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  HASŁO MIESIĄCA WRZESIEŃ 2017 R.  

 

 

Oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Łk 13,30 

 

 

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy. 

Słowa które są podstawą hasła na wrzesień wypowiedział Jezus na pytanie 

uczniów: Czy wielu wejdzie do Królestwa Bożego? Nasz Pan otwarcie 

powiedział, że wielu będzie pukało, zaś nie wielu wejdzie i nieraz ci, którzy 

uważają, że zasłużyli zdziwić się mogą, że inny, według nich niegodni wejdą 

najpierw. Niestety jedną z częstych cech współczesnego chrześcijanina jest chęć 

oceniania innego człowieka. Chętnie patrzymy i krytykujemy bliźnich, 

uważamy ich za gorszych przez co podnosimy sobie poczucie własnej wartości. 

Zachowanie takie jest w pełni błędne i nie godne ucznia Jezusa Chrystusa. Nasz 

Zbawiciel mówi: starajcie się wejść przez wąską bramę czyli pracujcie nas sobą, 

módlcie się o wiarę, ufajcie Bogu i służcie bliźniemu. Bycie prawdziwym i 

oddanym uczniem Jezusa Chrystusa jest trudnym i wymagającym wyzwaniem. 

Nie raz przyjdzie nam przejść przez wyboistą i bolesną drogę naszego życia. Nie 

raz przejdzie nam ponieść stratę czegoś lub kogoś dla nas bardzo ważnego i 

bliskiego. Ale nie możemy poddawać się, musimy starać się przechodzić przez 

te wąskie bramy naszej codzienności, mimo, że nie opodal są szeroko otwarte 

drzwi łatwego, egoistycznego i niestety dalekiego od Boga życia. Takie właśnie 

wyzwanie najczęściej stawia przed nami współczesny świat. Czy pójść drogą 

życia łatwą, przyjemną, tak często krzywdzącą innych wokół nas, ale z 

egoistycznych pobudek dla nas wygodną? Czy raczej pójść drogą trudniejszą, 

gdzie trzeba nad sobą ciągle pracować, oddać cząstkę własnego ja na rzecz Boga 

i drugiego człowieka? Zachęcam Was i siebie drogie siostry i bracia do tej 

drugiej drogi. Do drogi opartej na wierze, zaufaniu i miłości do Boga i do 

drugiego człowieka. Nie warto dla paru chwil rozrywki, złudnego poczucie 

wolności krzywdzić bliźniego i porzucać bliskość z Bogiem. Życzę wam, aby 

bliskość zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa dodawała nam codziennych sił i 

nadziei, abyśmy wszelkie trudności i cierpienia dnia codziennego potrafili i 

chcieli pokonywać z uśmiechem i w nadziei, że Bóg nam dopomoże i 

poprowadzi nas przez życie w doczesnym świecie ku żywotowi wiecznemu. 

Amen.               Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII  LIPIEC-SIERPIEŃ 2017 R. 

 

Wandale zniszczyli elewację kaplicy w Białej Piskiej 

 
Oświadczenie Proboszcza Parafii 

Ewangelicko - Augsburskiej w 

Piszu: 

  

W nocy z 04/05 sierpnia 2017 r. 

została zniszczona elewacja kaplicy 

ewangelickiej w Białej Piskiej oraz 

zostały obrażone uczucia religijne 

ewangelików Powiatu Piskiego. 

  

 

Na budynku kaplicy ewangelickiej w Białej Piskiej przy pl. Mickiewicza została 

zerwana tablica informująca o tym, że w budynku prowadzona jest terapia dla 

osób potrzebujących poprzez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w ramach 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej oraz 

zostały namalowane obraźliwe malunki pod krzyżem wraz z napisem „tu jest 

Polska”. Trudno ocenić w przyzwoitych słowach poziom i zachowanie autorów 

tego zniszczenia. W budynku na którym powstało zniszczenie prowadzona jest 

terapia dla osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących w ramach PŚDS w 

