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  HASŁO MIESIĄCA KWIECIEŃ 2018 R.  

 

 

Jezus rzekł: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. 

           J 20,21 

 

 Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy 

czytelnicy. Oto zmartwychwstały Jezus staje pośrodku uczniów i mówi: „Pokój 

Wam!” Po wspomnieniu wydarzeń Wielkiego Tygodnia i do nas nasz Zbawiciel 

mówi te słowa, które są również hasłem nowego miesiąca. Uczniowie Jezusa po 

zderzeniu ze śmiercią krzyżowa swojego Mistrza byli zasmuceni i wewnętrznie 

rozbici. W ich myślach z pewnością przebiegały słowa ich Nauczyciela, że 

krzyż to nie koniec, ale dopiero początek zbawczego dzieła. Jednakże smutek i 

cierpienie po tragicznych wydarzeniach na Golgocie był wielki. Nas 

współczesnych chrześcijan nie dziwią te odczucia. My również jak 

doświadczymy cierpienia, bólu, odrzucenia potrzebujemy wiele czasu, aby móc 

na nowo znaleźć siły i motywację do życia, tzw. normalnego życia. Do uczniów 

przychodzi sam Zmartwychwstały Jezus i ukazuje im, że Jego misja wypełnia 

się do końca. To On pokonał śmierć i na jaśnię wywiódł życie! To On posyła 

ich, aby nieśli ewangelię, czyli dobrą nowinę w Świat.  

 Droga siostro i bracie. Po dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło. I dzisiaj 

Jezus staje pośrodku naszego cierpienia i smutku i mówi „Pokój wam”. Jezus 

czyni to w swoim Słowie, w Sakramencie, ale czyni to też w drugim człowieku. 

Jakże często w ciężkich chwilach naszego życia, zainteresowanie, dobre słowo, 

a może po prostu obecność drugiego człowieka potrafi nam pomóc. Nie raz 

pewnie odczuliśmy to, że Bóg stawia na naszej drodze kogoś, kto staje się dla 

nas bardzo ważny i potrafi towarzyszyć nam w naszym cierpieniu, samotności i 

smutku. Tak właśnie Bóg działa. Nigdy nie pozostawia nas osamotnionych. 

Chrystus zmartwychwstał, Jego światłość chce dzisiaj rozpromienić i nasze 

życie. Dlatego otwórzmy się na Jego słowo, na Jego światłość, otwórzmy się na 

drugiego człowieka i pozwólmy sobie pomóc. Oto Baranek Boży gładzi grzechy 

Świata, oto Baranek Boży gładzi Twój grzech i niesie Ci nowe życie. 

Uchwyćmy się tej wielkiej miłości okazanej nam w Jezusie Chrystusie. Niech 

Bóg prowadzi nas i wzmacnia w tym Wielkanocnym czasie. Niechaj Jego 

miłość odmieni nasze życie, rozpromieni nasze życie. Amen. 

 

Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII MARZEC 2018 R. 

 

Obrady Synodu Diecezji Mazurskiej 

 

 
 

Synod Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

obradował dnia 3 marca 2018 r. w Mikołajkach. Obrady 3. sesji VI Synodu 

rozpoczęto od wspólnego nabożeństwa, podczas którego kazanie wygłosił nowy 

zwierzchnik diecezji bp Paweł Hause. W swoim kazaniu podkreślił on rolę 

świadectwa wiary w życiu Kościoła. W czasie nabożeństwa w sposób 

szczególny wspomniano śp. ks. Franciszka Czudka, wieloletniego i zasłużonego 

proboszcza parafii w Mikołajkach, zmarłego przed kilkoma dniami.  

 

Wiosenna sesja Synodu poświęcona była przede wszystkim sprawom 

budżetowym. Na początku obrad w gronie członków synodu diecezji powitano 

ks. Łukasza Stachelka (nowego proboszcza parafii w Olsztynie), który złożył 

ślubowanie. Wysłuchano sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z 

życia diecezji i duszpasterstw środowiskowych. Odczytano także informację 

kapelanów EDW oraz Straży Granicznej. Synod udzielił Radzie Diecezjalnej 

absolutorium. W kolejnej części przyjęto preliminarz na rok bieżący.  

