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Hasło roku:
Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
Objawienie św. Jana 21,6

HASŁO MIESIĄCA STYCZEŃ 2018 R.
Siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej
pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca,
ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w
twoich bramach.
5 Mż 5,14
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Drodzy czytelnicy.
Nowy Rok rozpoczynamy od słów odnoszących się do przykazań Bożych a
dokładnie do święcenia dnia świętego. Jest to wezwanie do szanowania dnia jaki
Bóg nam daje, aby wypocząć od wszelkich prac i zadań. Ten dzień ustanowiony
przez Boga, nie tylko służy nam, aby odpocząć i znaleźć nowe siły do dalszej
pracy i wyzwań jakie codzienność niesie w naszym życiu. Słowa te w
szczególny sposób mówią o tym, abyśmy ten dzień mogli i chcieli poświęcić
Bogu. Dzień świąteczny jest dniem dla Pana. To czas, kiedy mamy mieć czas
aby w modlitwie, we wspólnocie nabożeństwa przychodzić do Boga i szukać z
nim relacji. Niestety we współczesnym czasie nie potrafimy, choć częściej
wydaje mi się, że nie chcemy, wykorzystywać danego nam czasu na budowanie
relacji z Bogiem. Właśnie świąteczny czas, dla nas chrześcijan niedziela –
pamiątka zmartwychwstania Pańskiego – jest czasem, kiedy mamy budować się
Słowem Bożym, wzmacniać się Sakramentami oraz budować społeczność dzieci
Bożych w wspólnocie parafialnej. Absolutnie to nie jest czas na rodzinne
zakupy, prace domowe na które nie znajdujemy chwili w tygodniu. Niedziela,
święta to czas jaki Bóg nam daje dla nas dla odnowy naszego życia. Droga
siostro i bracie. Jeśli będziemy dbali o relacje z Bogiem to i naprawią się relacje
z drugim człowiekiem. Jeśli będziemy znajdowali czas dla Boga, to też
będziemy mocniej doświadczali Jego błogosławieństwa. A tak napełnieni Bożą
miłością będziemy umiejętnie i ochoczo wychodzili do bliźniego. Jeśli brakuje
w naszym życiu Boga, nie oczekujmy, że nasze życie będzie się układało.
Kiedyś ktoś mi powiedział: „nie wierze w Boga”, jedyne co można
odpowiedzieć, to że ten człowiek jest straszliwie samotny i należy mu
współczuć. Człowiek, który sam wypiera się Boga staje zupełnie samotny i bez
nadziei, że ten Ktoś mu pomoże w chwili kłopotu, życiowej tragedii. Dlatego też
zachęcam was i siebie, abyśmy szukali Boga w naszym życiu, dbali i szanowali
dni świąteczne jakie Bóg nam daje. W ten sposób wzmacniamy swoją wiarę i
budujemy się w jedno ciało z Chrystusem Panem. W nim szukajmy zaś
pocieszenia i wsparcia w chwilach upadku, cierpienia i załamania. Bo tylko w
Bogu mamy trwały fundament naszego życia i tylko w Nim mamy pocieszenie i
pokrzepienie w chwilach cierpienia. Największą radością dla człowieka jest
doświadczyć Bożej miłości. Dlatego „pamiętaj, abyś dzień święty święcił”!
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII GRUDZIEŃ 2017 R.
Wizyta gościa z Niemiec w Wejsunach

W dniu 01 grudnia 2017 r. wystawę miniatur dawnych kościołów ewangelickich
Powiatu Piskiego odwiedzili p. dr Manfred Solenski przewodniczący
stowarzyszenia dawnych mieszkańców Powiatu Piskiego oraz p. Irena
Stankiewicz członek zarządu Stowarzyszenia Roś w Piszu. Pan Solenski był
współorganizatorem wystawy. W tym miejscu pragniemy serdecznie
podziękować za wsparcie i pomoc w przygotowaniu materiałów do wystawy.
Kościół ewangelicki w Wejsunach stał się świadkiem i centrum kultury
ewangelickiej Powiatu Piskiego.