Białej Piskiej. W zajęciach może uczestniczyć każdy bez względy na wyznanie, 

pochodzenie, światopogląd i inne różnice. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel 

od 2015 r. realizuje szeroką pomoc dla osób potrzebujących na terenie Gminy 

Biała Piska i dotychczas nie spotkaliśmy się z negatywnym oddźwiękiem naszej 

służby wśród mieszkańców Gminy, a wręcz przeciwnie spotykamy się na co 

dzień z wyrazami podziękowania za naszą służbę. Ponadto w budynku tym 

znajduje się kaplica ewangelicka, gdzie odbywają się nabożeństwa. Wydarzenie 

to traktujemy jako akt wandalizmu ludzi niedojrzałych. Parafia Ewangelicko – 

Augsburska w Piszu jako właściciel budynku złożyła wniosek o ściganie i 

ukaranie sprawców w związku ze zniszczeniem mienia oraz w związku z obrazą 

uczuć religijnych. 

  

Od 10 lat służę w piskiej parafii ewangelickiej i nigdy dotychczas nie spotkałem 

się z takim wandalizmem i obrazą uczuć religijnych. Jako ewangelicy staramy 
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się wdrażać na co dzień nauczanie Chrystusa o miłości do bliźniego poprzez 

opiekę nad osobami potrzebującymi i nigdy nie pytamy o wyznanie czy 

pochodzenie osób w potrzebie. Niestety w rzeczywistości naszego kraju 

powstało przyzwolenie społeczne na dokonywanie podziałów na obywateli 

bardziej lub mnie „polskich”. Takie podziały są sztuczne, rozbijają społeczność 

jaką tworzymy w naszej Ojczyźnie, w naszych miastach i wioskach: jako 

katolicy, ewangelicy, prawosławni, czy osoby innych wyznań i religii. Jako 

społeczeństwo musimy się z całą stanowczością przeciwstawiać takim 

zachowaniom, które burzą spokój i ład społeczny oraz powodują, że nasi 

sąsiedzi, przyjaciele czują się odrzuceni, wykluczeni. Jestem przekonany, że 

niniejszy incydent nie podzieli nas, ale jeszcze bardziej scementuje i wzmocni w 

dalszej służbie na rzecz osób potrzebujących i wykluczonych. 

  

Ks. Marcin Pysz 

Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu 

Prezes Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel 
 

*** 

 

Stowarzyszenie otrzymało dwie dotacje z PFRON w 2017 r. 

 

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel otrzymało w tym roku dwie dotacje na 

łączną kwotę: 121 267,00 zł. 

Stowarzyszenie starało się o dotacje na dwa bardzo ważne przedsięwzięcia 

związane z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Białej 

Piskiej: 



 
 

- 5 - 

1. Likwidacja barier umożliwiająca osobom niepełnosprawnym poruszanie 

się i komunikację poprzez zakup platformy pionowej oraz budowę szybu 

platformy pionowej w PŚDS w Białej Piskiej – dotacja na ten cel została 

przyznana w wysokości 41 267,00 zł, co stanowić może max 50% 

wartości inwestycji. Dzięki niniejszej inwestycji zostanie uruchomione 

poddasze na cele terapeutyczne i powstaną nowe dwie pracownie 

wsparcia. Dzięki temu ośrodek będzie mógł starać się o zwiększenie ilości 

osób na terapii. 

2. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu 

osób niepełnosprawnych w PŚDS w Białej Piskiej – dotacja na ten cel 

została przyznana w wysokości 80 000,00 zł, co stanowić może max 75 % 

wartości samochodu. 

Serdecznie dziękujemy PFRON oraz pracownikom Powiatu Piskiego za pomoc i 

przyznanie dotacji na tak ważny cel w ośrodku wsparcia w Białej Piskiej. 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej istnieje od 2015 

r. i swoją opieką otacza 50 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Biała Piska. 

Od momentu otwarcia ośrodek ma 100% wykorzystanych miejsc 

terapeutycznych. Wiele osób również czeka na przyjęcie na zajęcia do PŚDS w 

Białej Piskiej. 
 