 

Synod, nawiązując do ogólnokościelnej debaty, dyskutował na temat 

konfirmacji w oparciu o przygotowane referaty ks. radcy Tomasza Wigłasza 

oraz ks. Krystiana Borkowskiego.  
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Na wniosek zwierzchnika diecezji, Synod powołał rzecznika prasowego 

diecezji, którym został  ks. Wojciech Płoszek. 

  

Istotną częścią obrad było również głosowanie nad przyjęciem 

okolicznościowego oświadczenia na 100-lecie odzyskania niepodległości oraz 

Rok Świadectwa Kościoła.  

 

Tekst oświadczenia:  

 

OŚWIADCZENIE 

SYNODU DIECEZJI MAZURSKIEJ 

KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W POLSCE 

Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI 

Mikołajki, 3 marca 2018r. 

W 2018 r. obchodzimy w Polsce niezwykle ważną, setną, rocznicę odzyskania 

niepodległości. Rocznice, takie jak ta, napełniają nas dumą i dają sposobność do 

świętowania tego, co najlepsze w historii Rzeczpospolitej. Pozwalają uczcić i 

upamiętnić wszystkich tych, którzy przez wieki poświęcali swoje życie, wolność 

i dobrobyt w służbie Ojczyźnie, czyli swoim bliźnim. Powinny być jednak 

również bodźcem do refleksji nad teraźniejszością i przyszłością Narodu. W tym 

do zastanowienia się nad modelem współczesnego patriotyzmu i wizją 

społeczeństwa obywatelskiego na miarę XXI w. 

Dlatego my, ewangelicy, członkowie Synodu Diecezji Mazurskiej Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP, wyrażamy swój zdecydowany i stanowczy 

sprzeciw wobec wszelkich form rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu, 

nacjonalizmu i wszelkich ideologii mających u podstaw nienawiść i pogardę dla 

drugiego człowieka. 

Jako spadkobiercy pięciowiekowej tradycji mazurskiego ewangelicyzmu w 

przeszłości wiele wycierpieliśmy za wierność swojej ewangelickiej wierze oraz 

językowi polskiemu ukształtowanemu w dobie i dzięki Reformacji (by 

wspomnieć tylko Stanisława Murzynowskiego, ks. Gustawa Gizewiusza, ks. 

Krzysztofa Mrongowiusza, czy Michała Kajkę). Nasi przodkowie cierpieli przez 

to prześladowania za czasów pruskiej germanizacji, a potem w czasie 

komunizmu, gdy traktowano ich jako obcych na własnej ziemi.  
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Dlatego tym bardziej bliski jest nam los mniejszości narodowych, etnicznych 

czy religijnych, które z uwagi na swoją odrębność i przywiązanie do tradycji 

spotykają się z nieprzyjemnościami i pogardą. 

Z obawą obserwujemy nasilające się ataki na tle rasowym i budzące się demony 

nienawiści. Także i nasza mazurska ziemia nie jest od nich wolna. To tu doszło 

do ataków na społeczność muzułmańską (Ełk), zbezczeszczenia kaplicy 

ewangelickiej (Biała Piska), próby zorganizowania koncertu zespołów 

związanych z ideologią nazistowską (Ostróda), oraz marszu środowisk skrajnie 

prawicowych (Hajnówka). 

Jako ewangelicy, w pierwszej kolejności miarą naszego życia i postępowania 

czynimy Pismo Święte. To zaś jest w tej kwestii bardzo jasne i czytelne. 

Poczynając od największego z przykazań – miłości Boga i obejmującej 

wszystkich ludzi miłości bliźniego, po słowa Jezusa: „miłujcie nieprzyjaciół 

waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 44), dlatego 

odrzucamy postawy nacjonalistyczne jako sprzeczne z Pismem Świętym. 

