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  HASŁO MIESIĄCA GRUDZIEŃ 2017 R.  

 

 

Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego (…) nawiedzi nas światłość z 

wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach 

śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju.  

Łk 1,78-79 

 

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

Rozpoczynamy Nowy Rok Kościelny, czas Adwentu to czas, kiedy na nowo 

chcemy się przyjrzeć życiu i dzielności Jezusa Chrystusa. Rozpoczynamy od 

tych najmilszych naszemu sercu wydarzeń związanych z Narodzinami Jezusa 

Chrystusa. Światłość o której pisze Apostoł Łukasz to narodzony w 

betlejemskiej grocie Syn Boże. To małe dzieciątko staje się Królem tego Świata, 

choć nie w naszych ludzkich kategoriach, ale w Bożych. To Pan który rządzi 

poprzez miłość, który wskazuje na Boga. Droga siostro i bracie potrzebujemy 

wiele światłości w naszym życiu. Nie tylko tej koniecznej nam do sprawnego 

funkcjonowania w codzienności, ale przede wszystkim potrzebujemy światłości 

rozpromieniającej mroki naszych serc. Żyjemy w świece, który upodobał sobie 

mrok. Łatwiej wtedy ukryć nieczyste sumienie, nieszczerość, nienawiść tak 

często obecne na naszym życiu. Wtedy wydaje nam się, że Bóg mniej widzi. To 

jest nieprawdą! To my poprzez mrok w naszym życiu mniej Boga widzimy, ale 

On widzi nas doskonale. To my straciliśmy Go z horyzontu i zaczynamy się 

motać i plątać. Droga siostro i barcie każdy z nas potrzebuje Bożej światłości, 

aby właśnie Pana naszego nie stracić z oczu. Wtedy jest nadzieja, że 

odnajdziemy prawdziwą i dobrą drogę życia. Wtedy jest nadzieja, że nie 

pogubimy się w naszej codzienności i będziemy kierować nogi nasze na drogę 

pokoju. W tym pięknym przedświątecznym czasie życzę wam i sobie, abyśmy 

tej Bożej światłości jak najwięcej doświadczyli i nieśli ją  w ten świat, w naszą 

codzienność, w nasze rodziny, wśród przyjaciół, osoby które kochamy a i te, 

które z jakiś powodów od nas stronią. Szukajmy Boga, szukajmy drugiego 

człowieka! Niechaj tak się wypełnia Boże Królestwo pomiędzy nami. Uczmy 

się ciągle na nowo kochać Boga i bliźniego. Czasami wydaje nam się, że już nic 

dobrego nas nie spotka, szukajmy sami tego co dobre, miłe. W Jezusie 

Chrystusie to odnajdziemy. On w swojej miłości pokazuje nam, że miłość jest 

sensem życia, że bez miłości jesteśmy tak bardzo ubodzy, choćbyśmy majętność 

Świata posiedli. Miłość Boga objawiona w światłości narodzonego Chrystusa 

Pana niechaj nas w zupełności wypełni i wzmocni na każdy dzień. Amen.  

 

 

Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII  LISTOPAD 2017 R. 

 

 

Gablota informacyjne w Wejsunach 

 

W dniu 17 listopada miały miejsce prace porządkowe i nie tylko przy kościele 

ewangelickim w Wejsunach. Podczas prac został zabezpieczony budynek 

gospodarczy na okres zimowy, zostały wykonane prace przy instalacji 

elektrycznej oraz wspólnymi silami została wkopana nowa gablota informacyjna 

przy kościele w Wejsunach. 

W podświetlanej gablocie będzie wywieszona historia kościoła w trzech 

językach: j. polskim, j. niemieckim oraz w j. angielskim. Ponadto znajdą się tam 

zdjęcia wnętrza kościoła, aby każdy kto znajdzie się w okolicach kościoła mógł 

zobaczyć piękne wnętrze wejsuńskiego kościoła ewangelickiego. 

Serdecznie dziękujemy grupie roboczej w osobach: p. Bernard Kapteina, p. 

Bogusław Sebesta za sprawne wykonanie prac i pomoc. 

 

*** 
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Paczki Świąteczne dla dzieci na Ukrainie 

 

Tradycyjne nasza parafia wzięła udział w akcji „Prezent pod Choinkę” 

organizowany przez CME naszego Kościoła. W tym roku przygotowaliśmy 12 

paczek dla dzieci na Ukrainie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

zaangażowali się w tegoroczną akcję pomocy dla potrzebujących dzieci. 

