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HASŁO MIESIĄCA LUTY 2018 R.
Bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu,
abyś je czynił.
5Mż 30,14
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy.
Słowa stanowiące hasło lutego pochodzą z fragmentu mówiącego o Bożym
błogosławieństwie, jakim Bóg obdarował człowieka. Obietnica Bożego
błogosławieństwa płynie z Boże Słowa. To Pan począwszy od przykazań
darowanych Mojżeszowi, nauczania Proroków, poprzez syna swego Jezusa
Chrystusa, Ewangelie oraz Apostołów Pańskich wychodzi do człowieka
wpisując w usta i serca ludzkie świętą Swoją wolę. Jako współcześni
chrześcijanie, czyli uczennice i uczniowie Chrystusa Pana jesteśmy zobowiązani
żyć wg darowanego nam Słowa Bożego. Bóg poprzez swoje Słowo – wcielone
w Jezusie Chrystusie - chce nas prowadzić. On również oczekuje naszego
codziennego świadectwa. To jest zobowiązaniem uczennic i uczniów Pańskich,
aby nieść światło Chrystusowe w ten Świat, który tak często tkwi w ciemności.
Czyż nie doświadczamy tak często niezrozumiałej i krzywdzącej nienawiści?
Jakże często przychodzi nam dementować fałszywe oskarżenia, tak łatwo dzisiaj
opluć człowieka, ale jak trudno przywrócić dobre imię? W tym kontekście
widzimy, jak bardzo jest potrzebne Słowo Boże czynne w uczynku miłości.
Miłości nam brak, miłości brak w rodzinach, miłości brak w społeczeństwie! Do
póki tego droga siostro i bracie nie zrozumiemy, póty nic nie zmieni się w
naszej rzeczywistości. Droga i życie Jezusa Chrystusa najlepiej pokazuje nam,
jak ważna jest miłość. On miłością obdarzał każdego. Jego miłość tak często
raziła tzw. „pobożnych”. Moja i twoja codzienność bracie i siostro potrzebuje
właśnie takiej, bezinteresownej, czystej i otwartej miłości. Wypływającej ze
Słowa Bożego. Miłości, która pewnie nie raz będzie wyśmiana przez innych i
tzw. „pobożnych” i dzisiaj. Budujmy Kościół ten mały w sercu, w rodzinie, w
społeczeństwie na fundamencie bliskości Słowa Bożego, na nauce Chrystusa
Pana, a wtedy żadne gromy złego nie zniszczą nas i służby naszej w tym
Świecie. Niech poznają, że jesteśmy Chrystusowi to zawołanie Marcina Lutra
niechaj nam przyświeca w naszym codziennym życiu. Niechaj wszyscy wokół
nas poznają po „owocach” naszego życia, że znamy i kochamy Jezusa
Chrystusa. Zostańcie z Bogiem.
Ks. Marcin Pysz
-2-

Z ŻYCIA PARAFII STYCZEŃ 2018 R.
Zapraszamy na nową stronę www

Powstała nowa strona internetowa poświęcona ewangelickiemu kościołowi w
Wejsunach. Strona ta ukazuje kościół w Wejsunach jako wyjątkowy zabytek.
Chcemy dzięki niej promować kościół, znajdujące się w nim zabytki, wystawy
oraz wydarzenia jakie będą się odbywały w kościele.
Stronę można znaleźć pod adresem: www.wejsuny.eu
Kościół ewangelicki w Wejsunach nie jest tylko i wyłącznie miejscem
nabożeństw, ale stał się centralnym miejscem uroczystości ewangelików
Powiatu Piskiego, miejscem spotkań międzykulturowych, miejscem tolerancji i
otwartości na drugiego człowieka. W kościele odbywają się koncerty promujące
muzykę chrześcijańską różnych wyznań i tradycji.
Ewangelicki kościół w Wejsunach jest również wyjątkowym zabytkiem. Dzięki
staraniom Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu został wyremontowany i
odrestaurowany. Nad pracami czuwała i je prowadziła konserwator zabytków
pani Magdalena Schneider.
Nowa strona internetowa będzie jeszcze uzupełniana, będzie można ją czytać w
trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.
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Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, ale przede
wszystkim zapraszamy do zwiedzania kościoła ewangelickiego w
Wejsunach.
Autorem strony jest p. Karol Olchowy, zaś projekt został zrealizowany dzięki
dotacji Powiatu Piskiego.