***

Adwentowe Spotkanie Rosia
W dniu 02 grudnia odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Mniejszości Nimieckiej
ROŚ w Piszu. Wśród członków stowarzyszenia ROŚ znajdują się autochtoni,
którzy również należą do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. W
adwentowym spotkaniu wziął udział ks. Marcin Pysz.
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***

Rekolekcje Adwentowe Księży Diecezji Mazurskiej
W dniach 03-05.12.2017 r.
miały miejsce Rekolekcje
Adwentowe Księży Diecezji
Mazurskiej.
Tradycyjnie
rekolekcje odbyły się w
Mrągowie.
Wszystkich
zebranych powitał ks. Piotr
Mendroch
proboszcz
mrągowskiej
parafii
ewangelickiej. Rekolekcje
poprowadził dr Jerzy Sojka.
W spotkaniu wziął również
udział nowo wybrany Biskup Diecezji Mazurskiej ks. Paweł Hause.
W rekolekcjach wzięli udział również ks. Marcin Pysz oraz p. Bogusław
Sebesta.

***
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Wykład pt. "Zarys etyki ewangelickiej"

W dniu 08 grudnia 2017 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu
odbyło się spotkanie pod tematem „Zarys etyki ewangelickiej”, które
poprowadził wykładowca Chrześcijańskiej Akademii teologicznej w Warszawie
dr Jerzy Sojka. Zebrani mieli okazję zapoznać się z kształtowaniem się
poglądów etycznych w łonie Reformacji oraz ich współczesne ujęcie. Dr Sojka
również omówił współczesne stanowisko Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego w RP np. do aborcji, antykoncepcji oraz prace trwające nad
stanowiskiem Kościoła co do eutanazji.
Było to ostatnie wydarzenie w ramach Roku Jubileuszowego 500 lat Reformacji
jakie przeprowadziła piska parafia ewangelicka w Piszu.
Spotkanie było dofinansowane przez Gminę Pisz, zaś współorganizatorem była
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu.

***
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Przygotowaliśmy Paczki Świąteczne!

W dniu 09 grudnia siedmio osobowa grupa robocza piskich ewangelików
przygotowała podarunki świąteczne. Łącznie przygotowaliśmy 23 paczki dla
seniorów w parafii (osoby 75+), 13 paczek dla dzieci i młodzieży oraz 30
paczek dla podopiecznych Stacji Socjalnej w Piszu. W ten sposób chcemy
sprawić radość seniorom, osobom samotnym i chorym oraz dzieciom
parafialnym. Podarunki udało się wykonać dzięki pomocy Zakonu Joannitów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie prezentów
oraz osobom, które dostarczą podarunki do osób potrzebujących.

***

Zakończenie Roku Jubileuszowego 500 lat Reformacji w PEA w
Piszu
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Piszu hucznie obchodziła Rok
Jubileuszowy 500 lat Reformacji. Łącznie odbyło się jedenaście różnych
wydarzeń, spotkań, nabożeństw, koncertów. Wszystkie zorganizowane
wydarzenia miały na celu ukazanie różnorodnej tradycji i zwyczajów polskich
Luteran. Nie było naszym zadaniem jedynie odniesienie do historii, wydarzeń
związanych z osobą i dorobkiem Marcina Lutra, ale również staraliśmy się
ukazać jak dzisiaj Reformacja działa we współczesnym nam Świecie.
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Wychodząc z refleksji historycznej i teologicznej spoglądaliśmy na dzisiaj i
jutro naszego Kościoła oraz naszej parafii.