*** 

 

Koncert Zespołu "Śląsk" w Ostródzie 

 

W piątek 11 sierpnia grupa  kilkunastu parafian wraz z proboszczem ks. 

Marcinem Pyszem  pojechała do Ostródy na koncert Zespołu Pieśni i Tańca 

"Śląsk" im. Stanisława Hadyny. 

Koncert ten wpisuje się w diecezjalne obchody 500- lecia Reformacji. 

Zespół "Śląsk"  pod dyrekcją Jeana - Claudea Hauptmanna  wystąpił ze 

specjalnym repertuarem przygotowanym z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji 

pod tytułem "Solus Christus" (Tylko Chrystus).  

 



 
 

- 6 - 

 

 

Podczas koncertu  wybrzmiało wiele znanych ewangelickich utworów autorstwa 

między innymi: Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, 

Françoisa-Josepha Gosseca, Césara Francka, ks. Marcina Lutra  oraz założyciela 

i patrona Zespołu „Śląsk” Stanisława Hadyny. Można było usłyszeć między 

innymi pieśni takie jak:  „Warownym grodem jest nasz Bóg”,  „Toruj Jezu 

sam”, „Jezu przekrasny”, „Wierzyć mnie Panie ucz”, „Imię Jezus”, „Widząc jak 

ktoś płacze”,  „Ojcowski dom”, „Za rękę weź mnie Panie”, „Ojcze nasz”.  
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Koncert poprowadzili ks. Marcin Pysz oraz ks. Wojciech Płoszek. 

 

 

Koncert odbył się dzięki współfinansowaniu przez Miasto Ostróda, 

Województwo Warmińsko - Mazurskie oraz Kościół Ewangelicko-Augsburski 

w RP. Patronat honorowy objęli: Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

Jerzy Samiec ,Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin i Burmistrz 

Ostródy Czesław Najmowicz . 
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Koncert zgromadził blisko dwutysięczną widownię; mieszkańców Ostródy, 

turystów, ewangelików z Diecezji Mazurskiej. Przybyli również goście 

honorowi;  ks. bp Rudolf Bażanowski, Marszałek Województwa Gustaw Marek 

Brzezin, Wicewojewoda Sławomir Sadowski, Burmistrz Ostródy Czesław 

Najmowicz. 

Było to niewątpliwie wspaniałe przeżycie duchowe i artystyczne. 

*** 

Święto Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim 

 

W dniu 12.08 br. Ewangelicki Biskup Wojskowy 

ks. bp płk Mirosław Wola oraz Kapelani 

Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego 

wzięli udział w uroczystościach związanych z 

Świętem Wojska Polskiego. Tegorocznym 

organizatorem uroczystości był ks. ppłk Wiesław 

Żydel. Uroczyste nabożeństwo odbyło się w 

kościele ewangelickim w Tomaszowie 

Mazowieckim. W uroczystościach wziął udział ks. 

kpt SG Marcin Pysz. 

 

*** 
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Bachowski Koncert Organowy 

 
W dniu 19.08 br. w kościele 

ewangelickim w Wejsunach odbył 

się Bachowski Koncert Organowy 

w wykonaniu p. Magdaleny 

Lewoc. Było to wyjątkowe 

wydarzenie, kiedy mogliśmy 

wysłuchać jeden z największych 

młodych talentów organowych w 

Polsce. 

  

 

Koncert zgromadził wielu słuchaczy, kościół w Wejsunach wypełnił się po 

brzegi. 
  

Podczas koncertu mogliśmy wysłuchać: J.S. Bach- Preludium i Fuga D-dur 

BWV 532, J.S. Bach- Allein Gott in der Höh' sei Ehr' BWV 662, J. J. Froberger 

-Toccata III FbWV 103, J.S. Bach- Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731, G. 