***

Wyrok ws. zniszczenia ściany kaplicy ewangelickiej w Białej Piskiej

W dniu 12 stycznia 2018 r. do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu
wpłynął prawomocny wyrok skazujący dwóch sprawców winnych zniszczenia
ściany kaplicy ewangelickiej w Białej Piskiej oraz obrazy uczuć religijnych.
Wyrok orzekł Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny.
Sprawcy zostali uznani za winnych oraz ukarani grzywną, obowiązkiem
naprawy szkody poprzez wpłacenie na rzecz Parafii Ewangelicko –
Augsburskiej w Piszu kwoty 4 000,00 zł. Ponadto skazani zostali obciążeni
kosztami sądowymi.
W taki sposób zakończyła się przykra sprawa zniszczenia oraz obrazy uczuć
religijnych, jakich dopuścili się skazani w dniu 04 sierpnia 2017 r. w Białej
Piskiej.
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Niestety tylko jeden ze skazanych wyraził żal z powodu popełnionych czynów.
Na przykładzie tego smutnego wydarzenia widzimy, jak wiele napięć panuje w
naszym społeczeństwie.
Doświadczyliśmy również wiele wsparcia ze strony władz Gminy Biała Piska na
czele z Burmistrzem p. Wojciechem Stępniakiem. Wiele słów wsparcia
kierowali do parafii ewangelickiej mieszkańcy Gminy Biała Piska, sołtysi
okolicznych wiosek. Wyrażając swój sprzeciw wobec zachowaniu sprawców.
Ponadto dziękujemy serdecznie za wsparcie Biskupowi Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego w RP, pracownikom kancelarii Prezydenta RP, Rzecznika Praw
Obywatelskich, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, p. poseł
Urszuli Pasławskiej, funkcjonariuszom Policji z komisariatu w Białej Piskiej,
zaś przede wszystkim Braciom i Siostrom chrześcijanom różnych wyznań i
tradycji z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec za
okazane wsparcie i modlitwy.

***

Działalność Diakonii Parafialnej w 2017 r.