W ramach jubileuszu rozmawialiśmy na temat Gromadkarzy Mazurskich
podczas spotkania pt. „Gdy Chłop księdza poucza” prowadzonego przez ks.
Dawida Banacha z Suwałk. Kolejne spotkanie tematyczne odbyło się pt. „Zarys
etyki ewangelickiej”, które poprowadził dr Jerzy Sojka. Ponadto
przeprowadziliśmy pięć koncertów poświęconych jubileuszowi m.in. Bachowski
Koncert Organowy w wykonaniu p. Magdaleny Lewoc, koncert Kwartetu
Smyczkowego w wykonaniu Cameraty z Warszawy, koncert zespołu Cithara
Sanctorum z Poznania, koncert puzonistów z Hamburga. Muzyczne wydarzenia
uwieńczył reformacyjny koncert Beaty Bednarz wraz z Zespołem.
W ramach obchodów jubileuszowych również wielokrotnie spotykaliśmy się na
modlitwie, aby Bogu podziękować za odnowę Kościoła. Odbyły uroczyste
nabożeństwa w Święto Parafialne połączone z Jubileuszem Konfirmacji oraz
uroczyste nabożeństwo dziękczynne w rocznicę 500 lat Reformacji 31
października 2017 r.
W 2017 roku w kościele ewangelickim w Wejsunach po raz pierwszy odbyła się
Noc Muzeów połączona z projekcją filmu „Pleban”, zostały otwarte wystawy
starodruków oraz zabytkowych naczyń liturgicznych oraz wystawa miniatur
wszystkich dawnych kościołów ewangelickich Powiatu Piskiego.
Obchody jubileuszowe nie udałyby się gdyby nie wsparcie partnerów oraz
sponsorów. Pomoc otrzymaliśmy z: Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego
w RP, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Powiatu Piskiego, Gminy
Pisz, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu oraz Piskiego Domu
Kultury.
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Łącznie udało się pozyskać 32 000,00 zł dotacji, zaś parafia ewangelicka w
Piszu dołożyła blisko 15 000,00 wkładu własnego w realizowane projekty.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli obchody Roku
Jubileuszowego w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. Dziękujemy
wszystkim partnerom, współorganizatorom, osobom zaangażowanym w należytą
realizację wydarzeń.

***

Adwentowe Parafialne Kolędowanie - Adwentówka Parafialna
W dniu 16 grudnia 2017 r. odbyło się adwentowe spotkanie piskich parafian. Z
roku na rok coraz więcej parafian bierze udział w parafialnych Adwentówkach.
W tym roku przybyło wiele dzieci z rodzicami z terenu całej parafii, m.in
przyjechały dzieci z Ełku. Adwentowe spotkanie odbyło się pod hasłem
wspólnego kolędowania, które rozpoczęły dzieci swoim występem. Następnie
wszyscy zgromadzeni blisko dwie godziny kolędowali przy wspólnym stole. Nie
ominął nas również Mikołaj i dzieci otrzymały podarunki od parafii.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu adwentówki oraz za udział
w tym wyjątkowym wydarzeniu.
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***
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Rekolekcje Adwentowe 2017
W dniach 18-20 grudnia 2017 r. w piskiej parafii ewangelickiej odbyły się
Adwentowe Rekolekcje, które poprowadzili p. Bogusław Sebesta oraz ks.
Marcin Pysz. Podczas rekolekcji zastanawialiśmy się jak Bóg przychodzi do
człowieka. Skupiliśmy się na przychodzeniu Boga w Słowie, w Sakramencie
oraz poprzez Diakonię, która staje się również odpowiedzią naszą na miłość
Boga nam okazywaną. Jak co roku rekolekcje zgromadziły parafian również
wokół pieśni i modlitwy. Był to ciekawy czas refleksji i zadumy w tygodniu
poprzedzającym Święta Narodzenia Pańskiego.
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***
Spotkania świąteczne w ośrodkach wsparcia.
Ewangelickie
Stowarzyszenie Betel
działające przy Parafii
Ewangelicko
–
Augsburskiej w Piszu
prowadzi
łącznie
opiekę i wsparcie dla
165
osób
niepełnosprawnych,
starszych,
bezrobotnych
i
samotnych w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu,
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej, Centrum
Integracji Społecznej w Białej Piskiej oraz Stacji Socjalnej.
W czasie przedświątecznym odbyły się spotkania wigilijne w których wzięli
udział członkowie Zarządu stowarzyszenia oraz Rady Nadzorczej na czele z ks.
Marcinem Pyszem – Prezesem Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.
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***
Ks. kpt. SG Marcin Pysz z odwiedzinami na granicy.
Ks. kpt. SG Marcin Pysz odwiedził placówki Straży Granicznej w czasie
przedświątecznym z życzeniami z okzji Świąt Narodzenia Pańskiego. Była to
okazja do przekazania życzeń również od Ewangelickiego Biskupa Wojskowego
ks. płk. Mirosława Woli. Ewangelicki Kapelan odwiedził m.in. PSG Bezledy,
PSG Górowo Iławeckie, PSG Grzechotki, PSG Braniewo, PSG Sępopol.
Ponadto wziął udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez
Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia
Straży Granicznej w Kętrzynie.
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zdjęcia za: www.sc.strazgraniczna.pl i www.wm.strazgraniczna.pl