Chcemy, aby w naszym Kraju – w naszym wspólnym domu – wszyscy, 

niezależnie od pochodzenia, religii i wyznawanych poglądów, mogli 

bezpiecznie żyć i pracować budując w ten sposób silne i dostatnie państwo. Tak, 

jak czyniliśmy to od wieków udzielając schronienia cierpiącym prześladowania, 

a nasi przodkowie stworzyli pierwszy w historii dokument gwarantujący (od 

luterańskich Prus przez katolickie Mazowsze po prawosławną Ruś) pokój 

między religiami. Akt ten zwany Konfederacją Warszawską był nie tylko 

ukoronowaniem złotego wieku polskiej tolerancji, ale i dał podwaliny pod 

budowę społeczeństwa obywatelskiego, bogatego w różnorodności. 

W naszych modlitwach powierzamy Bogu przedstawicieli mniejszości 

narodowych, etnicznych, religijnych i światopoglądowych, którzy doświadczyli 

nieprzyjemności czy prześladowań i zgodnie z Chrystusowym poleceniem 

otwieramy przed nimi swoje domy i kościoły. „Cokolwiek uczyniliście jednemu 

z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.” (Mt 25,40) 

 

(-) 

Synod Diecezji Mazurskiej 

Kościoła Ewangelickiego - Augsburskiego w Polsce 

*** 
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Rozpoczynamy realizację projektu unijnego 

 

 

Powoli zbliża się termin rozpoczęcia realizacji projektu pt.: „Rozwój 

Infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu”. W ramach 

projektu zostanie dokończona rozbudowa budynków w których znajduje się 

ŚDS w Piszu oraz przeniesienie pomieszczeń parafialnych. Od dnia 15 marca 

została również przeniesiona kancelaria parafialna do budynku plebanii na 

parterze. Kancelaria wróciła na swoje dawne miejsce. Po zakończeniu projektu 

kancelaria pozostanie na parterze plebanii. 

Prace remontowe i przebudowy zakończą się w grudniu 2018 r.. Z góry 

serdecznie przepraszamy za utrudnienia powstałe w wyniku prac remontowych. 

 

*** 
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Wielkanocna Zbiórka Żywności 

 

Tradycyjne Ewangelickie Stowarzyszenie Betel jest zaangażowane w 

Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Zbieramy we wszystkich dużych sklepach na 

terenie Pisza. 

W tym miejscu serdecznie dziękujemy za każdy przekazany dar oraz osobom 

zaangażowanym w tegoroczną zbiórkę. Dziękujemy pracownikom i 

podopiecznym naszych ośrodków, uczniom z piskich szkół oraz p. Piotrowi 

Ucińskiemu, który jest koordynatorem tegorocznej zbiórki. 

Zebrana żywność zostanie przekazana na rzecz osób potrzebujących oraz na 

ośrodki wsparcia prowadzone przez ES Betel. 

Łącznie zebraliśmy: ponad 1 100 kg. 
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY OGŁASZAMY 

 

W dniu 01 marca 2018 r. zmarł śp. ks. Franciszek Czudek były Proboszcz 

Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mikołajkach. 

ks. Franciszek Czudek urodził się 1 lutego 

1942 r. W młodości pracował przez długie 

lata jako górnik. W wieku dojrzałym 

ukończył Chrześcijańską Akademię 

Teologiczną jako magister teologii 

ewangelickiej. Ordynowany był 15 lipca 

1990 r. Z dniem ordynacji został 

wikariuszem Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Mikołajkach. Dnia 4 

listopada 1990 r. – z udziałem biskupa 

Kościoła Janusza Narzyńskiego – odbyła się 

w Mikołajkach uroczystość położenia 

kamienia węgielnego pod Dom Parafialny. 