Poniżej prezentujemy sprawozdanie z działalności diakonii parafialnej. Służbę
na rzecz drugiego człowieka realizujemy poprzez wiele form pracy i wsparcia.
Głównym realizatorem naszej służby jest Ewangelickie Stowarzyszenie Betel,
które w sposób profesjonalny i wieloaspektowy realizuje założenia Diakonii –
miłości do bliźniego.
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu
ŚDS w Piszu działa od 01.12.2008 r. Pomoc jest świadczona 40 osobom
psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne
(7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują kompleksowa
pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową. Organem
prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy
piskiej parafii ewangelickiej. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka
można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.sds-pisz.pl. W roku
sprawozdawczym ES Betel zakończyło kolejny III etap rozbudowy (przebudowa
łazienek domu spotkań oraz adaptacja garażu na pracownie terapeutyczną oraz
utworzenie pietra na kolejne pracownie) ośrodka, a przez to budynków
parafialnych. Zakończenie rozbudowy planowane jest w 2018 r. konieczny
będzie jeszcze IV etap rozbudowy. Stowarzyszenie pozyskało 78 000,00 zł
dotacji z PRFON na zakup samochodu to transportu osób niepełnosprawnych.
ES Betel pozyskało dotację ze środków unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia-Mazury działanie nr 9.2 Infrastruktura
Społeczna. Stowarzyszenie otrzymało blisko 1 100 000,00 zł dotacji, zaś koszt
całej inwestycji przekroczy 1 300 000,00 zł. W ramach projektu zostanie
dokończona rozbudowa budynków parafialnych przeznaczonych na ŚDS w
Piszu oraz generalny remont aktualnie istniejących budynków. W maju 2019 r.
planowane jest uroczyste poświęcenie rozbudowanych budynków parafialnych
oraz 10 lecie powstania ŚDS w Piszu.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej.
PŚDS w Białej Piskiej działa 01.03.2015 r. Pomoc świadczona jest łącznie 50
osobom z czego: 35 osobom psychicznie chorym oraz 15 osobom z demencją
starczą lub chorobą Alzheimera. Zajęcia są prowadzone w systemie opieki
dziennej. Uczestnicy terapii otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo
prawe, pomoc odzieżową i żywnościową. Organem prowadzącym ośrodek jest
Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii
ewangelickiej. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na
stronie: www.esbetel.pl oraz www.psds-bialapiska.pl W roku sprawozdawczym
ES Betel przeprowadziło budowę szybu platformy pionowej wraz z
zamontowaniem platformy w budynku przy ul. Słowackiego 12.
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Aktualnie prowadzone są prace przystosowania klatki schodowej do przepisów
ppoż. oraz adaptacja poddasza na cele terapeutyczne. Stowarzyszenie pozyskało
dotację z PFRON w wysokości 80 000,00 na zakup nowego samochodu
przystosowanego to transportu osób niepełnosprawnych w PŚDS w Białej
Piskiej. Ponadto stowarzyszenie pozyskało ponad 42 000,00 zł z PFRON na
zakup platformy pionowej w ośrodku. Na realizację platformy dotację
przekazała również Gmina Biała Piska w wysokości 50 000,00 zł. Ośrodek
cieszy się bardzo wielkim wsparciem miejscowej Gminy, od dnia otwarcia co
roku otrzymujemy 15 000,00 zł na cele ośrodka w Białej Piskiej.

Centrum Integracji Społecznej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.
W dniu 01.10.2017 r. zostało powołane do istnienia Centrum Integracji
Społecznej ES Betel (CIS). Organem prowadzącym CIS jest Ewangelickiego
Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Zadaniem CIS
jest
pomoc
osobom
długotrwale
bezrobotnym,
wykluczonym,
niepełnosprawnym poprzez poszukiwanie pracodawców oraz społeczne
zatrudnienie. Do końca 2017 r. z pomocy CIS skorzystało 15 osób. Do
organizacji CIS Zarząd powołał Dyrektora ds. Ekonomii Społecznej. W 2018 r.
CIS otworzy swoje biuro w Piszu, Orzyszu oraz w Kolnie. Aktualnie CIS
posiada biuro w Białej Piskiej. Na 2018 . CIS otrzymało dotację na aktywizacje
zawodową z Gminy Biała Piska w wysokości 15 000,00 zł.

Stacja Socjalna w Piszu
Od 2012 roku przy piskiej parafii ewangelickiej działa Stacja Socjalna
prowadzona przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w partnerstwie z
Urzędem Gminy Pisz oraz Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W ramach
Stacji Socjalnej prowadzona jest opieka pielęgniarki u osób potrzebujących
pomocy medycznej: leczenie ran, odleżyn. Pomoc jest udzielana nieodpłatnie.
Przekazywane są nieodpłatnie pampersy, leki oraz środki opatrunkowe. Stacja
ma pod opieką 31 osób w tym 10 parafian piskiej parafii ewangelickiej jak i
również 40 uczestników zajęć terapeutycznych w ŚDS w Piszu.

-7-

Diakonia Piska działa w partnerstwie krajowym
W roku sprawozdawczym Diakonia Piska była partnerem w dwóch
przedsięwzięciach prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W
ramach tej współpracy przeprowadzono: VII Wojewódzki Turniej Tańca
Środowiskowych Domów Samopomocy oraz w prowadzeniu Stacji Socjalnej.
W roku 2018 planujemy kontynuować te przedsięwzięcia. Diakonia Piska
wspiera również ośrodki prowadzone przez ES Betel. Diakonia Piska
współpracuje ściśle z Diakonią Polską oraz Dyrektorem Diakonii Mazurskiej.