Muffat- Toccata I- Apparatus Musico-Organisticus, D. Buxtehude- Ein feste 

Burg ist unser Gott BuxWV 184, A.  G. Ritter- Sonata II e-moll op.19. 

  

Magdalena Lewoc- absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II 

stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie. 

W 2004 roku rozpoczęła naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w 

Suwałkach w klasie fortepianu Bożenny Szumskiej-Niewiadomskiej. I stopień 

szkoły muzycznej ukończyła z oceną bardzo dobrą. Następnie przez 3 lata 

szkoliła się w klasie organów Ewy Wołczek. Pełniła również funkcję organistki 

w Parafii ewangelicko-augsburskiej w Suwałkach. Od 2014 r. była uczennicą 

klasy organów dr. hab. Jarosława Wróblewskiego w  Ogólnokształcącej Szkole 

Muzycznej II stopnia im Zenona Brzewskiego w Warszawie. W czerwcu 2017 r. 

zdała egzaminy wstępne na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w 

Warszawie. 

W styczniu 2013 r. wzięła udział w III Ogólnopolskim Konkursie Organowym 

im. Mariana Sawy w Warszawie, gdzie zdobyła II nagrodę w swojej kategorii. 

We wrześniu tego samego roku zajęła II miejsce w grupie młodszej na X 

Białostockim Festiwalu Młodych Organistów. Uczestniczyła  w Ogólnopolskim 

Konkursie Organowym w Krasnobrodzie, gdzie dwukrotnie została laureatką: w 

2014 r. III miejsca i w 2015 r. I miejsca.  
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W marcu 2015 r. została laureatką III miejsca na VII Ogólnopolskim Konkursie 

Organowym w Olsztynie, a w maju 2016 r. laureatką II miejsca na Konkursie 

Organowym Centrum Edukacji Muzycznej w Warszawie. W październiku 2016 

r. zajęła II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Organistów im. 

Franciszka Karpińskigo w Białymstoku, a miesiąc później otrzymała 

stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia 

artystyczne w roku szkolnym 2015/2016. Od stycznia 2017 roku jest również 

stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego. W tym samym roku 

otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk w dziedzinie twórczości 

arstystycznej.  Koncertowała na wielu zabytkowych organach w całej Polsce i za 

granicą m.in. w Austrii, Czechach, Szwajcarii oraz na Litwie. 

Brała udział w kursach mistrzowskim prowadzonych przez profesorów takich 

jak: Gunther Rost /Kunstuniversität w Grazu/, Wolfgang Zerer  Hochschule für 

Musik und Theater w Hamburgu/, Johannes Geffert /Hochschule für Musik w 

Kolonii/,Hans Fagius /The Royal Danish Music Conservatory w Kopenhadze/, 

Guy Bovet /Musikhochschule w Bazylei/, Michel Bouvard / Konserwatorium w 

Paryżu/, Bernhard Haas /Hochschule für Musik und Theater w Monachium/ , 

Irena Wisełka-Cieślar /AM Łódź/, Julian Gembalski /AM Katowice/, Elżbieta 

Karolak /AM Poznań/, Andrzej Białko /AM Kraków/, Józef Serafin /UMFC 

Warszawa/. 
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*** 
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Święto Parafialne 2017 

 

Już w tradycji piskiej parafii ewangelickiej jest świętowanie w trzecią niedzielę 

sierpnia. 20.08 przeżywaliśmy tegoroczne Święto Parafialne w Wejsunach 

połączone z Jubileuszem Konfirmacji oraz uroczystością Chrztu Świętego. 

  

Nowym członkiem naszej parafii został Karol Metelski. 

  

Zaś wśród jubilatów konfirmacji znaleźli się: Kwaśniewska Edyta - Kamienna 

Konfirmacja, Zieziulewicz Katarzyna - Kamienna Konfirmacja, Prusinowska 

Hildegarda - Żelazna Konfirmacja, Śliwka Ingeborg - Żelazna Konfirmacja, 

Macoch Heida - Diamentowa Konfirmacja, Redzko Karol - Diamentowa 

Konfirmacja, Redzko Krystyna - Szmaragdowa Konfirmacja. 