Dnia 1 sierpnia 1993 r. ks. Franciszek 

Czudek został mianowany administratorem 

mikołajskiej parafii. Czasowo, do stycznia 

1996 r., sprawował też administrację parafii w Rynie. W Mikołajkach dał się 

poznać jako energiczny i skuteczny budowniczy. W 1995 roku powstał Dom 

Opieki „Arka” w Mikołajkach, który zapewnia osobom w podeszłym wieku 

spędzenie godnej starości, w otoczeniu przyjaznych ludzi. Tu mogą liczyć na 

pielęgnację, opiekę lekarską, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia kulturalne i terapię 

zajęciową. Dzięki inicjatywie proboszcza z Mikołajek, w 2003 roku zaczął 

działać Dom Opieki „BETEZDA” w Ukcie. Z inicjatywy duchownego szybko 

wybudowano też nowe pomieszczenia dla Muzeum Reformacji w Mikołajkach. 

Ks. Franciszek Czudek, wieloletni proboszcz w Mikołajkach, jako społecznik 

cieszył się w województwie warmińsko-mazurskiego sporym szacunkiem i 

zaufaniem. Otrzymał wiele listów gratulacyjnych, podziękowań oraz dyplomów 

od Wojewody, Marszałka Województwa, okolicznych starostów powiatowych i 

burmistrzów gmin. W roku 2005 Rada Miasta Mikołajki przyznała księdzu tytuł 

„Honorowego Obywatela Miasta Mikołajki” za jego działalność charytatywną i 

ekumeniczną.  
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W 2006 r. został uhonorowany nagrodą roku 2006 „Optimus Hominum” – za 

działalność humanitarną. W 2007 r. został laureatem nagrody ministra pracy i 

polityki społecznej ” za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy 

społecznej”. 

Od stycznia 2008 r. ks. Franciszek Czudek przeszedł w stan spoczynku. 

  

Pogrzeb naszego współbrata odbył się 05 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 

12:00 z kościoła ewangelickiego w Mikołajkach. 

  

Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy – niechaj to zapewnienie 

Apostoła Pawła z listu do Rzymian będzie pociechą dla zasmuconych serc. 

 

*** 

 

Zmarła śp. Anna Grenda w wieku 49 

lat, urodzona 14.09.1968 r. w 

Uścianach, zmarła 19.03.2018 r. w 

szpitalu w Ełku. 

Pogrzeb naszej współsiostry odbył 

się 23 marca 2018 r. z kaplicy 

cmentarnej w Piszu na pobliski 

cmentarz komunalny. 

  

Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy – niechaj to zapewnienie 

Apostoła Pawła z listu do Rzymian będzie pociechą dla zasmuconych serc. 
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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 KWIETNIU 
 

 

Drogie siostry i bracia , drodzy parafianie. W życie wchodzi nowe prawo Unii 

Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym rubryka 

naszego biuletynu parafialnego pt. „nasi jubilaci” misi zostać zawieszona.  

 

Po wypracowaniu przez Synod Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego w RP 

szczegółowych zapisów prawnych Rada Parafialna podejmie decyzję czy 

rubryka z urodzinami powróci do naszej gazetki parafialnej.  

 

Przepraszamy za niedogodności i utrudnienia, ale nie wynikają one z naszej złej 

woli, a jedynie z obowiązujących przepisów prawnych.   

 

Ks. Marcin Pysz 

 

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu Bożych łask na kolejne 

lata życia. 
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PLAN NABOŻEŃSTW KWIECIEŃ 2018 R. 
 

 

Data Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała Piska 

01.04. 1. Dzień Świąt 

Zmartwychwstania 

Pańskiego 

9:00 11:00   

02.04. 2. Dzień Świąt 

Zmartwychwstania 

Pańskiego 

 11:00   

08.04. 1. Niedziela po 

Wielkanocy 

9:00 11:00 

 

  

15.04. 2. Niedziela po 

Wielkanocy 

9:00 

 

11:00 

 
 

10:00  do 

Ełku godz. 

9:15 

22.04. 3. Niedziela po 

Wielkanocy 

9:00 11:00   

 

 do 

Pisza godz. 