Dziękujemy parafianom oraz uczestnikom terapii Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Piszu, którzy również przygotowali podarunki dla biednych 

dzieci. Wszystkie paczki trafiły już do Mikołajek skąd pojadą na Śląsk, a potem 

na Ukrainę. 

*** 

 

Porządki przez Domem Parafialnym w Piszu 

W minionych miesiącach wiele się zmieniło przez siedzibą piskiej parafii 

ewangelickiej. Udało nam się po wieloletnich staraniach otrzymać pozwolenie 

na usunięcie trzech drzew. Dodatkowo została zamontowana nowa gablota 

informacyjna oraz tablica opisująca historię parafii została przeniesiona w nowe 

miejsce.  

Aktualnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia Mazury w ramach którego zostanie 

dokończona rozbudowa budynków parafialnych w Piszu. Dotychczas udało nam 

się przeprowadzić dwa z trzech etapów rozbudowy. 
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*** 
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Ks. Paweł Hause Biskupem Diecezji Mazurskiej 

 

W dniu 25 listopada br. w Mikołajkach obradował Synod Diecezji Mazurskiej 

Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Była to nadzwyczajna wyborcza 

sesja Synodu. Konferencja Księży wytypowała na urząd Biskupa dwóch 

kandydatów: ks. Pawła Hause z Kętrzyna i ks. Marcina Pysza z Pisza. 

Podczas obrad Synodu ks. Marcin Pysz wycofał się z kandydowania na urząd 

Biskupa Diecezji Mazurskiej. Decyzja ta była podyktowana trudnym 

doświadczeniem rodzinnym, jakie w ostatnich miesiącach przeżywa ks. Marcin 

Pysz. 

Następnie świeccy członkowie Synodu zgłosili (zgodnie z prawem) dwóch 

kandydatów: ks. Tomasza Wigłasza z Białegostoku i ks. Alfreda Borskiego ze 

Szczytna.  

Podczas głosowania w pierwszej turze ks. Paweł Hause otrzymał 24 głosy, ks. 

Tomasz Wigłasz 12 głosów, a ks. Alfred Borski 9 głosów.  

W tym miejscu gratulujemy Biskupowi Elektowi wyboru oraz pozostajemy w 

modlitwie o Boże błogosławieństwo w biskupiej posłudze. 

 

*** 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 
 

 

 

Piski Jubileusz 500-lecia Reformacji 

  

 
*** 
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Adwentówka Parafialna 

 

 

*** 

 
 



 
 

- 9 - 

Rekolekcje Adwentowe 
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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!!! 

 

 

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 

współparafian, porozmawiać o naszej parafii, o nowych pomysłach. Przede 

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

Kawiarenki Parafialnej 07 stycznia po nabożeństwie! 
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NASI JUBILACI W GRUDNIU 
 

 

04.12. Henryk Gajewski 

12.12. Elżbieta Serlikowska 

14.12. Adam Chocha 

17.12. Krystyna Dysarz - Urban 

20.12. Henryk Konik 

24.12. Ewa Witkowska 

29.12. Karol Trojan 

 

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu Bożych łask na kolejne 

lata życia.  

 

OGŁOSZENIA 
 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to 

wspólna akcja czterech organizacji 

charytatywnych, w tym Diakonii 

Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego.  

Rozpoczyna się zawsze w 1. Niedzielę 

Adwentu i trwa do Świąt Bożego 

Narodzenia 

Podczas akcji są rozprowadzane świece 

wigilijne, dochód z ich sprzedaży 

przeznaczony jest na projekty Diakonii 

na rzecz dzieci ubogich i 

potrzebujących: dożywianie dzieci w 

szkole, zakup podręczników i materiałów szkolnych,  pomoc rodzinom w 

trudnych sytuacjach  życiowych. 
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PLAN NABOŻEŃSTW GRUDZIEŃ 2017 R. 
 

 

Data Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała Piska 

03.12. 1. Niedziela Adwentu 9:00 

 

11:00   

 

 

  do 

Pisza godz. 

10:30 

10.12. 2. Niedziela Adwentu 9:00 

 

11:00 

   

10:00 

 

 do 

Ełku godz. 

9:15 

17.12. 3. Niedziela Adwentu 9:00 

 

11:00  

 

  do 

Pisza godz. 