  

Podczas uroczystego nabożeństwa kazanie wygłosił ks. ppor. Dawid Banach z 

Suwałk. 

  

W nabożeństwie wzięli udział parafianie z całej naszej parafii, byli również 

obecni byli mieszkańcy Powiatu Piskiego oraz pracownicy ŚDS w Piszu i PŚDS 

w Białej Piskiej wraz z rodzinami. Podczas nabożeństwa zostały przygotowane 

zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży przez p. Małgorzatę Kisiałę, którą 

dzielnie wspierał nasz praktykant p. Bogusław Sebesta. 
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Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu 

świątecznego nabożeństwa oraz pikniku parafialnego, który odbył się w 

ogrodzie przy kościele w Wejsunach. 

  

*** 
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Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie 

 

W dniach 20 - 27.08 br. odbył się 

Tydzień Ewangelizacyjny w 

Mrągowie. 

W wydarzeniu tym wzięli również 

udział członkowie naszej parafii.  

 

Ewangelizację prowadził ks. prof. 

Marek Jerzy Uglorz, śpiew zespół 

Grupa Marcina. 

  

Był to ciekawy czas na zbudowanie i odnowienie duchowe oraz czas spotkania 

ze znajomymi z całej naszej Diecezji.  
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 
 

 

 

 
 

*** 
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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: 

  

  

 

WRZESIEŃ 

 

08 września 2017 r. (piątek) godz. 17:00 - Koncert Kwartetu Smyczkowego 

Camerata - Kościół Ewangelicki w Wejsunach. 

  

23 września 2017 r. (sobota) godz. 15:00 - Piska Gala Reformacji - Koncert 

Chóru Vox Martis, Koncert Zespołu Cithara Sanctorum - Piski Dom 

Kultury. 

  

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. 
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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. 

 

 

*** 

 

Dziękczynne Święto Żniw 

 

 
 

W tym roku  Dziękczynne Święto Żniw obchodzimy w niedzielę 01 

października. W tym dniu  podczas uroczystych nabożeństw  chcemy 

dziękować Bogu za zbiory, które mogliśmy zebrać z naszych pól i 

ogródków. Po nabożeństwie w Piszu zapraszamy na kawę i ciasto.  

 

Zachęcamy do przynoszenia płodów rolnych  na ołtarz. 

 

Zapraszamy! 
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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 WE WRZEŚNIU 

 

01.09. Antoni Pysz 19.09. Marcin Redzko 

01.09. Krystyna Serlikowska 23.09. Małgorzata Głowacka 

13.09. Agata Metelska 27.09. Renata Mrozicka 

13.09. Jacek Metelski 29.09. Ingeborg Śliwka 

14.09. Anna Grenda 30.09. Imgard Malinowska 

16.09. Urlich Bahro   

 

 

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu Bożych łask na kolejne 

lata życia.  
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PLAN NABOŻEŃSTW WRZESIEŃ 2017 R. 

 

 

 

Data Tekst 

kazalny 

Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała 

Piska 

03.09. Iz 29, 

17-24 
12. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 

 

11:00  

 

  do 

Pisza 

godz. 

10:30 

10.09. Mk 3, 

31-35 
13. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 

 

11:00 

   

10:00 

 
 do 

Ełku 

godz. 

9:15 

17.09. Mk 1, 

40-45 
14. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 

 

11:00     do 

Pisza 

godz. 

10:30 

24.09. Łk 18, 

28-30 
15. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 

 

11:00   10:00 

 
 do 

Ełku 

godz. 

9:15 

01.10. Iz 58, 

7-12 
Dziękczynne Święto 

Żniw 

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 – ŚWIAT 

 

 

Ekumeniczna ordynacja w Siedmiogrodzie 
 

 
 

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (d. Konkordia Leuenberska) 

oznacza wzajemne uznawanie sakramentów i ordynacji przez ewangelickie 

Kościoły członkowskie – to nic nowego. Ale ordynacja księży z różnych 

Kościołów podczas wspólnej liturgii nie była już tak oczywista aż do 4 lipca 

2017 roku.  