10:30 

 

29.04. 4. Niedziela po 

Wielkanocy 

9:00 11:00  

06.05. 5. Niedziela po 

Wielkanocy 

9:00 

 

11:00 

 

 

 

 

Legenda: 

 - Spowiedź i Komunia Święta;  

- Kawiarenka Parafialna; 

  - transport na nabożeństwo. 

 

 

W każdą 1 i 3 niedzielę miesiąca  dzieci i młodzież przedkonfirmacyjną 

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 
 
 

Sympozjum o prawie do prywatności w Kościołach 

 
W dniu 15 marca br. w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się pod 

patronatem Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ogólnopolskie 

sympozjum naukowe pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych 

związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych 

osobowych. 

 

Konferencję patronatem objęli także: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister 

Cyfryzacji i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a 

organizatorami byli Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT), Polska 

Rada Ekumeniczna (PRE) i Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego 

(PTPW). 

Bezpośrednim powodem organizacji Sympozjum były wyzwania stojące przed 

związkami wyznaniowymi w związku z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (tzw. RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r.  

Zgodnie z art. 91 tego aktu wspólnoty religijne, które na dzień wejścia w życie 

rozporządzenia nie będą stosowały szczegółowych zasad ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz nie wprowadzą specjalnego 

organu nadzorczego w tym zakresie, będą podlegały kognicji publicznego 

organu nadzoru.  

Celem sympozjum było zaprezentowanie obecnych i planowanych rozwiązań 

prawnych, poglądów i doświadczeń różnych związków wyznaniowych w 

zakresie prawa do prywatności, jak również zagadnień związanych z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Po raz 

pierwszy publicznie przedstawiono założenia planowanych regulacji ochrony 

danych osobowych zgodnych z RODO przygotowanych przez Kościół 

rzymskokatolicki, Kościołów ewangelicko-augsburski, zespół ds. ochrony 

danych przy Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz organizatorów sympozjum dla 

tzw. rejestrowych związków wyznaniowych.  
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Mimo pewnej różnorodności dotyczącej organizacji organu nadzorczego w 

każdym z nich, wszystkie zaprezentowane projekty były podobne co do ochrony 

praw jednostki oraz sposobów jej dochodzenia. Istotnym elementem było także 

przedstawienie inicjatyw związanych z ochroną tajemnicy duszpasterskiej, która 

– w odróżnieniu od tajemnicy spowiedzi – nie cieszy się ochroną państwa.  

 

Projekty aktów prawa kościelnego przygotowane na polecenie Konsystorza 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przez zespół prawników przeszły 

już opiniowanie Komisji Reformy Prawa przy Biskupie Kościoła, Synodalnej 

Komisji Prawnej, Konsystorza, Rady Synodalnej i Konferencji Biskupów, a 

przez Synod Kościoła będą rozpatrywane na jego najbliższej, kwietniowej sesji.  

Po zakończeniu procesu legislacyjnego w Kościele rozpoczną się szkolenia w 

zakresie RODO oraz przekazanie odpowiednich materiałów dla parafii i 

diecezji. Na podstawie nowych przepisów zostanie doprecyzowana kwestia 

zasad prawnych wstępowania i występowania z Kościoła, zasady przetwarzania 

danych i ich ochrona oraz utworzona zostanie Komisja Ochrony Danych 

Osobowych jako organ nadzorczy w tym zakresie dla całego Kościoła.  

  

 

 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ŚWIAT 

 

Nowy zwierzchnik luteran w Finlandii 

 

Biskup diecezji Espoo bp Tapio Luoma został wybrany nowym arcybiskupem 

Turku i zwierzchnikiem Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii podczas 

Synodu Kościoła, który odbył się 1 marca. Bp Luoma zastąpi abp. Kari 

Mäkinena, który przechodzi w stan spoczynku. 

 

Tapio Luoma urodził się w 1962 roku. W 1987 został ordynowany na 

duchownego luterańskiego., W 2012 roku konsekrowany na biskupa Espoo. 

