności ludzi, którzy przyjęli nas
pod swój dach na nocleg. Były to dwie parafie we Francji i Dom Sióstr Diakonis
w Lachen, w Niemczech. Nie jeden raz skorzystaliśmy także z namiotu.
Każdego dnia, zwykle z rana czytaliśmy werset biblijny i komentarz do niego
autorstwa ks. Marcina Lutra. Drogowskazy chrześcijanina, bo tak nazywała się
książka z codziennymi rozważaniami, były umieszczane w formie filmiku na
portalu społecznościowym Facebook. Każdego dnia filmik ten obejrzało od kilku
do kilkunastu tysięcy osób, które śledziło naszą podróż. Wielkim zachęceniem
były także słowa pozdrowień i zapewnień o modlitwie ze strony osób, które nas
oglądały.
Metę rajdu osiągnęliśmy w środę, 6 września. Po otrzymaniu pamiątkowych
pieczątek wyruszyliśmy w drogę powrotną, która prowadziła przez Francję i
Niemcy. Celem tej trasy była między innymi wizyta na zamku Wartburg w
Eisenach, gdzie nagraliśmy kolejny odcinek Drogowskazów Chrześcijanina.
Obsługa zamku pozwoliła wjechać nam na dziedziniec przed samą bramą zamku,
co dla zwiedzających było kolejną atrakcją i możliwością dla nas do rozmowy.
Z Eisenach pojechaliśmy do Wittenbergi, czyli do miejsca gdzie 500 lat temu
wszystko się zaczęło. W Wittenberdze nasz Wartburg był eksponatem na
wystawie, którą przygotowywał nasz Kościół. Wartburg był także atrakcją dla
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konfirmantów diecezji katowickiej, którzy w tym czasie przebywali w
Wittenberdze.
W ostatnim dniu mieliśmy okazję wziąć udział w nabożeństwie w parafii
ewangelickiej w Tychach. Tam mogliśmy podzielić się Bożym Słowem,
powiedzieć coś o idei rajdu Złombol i naszym udziale w nim, a także nagrać
kolejny odcinek Drogowskazów Chrześcijanina.
Jesteśmy Bogu wdzięczni za Jego opiekę, że pozwolił nam zrealizować szalony
plan udziału w tym rajdzie. Na każdym kroku namacalnie odczuwaliśmy Jego
prowadzenie i opiekę. Zachęcam do tego, aby odszukać na Facebook-u naszą
stronę ReMobil500 i prześledzić naszą złombolową przygodę.
Pozdrawiają – załoga ReMobil500 w składzie:
Bogusław Pękała, Tomasz Marek, ks. Łukasz Stachelek, ks. Marek Michalik.

HISTORIA MAZUR
Giżycka Twierdza Boyen – fortyfikacja pruska

Twierdzę na planie sześcioramiennego wieloboku o powierzchni ponad 100 ha
wybudowano w latach 1844-56 jako główne ogniwo łańcucha umocnień
zamykających od wschodu dostęp do państwa pruskiego. Fortyfikacja
wybudowana została z polecenia ministra wojny Hermanna von Boyen, który był
również jej projektantem.
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Do wnętrza umocnień otoczonych kamienno – ceglanym murem
prowadziły cztery bramy: Giżycka, Kętrzyńska, Prochowa i Wodna. Do dziś
doskonale zachowały się umocnienia ziemne: wały, skarpy, pochylnie, place
ćwiczeń. Wewnątrz znajdują się m.in. arsenał, schrony koszarowe, laboratorium
prochowe, stajnie i stacja gołębi pocztowych.
Teren fortyfikacji przecinają różne drogi i dróżki, które w chwili obecnej
służą turystom do zwiedzania twierdzy, ponieważ stanowi ona obecnie obiekt
zabytkowy i jest jedną z atrakcji turystycznych Giżycka.
W 1938 r. obok twierdzy został wybudowany kościół katolicki ku czci
żołnierzy niemieckich poległych na wschodzie podczas I wojny światowej.
Wojskowy charakter świątyni podkreślają niektóre elementy wystroju wykonane
z kul armatnich oraz zegar na wieży, w którym układ tarczy i wskazówki
wykonano z bagnetów żołnierskich.