Tego dnia dwa węgierskojęzyczne Kościoły działające w Rumunii 

przypieczętowały swoją współpracę, podpisując wspólną deklarację i ordynując 

13 nowych duszpasterzy – 8 reformowanych i 5 luterańskich. 

W trakcie kazania biskup Rumuńskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego 

ks. Zoltán Dezső Adorjáni powiedział: – To Bóg daje naszym Kościołom ducha 

wspólnoty. A to, że mamy wspólnotę ołtarza i ambony znajduje niezwykły 

wyraz w dzisiejszej uroczystości. Każdy z nas otrzymuje różne dary, ale 

jesteśmy tego samego Ducha. Symbolicznie można ująć to tak, że drzewo naszej 

wspólnoty wyrasta z jednego korzenia, jakkolwiek nie byłby on rozgałęziony. 

Dlatego nie zadowala nas powierzchowna ekumenia, ale potrzebujemy realnej 

jedności i prawdziwego porozumienia. 
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W uroczystościach wziął także udział zuryski pastor Christoph Sigrist z 

Kościoła reformowanego w Szwajcarii. Przypomniał, że Kościoły protestanckie 

są częścią 500-letniego dzieła Reformacji. – Zadaniem Kościoła jest 

przemienianie społeczeństwa we wspólnotę ludzi aktywnych, silnych i 

gotowych, by sobie pomagać – zauważył, przytaczając wypowiedź ks. Ulricha 

Zwingliego: 

Który Kościół jest Chrystusowy? Ten, który słucha Słowa Bożego. Gdzie jest 

Kościół Chrystusowy? Na całym świecie. Kto do niego należy? Wszyscy 

wierzący. Kto ich rozpoznaje? Bóg. 

Trzynaścioro młodych teologów – cztery kobiety i dziewięciu mężczyzn – 

złożyło podczas wspólnej luterańsko-reformowanej liturgii przysięgę 

ordynacyjną i otrzymało błogosławieństwo do służby w Kościele. 

Dodatkowo podpisano deklarację między Kościołem reformowanym w Rumunii 

a Rumuńskim Kościołem Ewangelicko-Luterańskim, która przewiduje wspólne 

kształcenie duchownych w Instytucie Teologicznym w Kluż-Napoce oraz 

pogłębienie współpracy w dziedzinie edukacji. Na koniec uroczystości 

przedstawiciele diecezji Dési przekazali okolicznościowy sztandar na rzecz 

diecezji w Kluż-Napoce, by pozostał tam aż do następnego spotkania delegatów 

obu Kościołów. 

 

 
 

HISTORIA MAZUR  

 

Skansen w Olsztynku 

Niewielkie miasteczko Olsztynek położone około 30 kilometrów od Olsztyna 

słynie z największego skansenu w Polsce. 

Muzeum utworzono w Królewcu na początku XX wieku, stąd w 

ekspozycji znalazły się również obiekty budownictwa ludowego z Litwy, Barcji 

i Sambii. Oprócz tego reprezentowane są Warmia, Mazury i Powiśle. Ze 

względu na brak wystarczająco dużej powierzchni wystawienniczej obiekty 

przed II wojną światową przeniesiono pod Olsztynek.  
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Od tego czasu skansen jeszcze się powiększył – obecnie na rozległym 

ternie stoi 51 budynków. Jest młyn wodny, wiatraki, olejarnia, kuźnia, 

kościółek, w którym wciąż odprawia się msze. Jest również XVIII – wieczna 

karczma zapewniająca latem rozkosze podniebienia. Jak to w takich muzeach 

bywa miedzy zabytkowymi obiektami co i rusz spotyka się zwierzęta 

gospodarskie: konie, kury, króliki, owce i kozy. 