Diakonia Piska działa w partnerstwie zagranicznym:
W roku sprawozdawczym Diakonia Piska współpracuje z Zakonem Joannitów
Komandorii Pruskiej, Niemieckim Czerwonym Krzyżem oraz Rotary Club
Hamburg Haake. W nowym roku planujemy rozwijanie współpracy z
partnerami zagranicznymi.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Diakonia Piska od dwóch lat prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
z której korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Mamy na stanie łóżka
rehabilitacyjne, wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt.
Regularnie również przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe. W
roku sprawozdawczym z pomocy WSR skorzystało: 179osób.

Inne akcje i działania Diakonii Piskiej:

– Zbiórki Żywności
W 2017 roku Diakonia Piska przeprowadziła zbiórkę żywności we współpracy z
Bankiem Żywności w Olsztynie. W roku sprawozdawczym przeprowadzono
dwie zbiórki: wielkanocną oraz bożonarodzeniową. W zbiórce pomogli
pracownicy oraz uczestnicy terapii ŚDS w Piszu oraz PŚDS w Białej Piskiej
oraz wolontariusze z Gminy Pisz. Dzięki ofiarności mieszkańców Pisza udało
się zebrać: 1 500 kg (Boże Narodzenie) oraz 1 600 kg (Wielkanoc). Łącznie
zebrano: 3 100 kg żywności. Pomoc otrzymało 190 potrzebujących rodzin.
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– Dożywianie podopiecznych ŚDS
Diakonia Piska w Piszu prowadzi również akcję pomocy dla ŚDS w Piszu
poprzez dożywianie podopiecznych. W ramach tej pomocy są wykonywane
posiłki dla podopiecznych podczas terapii kulinarnej oraz przygotowywane
paczki świąteczne dla uczestników terapii ŚDS w Piszu

– Święto Żniw dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Piszu i Białej
Piskiej
W 2017 roku po raz piąty zorganizowano zbiórkę płodów rolnych na rzecz ŚDS
w Piszu i PŚDS w Białej Piskiej. Wielu parafian przyniosło warzywa oraz
owoce na Święto Żniw, które zostały przekazane ośrodkowi. Łącznie zebrano
ponad 300 kg warzyw i owoców. Parafianie, którzy nie posiadają ogródków
zakupili owoce i warzywa.

– Świąteczna akcja paczka dla dzieci
Przed Świętami Bożego narodzenia Diakonia Piska dzięki pomocy
diecezjalnego funduszu charytatywnego przygotowuje paczki świąteczne dla
dzieci i młodzieży wykonano 13 paczek dla dzieci. Akcja została również
wsparta przez Diakonię Polską, dzięki czemu zakupiono materiały szkolne do
pracy na lekcjach religii oraz na szkółkach niedzielnych dla dzieci.

– Pomoc Meblowa i Remontowa
W ramach tej pomocy zostają przekazywane meble sprowadzone dzięki
współpracy z partnerami zagranicznymi. Z takie pomocy skorzystało 5 osób.
– Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+
W 2017 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa dla
seniorów – osób po 75 roku życia. Przekazano 26 paczek, gdzie można było
poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza,
pasztety oraz kosmetyki.
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– Świątecznie dla Stacji Socjalnej w Piszu
W 2017 roku Diakonia Piska przygotowała 33 paczek świątecznych dla
podopiecznych Stacji Socjalnie w Piszu, którą prowadzi Ewangelickie
Stowarzyszenie Betel.