10:30 

24.12. Wigilia Narodzenia 

Pańskiego 

17:00 

 

15:00

 

9:00

 

11:00 

 

25.12. 1. Dzień Świąt 

Narodzenia Pańskiego 

9:00 

 

11:00 

   

  

26.12. 2. Dzień Świąt 

Narodzenia Pańskiego 

 11:00 

 
  

31.12. Stary Rok 9:00 

 

11:00 

   
  

01.01. Nowy Rok  11:00 

 
  

07.01. Święto Epifanii 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 
 

Centralne Nabożeństwo jubileuszowe w Katowicach  

31 października 2017 r. odbyło się w kościele Zmartwychwstania w Katowicach 

Centralne Nabożeństwo Jubileuszowe. 

„Jezus Chrystus jest fundamentem życia” podkreślił bp Marian Niemiec, 

zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, 

otwierając centralne nabożeństwo jubileuszu 500 lat Reformacji. Odbyło się ono 

31 października w wypełnionym ludźmi kościele Zmartwychwstania Pańskiego 

w Katowicach, dokładnie w pięćsetną rocznicę ogłoszenia przez ks. dr Marcina 

Lutra 95 tez. Bp Niemiec zauważył, że upamiętnienie Reformacji w roku 2017 

odbywa się w epoce ekumenizmu. Świadczyła o tym obecność gości z różnych 

Kościołów m.in. prymasa abp. Wojciecha Polaka, metropolity katowickiego 

abp. Wiktora Skworca, metropolity wrocławskiego abp Józefa Kupnego, 

biskupa opolskiego Andrzeja Czaji, przewodniczącego Rady KEP ds. 

Ekumenizmu bp Krzysztofa Nitkiewicza, zwierzchnika Kościoła ewangelicko-

reformowanego bp Marka Izdebskiego oraz zwierzchnika Kościoła 

ewangelicko-metodystycznego ks. Andrzej Malicki. Nabożeństwo było 

kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji w Polsce, 

które rozpoczęły się rok wcześniej w kościele Jezusowym w Cieszynie. 

W swoim wystąpieniu bp Niemiec nawiązał do początków Reformacji, podjęcia 

przez Lutra w tezach tematu pokuty i sprzedaży odpustów i wskazał, że 

Reformacja rozpoczęła proces, który objął Kościół, ale wywołał też przemiany 

w życiu społecznym, gospodarce, nauce i kulturze. Podstawą odnowy było 

Pismo Święte wskazujące i prowadzące do Chrystusa. 

Kazanie wygłosił bp Adrian Korczago, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Wyraził w nim wdzięczność za 

liczne wydarzenia roku jubileuszowego, za przychylność władz państwowych i 

samorządowych różnych szczebli, za dziesiątki interesujących konferencji, 

wspaniałe koncerty, książki podejmujące reformacyjną problematykę, wystawy 

oraz za pełne emocji spotkania w gronie ewangelickiej rodziny, wizyty 

ekumenicznych i zagranicznych gości. 
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Podkreślił, że ten rok pozwolił przede wszystkim doświadczać Bożej bliskości. 

Wspominając o przełomie reformacyjnym powiedział: „Luter stał się świadkiem 

Ewangelii, która była dla niego manifestacją Bożej siły, manifestacją Bożej 

miłości, niosącej ratunek w wierze, manifestacją łaski Bożej, która okazuje 

zagubionemu człowiekowi zmiłowanie. Zatem za apostołem Pawłem nie mógł 

się wstydzić ewangelii. W niej odkrył życiodajne źródło darowane przez Boga, 

Boże przesłanie kierowane do człowieka i motywację do działania dzięki 

Bożemu wsparciu”. 

 

Bp Korczago odnosząc się do współczesnego doświadczenia wiary zwrócił 

uwagę, że często człowiek ucieka ku fałszywym pewnikom takim, jak ludzka 

poprawność, oportunizm konformizm oraz poddawanie się wpływom innych. 

Jednak prawdziwa siła ma wynikać z Bożej mocy. Zauważył również, że w 

jubileuszowym świętowaniu „nie chodzi o samą Reformację, ale o Ewangelię 

Chrystusową, która staje się mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy”. 

Dlatego tak ważne staje się składanie świadectwa, dlatego nie można wstydzić 

się Ewangelii. „Wstydząc się Ewangelii, wstydzimy się siebie, przypisanej nam 

przez Boga godności, naszego kapłaństwa, zaprzepaszczamy ekumeniczną 

charyzmę, wstydzimy się mocy Bożej, która wzmacnia, raduje, uwalnia, ku 

byciu błogosławieństwem w tym świecie”.  
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Kończąc kazanie wspomniał o sile Chrystusowego krzyża, który doskonale 

pokazuje niewyobrażalne Boże możliwości: „Chrystus władny jest każdego, kto 

wierzy poprowadzić zaskakującą drogą namacalnej Bożej mocy”. 