W skansenie co dwa lata w maju i październiku odbywają się Targi 

Chłopskie, na których można podziwiać nie tylko regionalne rękodzieło, ale też 

uczestniczyć w pokazach ginących zawodów oraz skosztować smakowitych dań 

i przetworów. 

 

Chata Mazurska w Sądrach 

 

 

 Przy drodze na Ryn, 10 km na wschód od Mrągowa w małej 

miejscowości Sądry, w której zachowało się kilka przedwojennych chałup, w 

jednej z nich urządzono prywatne muzeum Chata Mazurska. 

Ten specyficzny skansen prezentuje chyba najbogatsze zbiory dotyczące 

folkloru okolicznych ziem. Najstarsze eksponaty pochodzą jeszcze z okresu 

wczesnego średniowiecza. Zgromadzono także dawne meble, sprzęty 

gospodarstwa domowego, stroje oraz dawne książki. Na zewnątrz wystawiono 

okazały zbiór używanych na tym terenie maszyn rolniczych oraz przedmiotów 

codziennego użytku.  

 

Dziadek 
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DZIAŁACZE EWANGELICCY  
 

Ks. bp Juliusz Bursche 

 
Juliusz Bursche urodził się 19 września 1862 r. w 

Kaliszu jako pierworodny syn ks. Ernesta Bursche i 

Matyldy z d. Müller.  Po studiach w Dorpacie 

został ordynowany 30 listopada 1884 r.  (w wieku 

zaledwie 22 lat )  przez biskupa Pawła von Evertha 

w Warszawie.  

Od roku 1895 do 1904 roku był radcą Konsystorza. 

w 1904 r. został mianowany przez cara Mikołaja II 

superintendentem Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Królestwie Polskim. 

Represjonowany przez carat, został deportowany z 

Warszawy. W lutym 1918 r. powrócił do 

niepodległej Ojczyzny, obejmując ponownie 

obowiązki zwierzchnika Kościoła.  

 

Ksiądz Bursche był zdolnym, niezwykle energicznym organizatorem życia 

religijnego i cenionym kaznodzieją, autorem wielu rozpraw historycznych z 

zakresu historii Kościołów reformowanych, oraz założycielem i wydawcą pism: 

„Zwiastun Ewangeliczny” (1898-1914) oraz „Gazeta Mazurska” (1922-1939) . 

W dwudziestoleciu międzywojennym działał usilnie nad zorganizowaniem 

silnego polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Jako biskup(zwierzchnik) tego Kościoła utrzymywał ożywione stosunki z 

wieloma czołowymi przedstawicielami ówczesnych rządów RP. Był inicjatorem 

uchwalonej w 1936 ustawy o stosunku swojego Kościoła do Państwa Polskiego. 

W tym samym roku we wrześniu wydał manifest do ludności ewangelickiej w 

Polsce, potępiający nazizm i ideologię hitlerowską. Jednocześnie przywiązywał 

ogromną wagę do duchowej łączności polskich ewangelików z innymi 

Kościołami ewangelickimi na świecie. Uczestniczył w wielu konferencjach i 

zjazdach Kościołów ewangelickich, m.in. w Uppsali (1921), Eisenau 

(1923), Kopenhadze (1929), Paryżu (1935) oraz w 

konferencji ekumenicznej w Oksfordzie (1937). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaznodzieja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangelicko-Augsburski_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_Ewangelicko-Augsburskiego_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_socjalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uppsala
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopenhaga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekumenizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oksford
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Zgodnie z nowym Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego i ustawą państwową w dniu 3 lipca 1937 r. ks. dr Juliusz 

Bursche został jednomyślnie wybrany pierwszym Biskupem Kościoła. W ten 

sposób godnie uhonorowano ks. Juliusza Burschego w uznaniu jego ogromnych 

zasług dla Kościoła i Polski.  