***
Dziękujemy Ofiarodawcom za upiększenie naszych Świąt!
Radość Bożego Narodzenia
udzieliła się wszystkim piskim
ewangelikom i sympatykom
naszej
luterańskiej
parafii.
Serdecznie dziękujemy za pomoc
i wsparcie jakie otrzymaliśmy od
wielu
wspaniałych
ludzi.
Dziękujemy
Zakonowi
Joannitów
za
wsparcie
świątecznych podarunków dla
seniorów oraz dzieci. Serdecznie
dziękujemy
Nadleśnictwu
Maskulińskiemu za przekazanie
choinki
do
kościoła
w
Wejsunach.
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Serdecznie dziękujemy p. Lidii
Pojda z Parafii Ewangelicko –
Augsburskiej w Jaworzu na Śląsku
Cieszyńskim
za
przekazanie
ozdób świątecznych na choinkę do
kościoła
ewangelickiego
w
Wejsunach, równie serdecznie
dziękujemy p. Agnieszce Redzko
(naszej organistce) za wykonanie i
przekazanie ozdób świątecznych
na
choinkę
w
kaplicy
ewangelickiej w Piszu.
Tak
wiele
serc
upiększyło
tegoroczne
Święta!
Niechaj
miłosierny
Bóg
błogosławi
wszystkich, którym nasza piska
parafia jest bliska!

***
Ewangelickie Stowarzyszenie Betel otrzymało dotację!
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W dniu 28 grudnia 2017 r. Prezes Zarządu ES Betel ks. Marcin Pysz oraz
Wiceprezes Zarządu pani Ewa Olchowy podpisali umowę na dofinansowanie
projektu pt. „Rozwój Infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w
Piszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata
2014-2020. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisali:
Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego p. Marek Gustaw Brzezin
oraz Wicemarszałek Wioletta Śląska – Zyśk.
Koszt całego projektu wynosi: 1 293 488,19 zł
Dotacja z RPO WM: 1 099 464,96 zł
Wkład własny ES Betel: 194 023,23 zł

Projekt przewiduje dokończenie rozbudowy budynków parafialnych
przeznaczonych na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu oraz generalny
remont dotychczasowych budynków służących terapii osób niepełnosprawnych.
Projekt zostanie zrealizowany do końca 2018 r. Dzięki realizacji projektu
powstaną nowe miejsca terapeutyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Piszu.

zdj. www.olsztyn24.com
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Zgromadzenie Parafialne
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian piskiej
parafii ewangelickiej oraz sympatyków na
Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne w Piszu
w niedzielę 28 stycznia 2018 r. po nabożeństwie o
godz. 11:00.
Podczas Zgromadzenia zostaną przedstawione
sprawozdania:
- finansowe za 2017 r.,
- sprawozdanie proboszcza z życia parafii w 2017 r.,
- sprawozdanie z działalności Diakonii Piskiej w 2017 r.,
- preliminarz budżetowy na 2018r.
Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą parafii.
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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 STYCZNIU
01.01.

Monika Musiał

04.01.

Grzegorz Kotuła

04.01.

Horst Walendy

07.01.

Sylwia Kołowajtys - Kotuła

07.01.

Elżbieta Wazińska

09.01

Dmuchowska Joanna

10.01.

Robert Bogatz

10.01.

Andrzej Optacy

11.01.

Ewa Mężak

19.01.

Eryk Owczarczyk

21.01.

Heida Macoch

26.01.

Hanna Kalus

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu Bożych łask na kolejne
lata życia.
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PLAN NABOŻEŃSTW STYCZEŃ 2018 R.

Data

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

07.01.

Święto Epifanii

9:00

11:00

14.01.

2. Niedziela po
Epifanii

9:00

11:00

21.01.