– Szkoło Witaj!
We wrześniu Diakonia Piska przygotowuje paczki zawierające konieczne
artykuły szkolne dla dzieci i młodzieży. Wsparcie otrzymał siedmioro dzieci.
– Pomoc Interwencyjna.
W ramach tej pomocy udzielane jest jednorazowe (max 2 krotne) wsparcie
rodzin i osób w nagłych i trudnych sytuacjach życiowych, np. które ucierpiały
na skutek wypadku, nagłej śmierci osób bliskich lub innych wydarzeń losowych.
W 2017 roku dwukrotnie udzielono takiej pomocy. Polegała ona na np.
interwencyjnym zakupie żywności dla rodziny, pomocy dzieciom w szkole, itp.
– Prezent pod choinkę – dla dzieci na Ukrainie
Diakonia Piska w 2017 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod
choinkę gdzie w sumie zebrano 12 paczek niestety nie udało się w 2017 r.
zaangażować okolicznych szkół do akcji z paczkami.
– Skarbonka Diakonijna
W roku sprawozdawczym w zorganizowano zbiórkę ofiar przeznaczonych na
dzieci i osoby starsze, w ramach wielkanocnej akcji Skarbonka Diakonijna.
Zebrano z łączką ofiarą w wysokości: 377,68 zł.
– Wigilijne Dzieło Pomocy
Diakonia Piska w 2017 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy
rozprowadziła 60 świece na rzecz osób potrzebujących.

Pisz, dn. 22.01.2018 r. ks. Marcin Pysz

***
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Pożegnanie p. Bogusława Sebesty.
Podczas niedzielnego nabożeństwa w dniu
28.01.2018 r. miało miejsce pożegnanie
praktykanta p. Bogusława Sebesty, który
zgodnie z decyzją Biskupa Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego w RP został
przeniesiony do PEA w Goleszowie. W
imieniu
Rady
Parafialnej
słowa
podziękowania przekazali p. Ewa Olchowy
– Kurator Parafii oraz ks. Marcin Pysz –
Proboszcz PEA w Piszu.
Po
nabożeństwie
miało
miejsce
okolicznościowe spotkanie przy kawie,
herbacie i torcie autorstwa p. Krystyny
Redzko.
Panu Bogusławowi życzymy wiele Bożego
błogosławieństwa w dalszej służbie w
Kościele Ewangelicko – Augsburskim w Polsce.

***
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Zgromadzenie Parafialne 2018
W dniu 28.01.2018 r. odbyło się Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko
– Augsburskiej w Piszu, które przyjęło jednogłośnie sprawozdania Proboszcza i
Rady Parafialnej. Podczas Zgromadzenia zostały zaprezentowane: sprawozdanie
finansowe, sprawozdanie z życia parafii oraz preliminarz na nowy 2018 r.
Ponadto podjęto bardzo ważne uchwały mające wpływ na przyszłość Parafii
Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu.
Zgromadzenie prowadził ks. Marcin Pysz – proboszcz, zaś prezydium tworzyli:
p. Agnieszka Żebrowska, p. Karina Jabłońska oraz p. Marcin Redzko.

***
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Zmiana praktykanta w Parafii w Piszu
Zgodnie z decyzją Biskupa Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, ks.
bpa Jerzego Samca z dniem 01.02.2018 r. nastąpiła zmiana praktykanta w
Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu.
Pan mgr Bogusław Sebesta po zdanym I Egzaminie Kościelnym został
delegowany do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Goleszowie (Śląsk
Cieszyński). W ty miejscu serdecznie dziękujemy p. Bogusławowi za jego
służbę w naszej parafii i życzymy wiele Bożego błogosławieństwa w dalszej
służbie w Kościele Luterańskim w Polsce.
Z dniem 01.02.2018 r. w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu rozpoczął
praktykę kandydacką do stanu duchownego p. mgr Piotr Uciński, który
pochodzi z Zielonej Góry. Pan Piotr ma żonę oraz córeczkę. W tym miejscu
życzymy p. Piotrowi Ucińskiemu wiele Bożego błogosławieństwa w służbie dla
piskich ewangelików.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Wprowadzenie Biskupa Diecezji Mazurskiej
W dniu 17 lutego (sobota) o godz. 11:00 w kościele ewangelickim Św. Trójcy
w Mikołajkach odbędzie się konsekracja ks. biskupa elekta Pawła Hause na
Biskupa Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Polsce.
Z tej okazji nasza parafia organizuje wyjazd. Wszystkich chętnych zapraszamy
do zgłaszania się do kancelarii parafialnej. Wyjazd spod parafii w Piszu o godz.
10:00.
Nowy Biskup Diecezjalny wygłosi kazanie podczas Święta Parafialnego w dniu
19 sierpnia 2018 r. w Wejsunach. Już teraz zapraszamy na Święto Parafialne.
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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 LUTYM
03.02.