Biskup Bursche pochodził z rodziny o niemieckich korzeniach, jednak całym 

swoim życiem i pracą stworzył wzór Polaka-ewangelika, wspierającego polską 

rację stanu – Bursche przeciwstawiał się m.in. germanizacyjnym dążeniom 

Kościołów ewangelickich w zaborze pruskim. Tuż przed wybuchem II wojny 

światowej, w orędziu z 30 sierpnia 1939 r. deklarował: „My, Polacy ewangelicy, 

którzy jesteśmy integralną cząstką narodu polskiego – nas nie potrzeba nawet 

wzywać, abyśmy w dziejowej tej chwili złożyli ofiarę mienia i krwi na ołtarzu 

dobra Ojczyzny. Żadne ofiary nie będą nam zbyt wielkie, aby dać odpór mocy, 

która urągać śmie majestatowi Rzeczypospolitej”. 1 września 1939 r., 

po napaści Niemiec na Polskę, wydał orędzie, które miało być odczytane 

z ambon kościołów ewangelickich. Potępił w nim agresję hitlerowską i wyraził 

nadzieję, że po klęsce hitlerowskich Niemiec Mazury, Śląsk i Pomorze wrócą 

do Polski. We wrześniu 1939 nie skorzystał z możliwości wyjazdu za granicę, 

lecz wraz z wielką masą Polaków ewakuował się na wschód. Jako jeden z 

czołowych wrogów III Rzeszy już 3 października 1939 został aresztowany na 

terenie plebanii ewangelickiej w Lublinie (gdzie się ukrywał) i przewieziony na 

przesłuchania do Radomia, a następnie do głównej siedziby Gestapo w Berlinie. 

Został umieszczony w obozie w Sachsenhausen k. Oranienburga. Jego nieugiętą 

postawę oraz odrzucenie niemieckich propozycji wyrzeczenia się polskości, 

podkreślała krajowa prasa konspiracyjna, m.in. Biuletyn Informacyjny nr 9 z 

1942 napisał: „Pomimo presji samego Himmlera, pomimo cierpień jakie spadły 

za jego nieugiętość na całą rodzinę Burschów – ksiądz biskup nie wyparł się 

swej polskości i nie uległ przed pokusami proponowanymi przez wroga” . Zmarł 

z wycieńczenia w szpitalu więziennym Moabit, wielokrotnie torturowany w 

czasie przesłuchań. Dokładna data jego śmierci nie jest znana – 20 lutego 1942 

jest datą umowną, najbardziej prawdopodobną. Represje dotknęły również 

trzech jego braci (przeżył tylko jeden) oraz syna (inż. Stefan Bursche, 

rozstrzelany przez hitlerowców 17 lutego 1940 w lasach lućmierskich), 

aresztowanych przez Niemców w pierwszych dniach okupacji – na ich 

aktach Himmler napisał: „Diese Familie ist auszurotten” (pol. „tę rodzinę trzeba 

wytępić”) . 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Germanizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_pruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambona_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazury
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sachsenhausen_(KL)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oranienburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biuletyn_Informacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moabit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tortura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%87mierz-Las
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_niemiecka_ziem_polskich_(1939%E2%80%931945)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
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Na cmentarzu ewangelickim w Warszawie znajduje się symboliczny grób, 

tablica poświęcona biskupowi Juliuszowi Bursche — twórcy Wydziału 

Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego i jego doktorowi 

honoris causa, wielkiemu rzecznikowi odnowy Kościoła i patriocie 

polskiemu. 

Biskup Bursche, jako zwierzchnik Kościoła stał się symbolem walki polskiego 

ewangelicyzmu z hitleryzmem. Zapłacił za to najwyższą cenę. Oprócz niego w 

nazistowskich obozach koncentracyjnych i więzieniach śmierć poniosło 30 proc. 

stanu polskiego, luterańskiego duchowieństwa. Kolejne 50 proc. nie uniknęło 

więzień i represji. 

 

Postawa bp Juliusza Burschego jako wielkiego polskiego patrioty niewątpliwie 

przeczy stereotypowi, że Polak to katolik, a ewangelik to Niemiec. 
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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 

http://www.esbetel.pl/