Wcześniej opełnił obowiązki duszpasterskie i administracyjne w innych 

diecezjach fińskiego Kościoła luterańskiego. W 2000 roku zdobył tytuł 

duszpasterza roku. 
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Instalacja nowego arcybiskupa Turku odbędzie się 3 czerwca 2018 roku. 

  

Według portalu Uusi Suomi, nowy arcybiskup kojarzony jest raczej z 

konserwatywnym nurtem w Kościele. Jest przeciwnikiem małżeństw 

jednopłciowych. Arcybiskup-elekt jest żonaty i ma 3 dzieci. 

 

  

Kościół Ewangelicko-Luterański Finlandii jest największym wyznaniem w 

Finlandii. Do Kościoła luterańskiego należy nieco ponad 70% Finów (3,9 mln.) 

w dziewięciu diecezjach. Od 1998 roku obok arcybiskupa Turku swój urząd 

pełni biskup Turku, który wspomaga arcybiskupa w działaniach diecezjalnych 

ze względu na zobowiązania reprezentacyjne arcybiskupa w kraju i zagranicą. 
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HISTORIA MAZUR  

 

Jan Malecki – reformator luterański, związany z ziemią mazurską. 

 

Jan Malecki (1490 – 1567) znany również jako Jan Sandecki urodził się w 

Nowym Sączu w rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły elementarnej 

studiował w Akademii Krakowskiej, pracując równocześnie w drukarni Unglera, 

gdzie zdobył zawód drukarza. Po kilku latach zaczął pracować w drukarni 

Wietora a następnie otworzył drukarnię przy ul. Floriańskiej. W 1525 r. ożenił 

się z Dorotą Kunicką, z którą miał syna Hieronima. Następne lata naznaczone 

były trudem zmagania się o utrzymanie na rynku księgarskim, szczególnie po 

śmierci żony w 1528 r. 

W 1536 r. na zaproszenie księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna 

pojechał do Prus Królewskich, gdzie pod wpływem biskupa pomezańskiego 

Paula Speratusa przystąpił do Kościoła Luterańskiego. Rok później Jan Malecki 

został mianowany pastorem polskojęzycznej ludności mazurskiej w Ełku, mimo 

ze nie miał wykształcenia teologicznego. Otrzymał również dobra ziemskie 

nazwane Maleczewem. Udało mu się również założyć drukarnię w Ełku. 

Malecki był pionierem polskojęzycznej oświaty na Mazurach i pierwszym 

autorem polskich książek dla Mazurów. Pierwszy przetłumaczył na język polski 

i wydał w 1546 r. Mały Katechizm Lutra.  

W 1545 r. wybuchł spór między Maleckim a drukarzem z Królewca 

Janem Seklucjanem na temat poprawności językowej wydanych przez siebie 

katechizmów. Spór ten stanowi cenny przyczynek na temat ówczesnego stanu 

języka polskiego. Efektem rywalizacji wydawniczej Maleckiego i Seklucjana 

były publikacje licznych dzieł o charakterze religijnym, w tym tłumaczenia 

Nowego Testamentu. Był to niebagatelny wkład obu wydawców w rozwój 

literatury w jęz. polskim. 

 

Jan Malecki wkrótce popadł w kłopoty finansowe, ponieważ wydane 

przez niego tłumaczenie Nowego Testamentu nie uzyskało aprobaty księcia. 

Efektem tego był decyzja o sprzedaży swej  ełckiej drukarni królewieckiemu 

drukarzowi Janowi Sandmannowi. 
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W późniejszym czasie J. Malecki został mianowany superintendentem 

nowoutworzonego dekanatu ełckiego i całkowicie poświecił się nowej roli 

wizytatora szkół. Zmarł 28 maja 1567 r. w Ełku, gdzie został pochowany.    

 

Dziadek 

 

 

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO- AUGSBURSKI W POLSCE  
 

Wydawnictwo "Augustana" 

Wydawnictwo Augustana rozpoczęło 

swoją działalność w Bielsku-Białej w 

kwietniu 1992 roku. Jego historia sięga 

jednak dużo dalej, do 15 stycznia 1863 r. 