Ostatnia Niedziela po
Epifanii

9:00

11:00

28.01.

3. Niedziela przed
Postem

04.02.

2. Niedziela przed
Postem

Ełk

Biała Piska
do
Pisza godz.
10:30

14:00

do
Pisza godz.
10:30

Pisz 11:00
Zgromadzenie Parafialne
9:00

11:00

do
Pisza godz.
10:30

Legenda:
- Spowiedź i Komunia Święta;
- Kawiarenka Parafialna;
- transport na nabożeństwo.

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

Nowy proboszcz w Olsztynie
W pierwszą niedzielę Adwentu
olsztyńscy parafianie wybrali ks.
Łukasza Stachelka na proboszcza
swojej parafii. Nowy proboszcz
zastąpi na tym stanowisku bp.
Rudolfa Bażanowskiego, który
odchodzi
na
emeryturę.
Wybory prowadził zwierzchnik
diecezji mazurskiej i jednocześnie
dotychczasowy
proboszcz
olsztyński - biskup Rudolf
Bażanowski.

która

odbywa

się

w

Zgodnie z prawem Kościoła,
proboszcza w parafii wybierają
parafianie posiadający prawa
wyborcze. Wybrany proboszcz
rozpoczyna swoje urzędowanie od
dnia instalacji na proboszcza,
czasie
uroczystego
nabożeństwa.

Wybór Zgromadzenia Parafialnego wymaga także zatwierdzenia przez władzę
zwierzchnią czyli Konsystorz Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.
Ks. Łukasz Stachelek ma 33 lata. Pochodzi z Mrągowa. Studiował na
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz w Wyższej Szkole Pedagogiki
Resocjalizacyjnej w Warszawie. Ordynowany na duchownego w 2011 roku we
Wrocławiu.
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Absolwent Szkoły Biblijnej prowadzonej przez Centrum Misji i Ewangelizacji.
Ukończył kursu duszpasterski wg. standardów Towarzystwa Poradnictwa i
Psychologii
Pastoralnej
w
Polsce.
Był wikariuszem w parafii w Starym Bielsku, a obecnie pełni służbę w
Goleszowie
na
Śląsku
Cieszyńskim.
Ks. Łukasz Stachelek jest żonaty, ma dwoje dzieci.