Adrian Telecki

19.02.

Marcin Metelski

07.02.

Robert Kalus

19.02.

Katarzyna Piątek

09.02.

Hildegarda Bogatz

20.02.

Bogusław Oleński

09.02

Marcin Pysz

24.02

Waldemar Waziński

12.02.

Marcin Dysarz

25.02

Aneta Trojan

16.02

Herta Bogacka

28.02

Hildegarda Nowik

16.02

Stanisława Kapteina

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

Data

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

04.02.

2. Niedziela przed
Postem

9:00

11:00

11.02.

Niedziela Przedpostna

9:00

11:00

14.02.

Dzień Pokuty i
Modlitwy

18.02.

1. Niedziela Pasyjna
Niedziela Diakonii

9:00

11:00

25.02.

2. Niedziela Pasyjna

9:00

11:00

04.03.

3. Niedziela Pasyjna

9:00

11:00

Ełk

Biała Piska
do
Pisza godz.
10:30

14:00

do
Ełku godz.
13:15

17:00

10:00

do
Pisza godz.
10:30
do
Ełku godz.
09:15
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
Centralne nabożeństwo ekumeniczne w Siedlcach
Uroczystej wieczerni przewodniczył abp Abel, ordynariusz prawosławnej
diecezji lubelsko-chełmskiej. We wspólnej modlitwie uczestniczyli bp Jerzy
Samiec, przewodniczący PRE, bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady
ds. Ekumenizmu KEP, biskup siedlecki Kazimierz Gurda wraz z bp Piotrem
Sawczukiem oraz zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Obecnie
byli liczni duchowni, osoby zakonne i wierni świeccy.

- Jest mi niezmiernie miło, że to Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne ma
miejsce na terenie prawosławnej Diecezji Lubelsko–Chełmskiej, w Siedlcach.
Dziękuję, że wszyscy hierarchowie zjednoczeni w Polskiej Radzie
Ekumenicznej są z nami. Mimo podziału, ontologicznie stanowimy jedną całość
mistycznego ciała Jezusa Chrystusa. Kiedy dziś była zaintonowana modlitwa
„Ojcze Nasz”, nie było różnicy pomiędzy nami – mówił w trakcie nabożeństwa
abp
Abel.
W wygłoszonym podczas nabożeństwa słowie, bp Krzysztof Nitkiewicz
porównał współczesny ruch ekumeniczny do wędrówki Narodu Wybranego
przez
pustynię
po
cudownym
przejściu
Morza
Czerwonego.

- 17 -

- Potrzebujemy refleksji i lepszej recepcji dokumentów ekumenicznych. One są
prawdziwym skarbem, podobnie jak wzajemne relacje i inicjatywy. Ten skarb
otrzymany od pionierów ekumenizmu powinien być pomnażany ku pożytkowi
wszystkich, zgodnie z ewangeliczną przypowieścią o talentach. On musi w
jeszcze większym stopniu kształtować nasze życie – podkreślał bp. Nitkiewicz.
- Okazję na nowe otwarcie daje obchodzone w tym roku stulecie odzyskania
przez nasz kraj niepodległości. Ten prawdziwy cud był wielkim darem Boga,
który wysłuchał modlitwy naszych przodków i przyjął ich ofiarę. Oni należeli
do różnych Kościołów i religii, ale łączyła ich miłość do Polski. Dlatego
jubileusz odzyskania niepodległości stanowi wielką szansę, żeby zbliżyć się do
siebie jeszcze bardziej. Nie licytujmy się kto ma więcej zasług, kto bardziej
miłuje
Ojczyznę.
- Kiedy spotykamy się z osobami krytykującymi ruch ekumeniczny,
powinniśmy wyciągnąć do nich przyjazną dłoń i wejść w dialog. Bo tylko
cierpliwa miłość jest w stanie przekonać tych naszych braci i siostry, że to sam
Chrystus pragnie ruchu ekumenicznego. On modli się o jedność i zaprasza
wszystkich do Swojej modlitwy. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj razem. Modlimy
się również za tych, którzy się z nami nie zgadzają – mówił bp K. Nitkiewicz.
Głos zabrał również prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. W
swoim wystąpieniu podkreślił on, fundamentem ruchu ekumenicznego musi być
wzajemna miłość, której wzorem jest obecny w każdej świątyni chrześcijańskiej
krzyż. Dziękując władyce Ablowi za zaproszenie i modlitwę, podkreślił wagę
różnorodności, otwartości i autentycznej miłości, którą chrześcijanie
przekonywali innych do ewangelii. – Trzeba zdobyć się na otwartośći odwagę
poznawania innych. Kochamy swoje Kościoły, ale żaden z naszych Kościołów
nie będzie miał sam tego, co możemy mieć razem – mówił biskup Samiec.