Podczas nabożeństwa pozdrowienie wygłosił metropolita katowicki abp Wiktor 

Skworc. Przypomniał o dobrych relacjach ekumenicznych i trwającym dialogu 

katolicko-luterańskim. Zaznaczył, że „po upływie tak wielu lat (…) staliśmy się 

bardziej wspólnotą „życia i działania”. Wspólnotą ochrzczonych, patrząc dziś w 

kontekście obchodów 500-lecia reformacji w jednym kierunku, w kierunku 

Głowy Kościoła, Jezusa Chrystusa; w kierunku Tego, który wszystkich 

jednoczy i gromadzi w jeden lud Boży”. Zachęcił do podejmowania wspólnych 

wysiłków na rzecz zmiany sposobu myślenia, do budowania jedności w 

modlitwie i składania chrześcijańskiego świadectwa. Odnosząc się do 

wystąpienia Lutra podkreślił, że w tym czasie zabrakło dialogu. Tymczasem 

dialog jest głowną drogą do pojednania: „Jest wzajemnym odkrywaniem się, 

świadectwem w trudzie przezwyciężania uprzedzeń, nietolerancji, 

nieporozumień, a nie formą kapitulacji czy łatwego irenizmu”. 

Nabożeństwo w Katowicach miało urozmaiconą oprawę muzyczną: wystąpił 

diecezjalny chór dziecięcy i zespół muzyczny pod dyr. Aleksandry Maciejczyk, 

chór Largo Cantabile pod dyr. Aleksandry Maciejczyk oraz Chór Jubilate Deo 

pod dr. Joanny Bliwert-Hoderny. Na organach grała Miriam Szurman-

Zubrzycka. 

 

 

HISTORIA MAZUR  

Pamiątki pobytu władców na Mazurach 

Jedną z cech charakteryzujących społeczność mazurską było bezgraniczne 

i bezkrytyczne uwielbienie władców. Lokalne społeczeństwa skrupulatnie 

odnotowywały odwiedziny panujących na swoich terenach. Nieliczne wizyty 

władców pozostawiały również materialne ślady w krajobrazie Mazur.  

Do takich zaliczyć należy murowany słup graniczny, który stanął w 1545 

r. nad rzeką Ełk w Prostkach w powiecie ełckim. Jego wzniesienie wieńczyło 

długoletni proces ustalania granicy między Prusami a Litwą. 
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Innym wydarzeniem, którego ślady odcisnęły się trwale w przestrzeni 

osadniczej Mazur a także pogranicza polskiego było spotkanie księcia Albrechta 

z królem polskim Zygmuntem II Augustem, do którego doszło w 1560 r. na 

terenie Wielkiej Puszczy w zameczku nad jeziorem Oleckim. Spotkanie 

Jagiellona z Hohenzollernem skutkowało powstaniem dwóch miast. Po stronie 

pruskiej książę założył miasto Margrabowo – od „margrabia – elektor”, a po 

stronie polskiej król lokował miasto nazywając je od swojego imienia – 

Augustów. 

Wielkim echem wśród ludności Ełku i okolic odbiła się wizyta cesarza w 

czasie I wojny światowej. Wilhelm II jako oswobodziciel Ełku był 

entuzjastycznie witany przez żołnierzy i mieszczan 14 lutego 1915 r. W 

pobliskim Grabniku, gdzie stacjonował wraz ze swoim sztabem został 

wzniesiony granitowy obelisk zwany „Kamieniem Cesarskim”, niestety nie 

przetrwał on do naszych czasów. 

Na Mazurach swoje wizyty składali także władcy innych państw. W 

Wielkiej Puszczy gościł  na polowaniu w 1639 r. król Władysław IV Waza. Na 

początku czerwca 1698 r. w Piszu gościł król August II. Wizyta trwała dwa 

tygodnie. Oprócz rozmów politycznych z elektorem Jerzym Wilhelmem 

również uczestniczył on w polowaniu. W latach 1734 i 1736 na Mazurach (m.in. 

w Piszu i Węgorzewie) gościł król polski Stanisław Leszczyński. W 1812 r. 

przez południowe starostwa mazurskie przeciągnęły wojska dowodzone przez 

wicekróla Włoch – Eugeniusza. Rok później Mazury przemierzył car 

Aleksander I zatrzymując się w Ełku i Piszu.  