***

O Reformacji w Sejmie
15 grudnia 2017 r. zwierzchnicy trzech Kościołów ewangelickich
(luterańskiego, reformowanego i metodystycznego) wystosowali list otwarty, w
którym zwrócili się z prośbą o wycofanie złożonych w polskim Sejmie
wniosków upamiętniających jubileusz 500 lat Reformacji. Podkreślili, że nie
chcą, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji w Sejmie RP.
W liście biskupi zawarli przede wszystkim podziękowania skierowane m.in. do
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Senatu RP, przedstawicieli Kościoła
rzymskokatolickiego i Kościołów chrześcijańskich oraz władz wojewódzkich i
samorządowych za ich obecność i docenienie jubileuszu 500 lat Reformacji. List
został jednomyślnie przyjęty podczas połączonego posiedzenia Konsystorza
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konsystorza Kościoła EwangelickoReformowanego i Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Warszawie.
List ewangelickich biskupów jest reakcją na dyskusję, która odbyła się w
polskim parlamencie 14 grudnia 2017 r. Pod koniec października 2017 r.
posłowie Nowoczesnej i PSL zgłosili projekt uchwały upamiętniającej 500-lecie
Reformacji. Projekt w grudniu zyskał poparcie Konwentu Seniorów i został
przedstawiony przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (PiS). W projekcie
uchwały podkreślono, że „w roku jubileuszu 500-lecia Reformacji Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uhonorować ruch, który wywarł znaczny
wpływ na oblicze religijne i kulturowe Europy, której integralną częścią była i
jest Rzeczypospolita”.
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Wskazano też, że ta rocznica jest „znakomitą okazją do wyrażenia szacunku i
uznania dla polskich protestantów za ich wkład w rozwój naszego państwa, a w
szczególności jego kultury, języka i tradycji”. „To także okazja do
przypomnienia, że Rzeczypospolita należała do najbardziej tolerancyjnych
państw w Europie, łącząc obywateli różnych narodowości, religii i kultury”.
Uchwała miała być więc uhonorowaniem środowisk protestanckich i
podziękowaniem za przyczynienie się do rozwoju Polski.
Niestety przyjęcie uchwały przez aklamację zablokowała posłanka Partii
Republikańskiej będącej w sojuszu z PiS Anna Siarkowska stwierdzeniem:
„Uważam, że radosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Kościół, to
niedobry pomysł. Dziękuję”. Po jej wystąpieniu podjęto uchwałę o skierowanie
projektu do Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP (za głosowało 232
posłów, 193 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu) co oznacza, że w roku
2017 r. nie będzie już rozpatrywana.
Sprawa upamiętnienia jubileuszu Reformacji ma w Sejmie swoją historię. Już w
kwietniu 2016 r. został złożony u Marszałka Sejmu przez poseł Urszulę
Pasławską (PSL), a podpisany przez grupę posłów ze wszystkich klubów
parlamentarnych projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem
Reformacji. Wtedy procedowanie nad wnioskiem uniemożliwiła Komisja
Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP. Jej przewodnicząca, Elżbieta Kruk
(PIS) nie podjęła żadnych kroków, by projekt został rozpatrywany na kolejnych
spotkaniach komisji. Mimo apeli wnioskodawców odmówiono procedowania
nad wnioskiem. Reformację i ewangelików doceniły natomiast trzy sejmiki w
Polsce: śląski, dolnośląski i warmińsko-mazurski, ogłaszając rok 2017 r.
Rokiem Reformacji w tych województwach.
Równocześnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP podjął starania o
patronat honorowy Prezydenta RP nad całym programem obchodów jubileuszu
w 2017 r. Ostatecznie Prezydent RP Andrzej Duda objął patronatem jedynie
obchody centralne jubileuszu 500 lat Reformacji.
Następnie w listopadzie 2016 r. pismo do Senatu RP z prośbą o podjęcie
okolicznościowej uchwały, upamiętniającej 500 lat Reformacji w Polsce
skierował w imieniu społeczności ewangelickiej w Polsce, zwierzchnik Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec.
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11 stycznia 2017 r. projekt uchwały z okazji 500-lecia Reformacji skierował do
Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego (PiS) senator Tadeusz Kopeć
(partia Porozumienie w sojuszu z PiS). Projekt dotyczył Reformacji, lecz
podczas uwłaczającej powadze dyskusji, która miała miejsce w Senacie,
wprowadzono szereg poprawek usuwając z niego Reformację, uznając jedynie
dorobek jej przedstawicieli (wykorzystano część uzasadnienia z pierwotnego
projektu i wymieniono kilkunastu ewangelików zasłużonych w dziejach Polski)
oraz upamiętniając 500-lecie obecności protestantów na ziemiach polskich.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 500lecia obecności protestantów na ziemiach polskich 1 lutego 2017 r. Za
przyjęciem uchwały w takim kształcie głosowało 40 senatorów, 24 było
przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu. Zarówno dyskusja jak i uchwała w
nowym brzmieniu ukazały, w jaki sposób postrzegani bywają protestanci w
Polsce oraz z jaką niewiedzą i nietolerancją mogą się czasem spotykać.
Reakcja środowisk ewangelickich w Polsce na sytuację, która miała miejsce w
Sejmie w grudniu jest uzasadniona. Mimo tego, że w upamiętnieniu Reformacji
wzięli udział przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i innych Kościołów
chrześcijańskich, mimo zaangażowania środowisk akademickich, samorządów
wojewódzkich i lokalnych oraz instytucji kultury polski parlament nie zdołał
wyrazić uznania dla wkładu środowisk protestanckich w rozwój kultury, nauki,
oświaty i gospodarki oraz zachowanie niepodległości wspólnej Ojczyzny. Tym
samym pominął pielęgnowaną w Polsce od wieków tolerancję religijną oraz
tradycję wolnościową i niepodległościową.