Od 18 do 25 stycznia pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą” w
kościele powszechnym trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej
Polsce mają miejsce spotkania ekumeniczne z udziałem duchownych i wiernych
różnych
kościołów
chrześcijańskich.
W centralnych obchodach w Siedlcach wzięli udział przedstawiciele:
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Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Katolickiego, Kościoła
Polskokatolickiego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła
Metodystycznego, Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów.

HISTORIA MAZUR
Król Mazurów – Karol Małłek
Karol Małłek (1895 – 1969) był nauczycielem
i pasjonatem mazurskiego folkloru. Zbierał
regionalne pieśni i podania. Opublikował
wspólnie z Arno Kantem „Mazurski śpiewnik
regionalny”. Tworzył widowiska bazujące na
mazurskich tradycjach, m.in. „Wesele
mazurskie”, „Jutrznia mazurska”, „Na Gody”.
Pisał również artykuły popularyzujące
mazurską kulturę.
Został współzałożycielem i prezesem
Związku Mazurów, a po II wojnie światowej
kierownikiem Instytutu Mazurskiego w
Olsztynie. Odsunięty od pracy w 1950 r. zaszył się w Krutyni, gdzie w domu z
widokiem na rzekę napisał swoje wspomnienia: „Z Mazur do Verdun”, „Z
Mazur do podziemia”, „Polskie są Mazury”. Choć mieszkał później w Olsztynie
i w Toruniu zawsze wracał nad „mazurski Ganges” (jak nazywał Krutynię). W
swoim domu w Krutyni także zmarł, został jednak pochowany na cmentarzu w
Olsztynie.

Dziadek

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO- AUGSBURSKI W POLSCE
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Diakonia Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego

W Nowym Testamencie rzeczownik „diakonia” oznacza służbę
miłosierdzia, do której zobowiązany był każdy chrześcijanin, w myśl słów z
Ewangelii Mateusza: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (Diakonia Polska)
jest organizacją pozarządową o charakterze charytatywnym. Osobowość prawną
uzyskała 10 lutego 1999 r. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji (Dz. U. Nr 20, poz. 178). Organizacja działa na terenie całego
kraju.
Od 2003 r. Diakonia Polska jest członkiem Eurodiaconii.
Od lipca 2006 r. Diakonia Polska jest organizacją pożytku publicznego (KRS
0000260697).
Diakonia Polska działa na różnych płaszczyznach:
 rozpoznaje nowe obszary pracy socjalnej
 tworzy i wspiera instytucje pomocowe, diecezje i parafie w wypełnianiu ich
charytatywnych i społecznych zadań
 prowadzi programy i akcje na rzecz dzieci z rodzin słabszych socjalnie oraz
na rzecz wyrównania szans edukacyjnych
 prowadzi wymianę młodzieży w ramach wolontariatu europejskiego
 tworzy i przygotowuje projekty
 współpracuje z przedstawicielami opieki społecznej, instytucji
państwowych, samorządowych, fundacji socjalnych, kas chorych,
ubezpieczalni
 współpracuje z przedstawicielami służby diakonijnej w kraju i za granicą
 przeprowadza zbiórki funduszy na cele diakonijne
 kształci i dokształca współpracowników i wolontariuszy (seminaria,
konferencje, szkolenia, stypendia)
Diakonii Polskiej podlegają diakonie diecezjalne i parafialne, które:
 prowadzą pracę z osobami z niepełnosprawnością
 niosą pomoc osobom starszym, samotnym i chorym
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udzielają pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz innym potrzebującym
prowadzą wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
organizują kolonie dla dzieci
prowadzą akcje dożywiania dzieci w szkołach
pośredniczą w zakupie leków, organizacji dojazdów dla osób starszych na
nabożeństwa
Logo diakonii zostało zaprojektowane w 1925
r. przez prof. Richarda Boelanda jako znak
misji wewnętrznej. Zgodnie z decyzją
Eurodiaconii krzyż z koroną może być
używany jako logo przez Diakonie Kościołów
protestanckich w Europie.
Krzyż oznacza Boże miłosierdzie w Jezusie
Chrystusie, który poniósł nasze grzechy na
krzyż Golgoty. Korona oznacza Jego
zmartwychwstanie, zwycięstwo nad śmiercią.
Wraz z Chrystusem bierzemy udział w
zwycięstwie Wielkanocy. Korona to także
zapowiedź otrzymania „korony żywota” (Ap

2,10).
Diakonia Polska współorganizuje również wraz z katolickim- Caritas i
prawosławnym - Eleos ekumeniczne akcje świąteczne:
 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (organizowane wspólnie od 2000r.).
 Skarbonka diakonijna (organizowana od 1995r.przez Diakonię, od
2005r. jako akcja ekumeniczna). W Kościele Rzymskokatolickim znana
jest jako Jałmużna Wielkopostna, a w Kościele Prawosławnym jako
Ofiara Wielkopostna.
Diakonia Kościoła
wraz z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w 2001 r. po raz pierwszy w Polsce zainicjowały
akcję „Prezent pod choinkę”.

OGŁOSZENIA
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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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Skarbonka Diakonijna 2018

Skarbonka diakonijna to ekumeniczna akcja kościelnych organizacji
charytatywnych: Diakonii, Caritas Polska i Eleos. W Kościele EwangelickoAugsburskim akcja odbywa się od 1995 r. Od 2005 r. ma charakter
ekumeniczny. W Kościele Rzymskokatolickim znana jest jako Jałmużna
Wielkopostna, a w Kościele Prawosławnym jako Ofiara Wielkopostna.
Skarbonka diakonijna rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa do Świąt
Wielkanocnych. W tym czasie obie Diakonie, Caritas i Eleos namawiają do
rezygnowania z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten
sposób funduszy na cele akcji. Środki zbierane są do specjalnie przygotowanych
na dany rok kolorowych, papierowych skarbonek. Zebrane fundusze
przeznaczane są na rzecz potrzebujących.
W okresie pasyjnym zachęcamy wszystkich do refleksji nad znaczeniem postu
oraz ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie
funduszy do specjalnych skarbonek. Skarbonki zostaną przekazane Diakonii na
projekty na rzecz osób potrzebujących.
W ten sposób chcemy promować kulturę dzielenia się oraz społecznej
solidarności i odpowiedzialności. Celem akcji jest uwrażliwianie wszystkich
pokoleń na potrzeby ludzi wykluczonych i marginalizowanych: seniorów, osób
z niepełnosprawnością, dzieci, młodzieży czy rodzin w trudnej sytuacji
życiowej.
Skarbonka diakonijna może być darem dla takich właśnie osób – Twoim darem,
a także Twoim wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i
wrażliwości.
Zebrane środki chcemy przeznaczyć na leczenie i rehabilitację osób starszych i
dzieci, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb. Nawet
najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość.
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DANE TELEADRESOWE PARAFII
ks. Marcin Pysz- Proboszcz
Tel. kom. służbowy: 502 620 934
p. mgr Piotr Uciński - 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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