Zwyczajem stało się sadzenie specjalnych okolicznościowych drzew dla 

upamiętnienia wizyt tak znamienitych gości. Dobrym przykładem może być 

miejscowość Stare Juchy w powiecie ełckim, gdzie na środku placu targowego 

w 1880 r. posadzono dwa cesarskie dęby ku czci panujących w tym czasie 

cesarzy Wilhelma I i Fryderyka III.  

Dęby i lipy sadzono także przy pomnikach ku pamięci mazurskich 

mieszkańców wsi poległych na frontach I wojny światowej (Dąb Bohaterów, 

Lipa Pokoju). Przy pomnikowych głazach i obeliskach sadzono także wojenne 

brzozy i cmentarne tuje. 

 

Dziadek 



 
 

- 17 - 

DZIAŁACZE EWANGELICCY  
 

 

Ks. Karol Kulisz 

 

Kulisz Karol, ks. - działacz społeczny i narodowy na Śląsku Cieszyńskim, 

wydawca literatury religijnej. 

Urodził się 12 czerwca 1873 r. w Dzięgielowie pod Cieszynem jako syn rolnika 

i robotnika huty w Trzyńcu. Ukończył państwowe gimnazjum niemieckie w 

Cieszynie w 1894 r., a następnie studiował teologię ewangelicką w Wiedniu i 

Erlangen. W 1899 r. został wikariuszem w Ligotce Kameralnej, a w 1908 r. 

proboszczem, którą to funkcję pełnił do 1918 r. Był bliskim współpracownikiem 

ks. Franciszka Michejdy, proboszcza w Nawsiu, ówczesnego przywódcy 

polskich ewangelików na Śląsku Cieszyńskim. Razem pracowali w 

Towarzystwie Ewangelickiej Oświaty Ludowej w Cieszynie oraz w Kole 

Polaków Teologów Ewangelickich. W 1913 r. założył w Ligotce Kameralnej 

dom dla starców i ludzi niedołężnych „Betezda”.  

Wydawał pismo religijne „Dla Wszystkich”. W l. 1910-19 był redaktorem 

ewangelickiego miesięcznika religijnego „Słowo Żywota”. W 1914 r., pomimo 

iż wybrano go na proboszcza parafii ewangelickiej w Cieszynie, Naczelna Rada 

Kościelna nie zatwierdziła tego wyboru aż do wybuchu I wojny światowej. 

Uczynił to dopiero Konsystorz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w 

Polsce w 1919 r.  
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Jako proboszcz cieszyński pracował do września 1939 r. W przełomowych dla 

przyszłości Śląska Cieszyńskiego latach 1918-20 bardzo aktywnie występował 

w sprawie przynależności tego regionu do Polski. W grudniu 1918 r. podpisał 

wraz z innymi duchownymi ewangelickimi memoriał o przyłączenie tej części 

Śląska do Polski, który to memoriał został przedłożony przez ks. sup. Juliusza 

Burschego na Konferencji Pokojowej w Paryżu w marcu 1919 r. W lecie tegoż 

roku udał się do Paryża wraz z ks. J. Mamicą z ramienia Rady Narodowej 

Śląska Cieszyńskiego, by bronić tych postulatów. Ponownie interweniował w tej 

sprawie w Paryżu w 1920 r. jako członek polskiej delegacji. W 1921 r. został 

seniorem ewangelickiej diecezji cieszyńskiej i pełnił tę funkcję do 1936 r. W 

1920 r. założył Zakłady Opiekuńczo-Wychowawcze „Ebenezer” w 

Dzięgielowie. W 1921 r. stworzył diakonat żeński dla opieki nad dziećmi i 

starcami w Dzięgielowie i Ligotce. Wydawał też w Cieszynie dwutygodnik 

„Słowo Kościelne”. Znany był jako utalentowany kaznodzieja, opublikował 

zbiór swych kazań. Aresztowany we wrześniu 1939 r. przez gestapo za 

działalność narodową, zginął w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie 8 

maja 1940 r. 

 

"Niech snem każdego Polaka 

będzie odkrycie własnego kraju rodzinnego, 

własnego zakątka w związku z Polską" 

 

ks. Karol Kulisz 
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ŻYCZENIA 
 

Radosnych i błogosławionych Świąt  Bożego Narodzenia oraz  

Bożego prowadzenia w nadchodzącym 2018 roku  

wszystkim czytelnikom i parafianom 

życzy  

redakcja Piskiego Ewangelika. 
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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/