***
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Rok Świadectwa Kościoła

Rok 2018 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony
Rokiem
Świadectwa
Kościoła.
Niech Rok Świadectwa Kościoła będzie dla wszystkich zaproszeniem, aby
poprzez wspólnotę ochrzczonych w zwiastowanym Słowie i Sakramencie,
wzrastało świadectwo o Chrystusie głoszone przez Kościół. Nasze świadectwo.

Hasło biblijne Roku Świadectwa Kościoła: „Ja pragnącemu dam darmo ze
źródła wody życia.” (Obj. 21,6).

HISTORIA MAZUR
Piewca Mazur
W 1887 w leśniczówce Piersławek ok.
5 km od Piecek na granicy Puszczy Piskiej
przyszedł ma świat Ernst Wiechert – poeta,
dramaturg i prozaik niemiecki. Dzieciństwo
spędził otoczony lasem co zaważyło na jego
pisarstwie. Studiował w Królewcu i tam też
przez długie lata pracował jako nauczyciel.
Później przeniósł się do Berlina, a po wojnie
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wyemigrował do Szwajcarii. Zmarł w 1950 r.
Ernst Wiechert należał do najpoczytniejszych pisarzy niemieckich
pierwszej połowy XX wieku. Choć większość życia spędził z dala od
rodzinnych stron w swoich utworach często wracał do krainy lat dziecinnych.
Dał się poznać jako zawzięty krytyk cywilizacji i piewca tradycyjnej
społeczności wiejskiej. Pięknie opisywał też mazurską przyrodę. Może dzięki
temu jego twórczość przeżywa dziś na terenie Warmii i Mazur swoisty renesans.
W Polsce przetłumaczono i wydano kilka jego książek oraz wspomnienia, m.in.
„Dzieci Jerominów”, „Lasy i ludzie”.
Życie pisarza przybliża Izba Pamięci urządzona w Piersławku. W pobliżu
Nadleśnictwa Strzałowo na małym leśnym cmentarzyku pochowani są bliscy
pisarza: pierwsza żona Meta wraz z synkiem. Miłośnicy twórczości E.
Wiecherta wznieśli im okazały nagrobek, który odwiedzany jest do dziś.

Dziadek

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO- AUGSBURSKI W POLSCE
Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce
należy do rodziny Kościołów luterańskich. W
swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu
wyznania wiary złożonego w 1530 roku na
sejmie w Augsburgu, stanowiącego także
jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych
w luteranizmie - do Wyznania Augsburskiego.
Biblijną naukę Kościoła EwangelickoAugsburskiego
streszczają
4
zasady:
sola Scriptura - jedynie Pismo; solus Christus
- jedynie Chrystus; solum Verbum - jedynie Słowo, sola gratia i sola fide - 24 -

jedynie

łaska

i

jedynie

wiarą.