Dziadek
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DZIAŁACZE EWANGELICCY
Stanisław Murzynowski
Stanisław Murzynowski (znany też jako Stanisław Suszycki urodził się
w 1528r. we wsi Suszyce w ziemi dobrzyńskiej, z ojca Jana, w rodzinie
Murzynowskich, wywodzących się z rodu Ogończyków. Zmarł
w 1553r. w Królewcu
Murzynowski był znany jako polski pisarz reformacyjny, tłumacz i autor
pierwszego przekładu Nowego Testamentu na język polski (1551–1553).
Początkowe nauki odebrał w domu rodzinnym, następne prawdopodobnie w
pobliskiej szkółce. Będąc stypendystą księcia Albrechta Hohenzollerna, w 1542
ukończył gimnazjum partykularne w Królewcu, gdzie dobrze opanował język
grecki i hebrajski. Gimnazjum to było zalążkiem powołanego
w 1544 uniwersytetu królewieckiego.
W 1545 podjął też studia na uniwersytecie w Wittenberdze pod nazwiskiem
Murzynowski. Tam poznał Marcina Lutra i Filipa Melanchtona. Prawdopodobnie
wtedy przeszedł na luteranizm. Studia kontynuował (1547) na którymś z
uniwersytetów włoskich. Po powrocie do Polski popadł jednak w konflikt
z kościołem katolickim. W roku 1549 powrócił do Królewca i osiadł tu na stałe.
Umarł młodo (w wieku 25 lat), prawdopodobnie w 1553. Jego obelisk znajduje
się we wsi Murzynowo przy tamtejszym Muzeum Geografii HistorycznoKulturowej im. Stanisława Murzynowskiego.
28 października 1549 napisał list z prośbą o pomoc do swojego niegdysiejszego
protektora - księcia Albrechta. Na jego zaproszenie wrócił do Królewca, zostając
stypendystą Hohenzollerna, który powierzył mu zadanie przetłumaczenia
Nowego Testamentu na język polski. Rozpoczął prace nad tłumaczeniem tekstu
czterech ewangelii na język polski. W 1551 w królewieckiej drukarni Jana
Seklucjana wydał dedykowaną królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi
Testamentu
część
pierwszą (zawierała
ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana). W latach 1552–1553 wydał kolejne
dwie części Nowego Testamentu pod tytułem Testament Nowy Zupełny. Wtedy
też napisał prekursorską pracę o zasadach ortografii języka polskiego
- Ortografija polska. Stworzone przez niego zasady stały się później wzorem
dla XVI-wiecznej polszczyzny.
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Napisał też Historię żałosną, opisującą dzieje Franciszka Spiery, adwokata
z Padwy, który przeszedł na luteranizm i popadł w konflikt z kościołem
katolickim.
Ważniejsze utwory





Ortografia polska, to jest nauka czytania i pisania, wyd. przy: Nowy
Testament, Królewiec 1551; przedr. W. Taszycki Wybór tekstów staropolskich
XVI-XVIII wieku, Lwów 1928; także wyd. 2 Warszawa 1955 (zwana
również Ortografią Seklucjana; pod tym tytułem przedr. ją A.F. Kucharski w
wyd.: S. Zaborowski Ortografia polska... z przydaniem... ortografii
Seklucjana, Warszawa 1825)
De justificatione et justitia fidei, Królewiec 1552, drukarnia J. Weinreich
De conciliatione, ok. 1552, brak miejsca wydania (druk zaginiony)

Przekłady




Historia żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze, który się dla bojaźni
ludzkiej prawdy pańskiej zaprzał i dla tegóż jest na strach światu
niesłychanym obyczajem skaran, Królewiec 1550 (przed poczęciem r. 1551),
drukarnia Aleksander z Litomyśla (A. Augezdecki); przedmowę przedr. W.
Taszycki "Obrońcy języka polskiego. Wiek XV-XVIII", Wrocław
1953, Biblioteka Narodowa seria I, nr 146; podobiznę karty tytułowej ogł. J.
Krzyżanowski Historia literatury polskiej, t. 1 (Warszawa 1939), s. 89; unikat
znajdował się w bibliotece Towarzystwa Naukowego w Płocku; (przeróbka
dziełka łac. Coeliusa Secundusa curiona)
Testamentu Nowego część pierwsza, Królewiec 1551, drukarnia A.
Augezdecki; Testamentu Nowego część wtora a ostateczna, Królewiec 1552,
drukarnia Aleksander Impressor (A. Augzdecki); fragmenty przedr. W.
Taszycki Wybór tekstów staropolskich XVI-XVIII wieku, Lwów 1928; także
wyd. 2 Warszawa 1955; (jest to tzw. królewiecki przekład Pisma św., zwany
również Nowym Testamentem Seklucjana; Seuklucjan był tylko nakładcą)
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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.
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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!
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