Kościół Ewangelicko - Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej od samego
początku, tzn. od 1947 r. jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej w
Genewie (ŚFL), od 1948 r. członkiem Światowej Rady Kościołów w Genewie
(ŚRK) i Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Jest także członkiem Konferencji
Europejskich
Kościołów
w
Genewie
(KEK)
Za pośrednictwem tych organizacji prowadzi także liczne międzynarodowe i
międzywyznaniowe dialogi ekumeniczne. Działalność ekumeniczna należy
także
do
istoty
Kościoła.
W Polsce Kościół Ewangelicko - Augsburski posiada wspólnotę ambony i
ołtarza (interkomunia i intercelebracja, oraz wspólny urząd Kościoła) z
Kościołem Ewangelicko - Reformowanym (od1970r.) oraz z Kościołem
Ewangelicko
Metodystycznym
(od
1994r.)
Z Kościołem Rzymskokatolickim w dniu 11 maja 1979 został podpisany
protokół wzajemnego uznania Chrztu Świętego i możliwości dopuszczenia
przynajmniej jednego z rodziców chrzestnych innego wyznania do Chrztu
Świętego w innym Kościele. Obecnie powołana została przez Konsystorz
Kościoła oraz przez Konferencję Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego w
Polsce Komisja d/s Dialogu Teologicznego w sprawie: małżeństw o różnorodnej
przynależności wyznaniowej, uznania urzędu Kościoła i interkomunii.
Kościół Ewangelicko - Augsburski współpracuje z innymi Kościołami
Chrześcijańskim należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej i w ramach PRE
prowadzi dialog ekumeniczny z Kościołem Rzymsko-Katolickim w Polsce,
który
nie
jest
członkiem
Polskiej
Rady
Ekumenicznej.
Ruch ekumeniczny w naszym Kościele nie prowadzi jednak do zacierania
luterańskiej tożsamości wyznaniowej, lecz do tolerancji, wzajemnego
zrozumienia się, pomocy, okazywaniu miłości chrześcijańskiej i wspólnej
modlitwy o jedność, o którą prosił Chrystus Pan w swej przedśmiertnej
arcykapłańskiej modlitwie: "Aby wszyscy byli jedno... w nas" (Ew. św. Jana
17).
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Natomiast dialog nad nauką Kościołów, dialog teologiczny i naukowy prowadzą
odpowiednie krajowe i światowe gremia teologiczne reprezentujące
poszczególne Kościoły (np. Światowa Federacja Luterańska, Światowa Rada
Kościołów, Watykan), które wypracowują odpowiednie dokumenty i konsultują
je z Kościołami. Chociaż wspólne kontakty ekumeniczne nie są zawsze
jednoznaczne z akceptacją poglądów, nauki i kultu innych Kościołów
Chrześcijańskich, to jednak współpraca pomiędzy chrześcijanami w świecie
zlaicyzowanym i uległym różnym niebezpieczeństwom (sekty, religie
niechrześcijańskie) jest bardzo pożądana. Kościoły mogą współpracować ze
sobą w chrześcijańskiej miłości i szacunku na wielu płaszczyznach i w wielu
dziedzinach codziennego życia nie tracąc nic ze swej tożsamości wyznaniowej.

MYŚL NA NOWY ROK
Każdy nowy rok to zupełnie nowa książka
zawierająca 365 pustych stron.
Wypełnij ją tym wszystkim, czego nie zrobiłeś w starym roku:
Słowami- których bałeś się wypowiedzieć.
Miłością- której nie miałeś czasu okazać.
Dobrocią- którą zapomniałeś kogoś obdarować.

- 26 -

OGŁOSZENIA
Mały Wielki Procent
Parafia powołała w 2010 r. Ewangelickie
Stowarzyszenie Betel, którego głównym
zadaniem jest prowadzenie pomocy dla osób
niepełnosprawnych.
W 2013 roku otrzymaliśmy status
Organizacji Pożytku Publicznego i można przekazać na nasze
stowarzyszanie 1 % od podatku.
Przed nami duże inwestycje na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych
psychicznie oraz chorych na alzheimera.
Prosimy o P O M O C!
Nasze stowarzyszenie prowadzi:
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu dla 40 uczestników terapii
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej dla 50
uczestników terapii
- Stację Socjalną w Piszu - pod opieką mamy 60 pacjentów
Waszą pomoc potrzebujemy na:
- prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej
Piskiej
- prowadzenie i rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu

KRS : 0000373147 - wpisz w podczas wypełniania
deklaracji PIT
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DANE TELEADRESOWE PARAFII
ks. Marcin Pysz- Proboszcz
Tel. kom. służbowy: 502 620 934
p. mgr Bogusław Sebesta- Praktykant
Tel.: 87 423 22 80
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu
pl. Daszyńskiego 12A
12-200 Pisz
tel. 87 423 22 80
Sekretariat Parafii – p. Joanna Jarząbek
czynny: pon. - pt. w godzinach: 7.30 – 15.00
Strona Internetowa Parafii: www.pisz.luteranie.pl
Strona Internetowa Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel: www.esbetel.pl
e-mail: pisz@luteranie.pl
e-mail: luteraniepisz@gmail.com
Numer konta bankowego Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Piszu:
Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu
92 9364 0000 2002 0021 0744 0001
Darowizny i składki przekazane na konto można odliczyć od podatku!

Numer konta bankowego Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel
Warmińsko- Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu
66 9364 0000 2002 0021 6616 0001
Darowizny i składki członkowskie przekazane po 23.04.2013r. można odliczyć
od podatku!

Redakcja: ks. Marcin Pysz, Marcin Redzko
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