Wtedy to ukazał się pierwszy numer 

czasopisma, które nazywało się wówczas 

„Zwiastun Ewangeliczny”. Jego 

redaktorem był ks. Leopold Marcin Otto. Przez wiele lat siedzibą wydawnictwa 

była Warszawa, natomiast w 1992 r. nastąpiła przeprowadzka do Bielska-Białej. 

Wydawnictwo znalazło się w nowym miejscu i w nowych czasach. Tu był nowy 

budynek, tu istniały nowe możliwości technologiczne. Tu pojawili się też nowi 

ludzie. 

Obecnie „Zwiastun Ewangelicki” – najstarsze wśród ukazujących się dziś 

czasopismo – ma ogólnopolski zasięg i jest dwutygodnikiem. W każdym 

numerze zawiera dodatek dla najmłodszych – „Przyjaciel Dzieci”. 

Z okazji 140-lecia „Zwiastuna Ewangelickiego”, w roku 2003, listę czasopism 

Wydawnictwa Augustana uzupełniły „Studia Humanistyczno-

Teologiczne” oraz  kwartalnik „Przegląd Ewangelicki” – forum dyskusji i 

wymiany myśli społeczno-kulturalnej. 

Ewangelickie spojrzenie na świat prezentuje wydawany od roku 1863  

rocznik „Kalendarz Ewangelicki”. W stałych rubrykach przypomina ważne 

postacie i fakty historyczne, ukazuje minione wydarzenia w parafiach, 

diecezjach i Kościele, proponuje praktyczne porady, zaprasza na strony z prozą i 

poezją.  

http://www.zwiastun.pl/nagroda_im_ks_Leopolda_Otto.html
http://www.zwiastun.pl/
http://www.zwiastun.pl/strona_230e3/przyjaciel_dzieci.html
http://www.nowa.augustana.pl/studia_humanistyczno_teologiczne.html
http://www.nowa.augustana.pl/studia_humanistyczno_teologiczne.html
http://www.nowa.augustana.pl/przeglad_ewangelicki.html
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Co roku zawiera interesujący blok tematyczny, poświęcony np.: rodzinie, 

wychowaniu, diakonii. Wraz z nim ugruntowaniu wiary służy wydawana 

corocznie książka Z Biblią na co dzień, zawierająca wersety biblijne do 

codziennego czytania. Jako niezwykły przewodnik łączy bogactwo Pisma 

Świętego z codziennością. W 2017 roku uruchomiono aplikację na smartfony, 

która zawiera teksty biblijne z książki Z Biblią na co 

dzień (szczegóły: biblianacodzien.pl) 

Istotnym zakresem pracy wydawnictwa są książki o Kościele Ewangelicko – 

Augsburskim (luterańskim) w Polsce. Świadectwo wiary i życia przedstawia 

jego historię, naukę, literaturę i sztukę oraz współczesność. Inną publikacją na 

ten temat jest Nasze życie, wydana w trzech językach: polskim,  angielskim i 

niemieckim.  

 

Ważne miejsce w działalności wydawniczej pełnią również: 

 wydane w 2003r. Księgi wyznaniowe Kościoła Luterańskiego; 

 seria książek „Biblioteka Klasyki Ewangelickiej”; 

 książki dla dzieci (m.in. kalendarz adwentowy); 

 wydany w 2002 roku Śpiewnik Ewangelicki (używany w Kościołach 

luterańskich w Polsce i Czechach oraz w Kościele Ewangelicko - 

Reformowanym w Polsce) oraz 2. tomy Choralnika, który pozwala 

organistom w pełni wykorzystać bogactwo Śpiewnika ewangelickiego. 

 podręczniki do nauki religii ewangelickiej oraz materiały dla katechetów 

– przewodniki metodyczne zawierające programy nauczania oraz 

wskazówki dydaktyczne; 

 książka oraz wystawa Leśne kościoły. Miejsca tajnych nabożeństw 

ewangelickich w Beskidzie Śląskim (2009); 

 współczesne tłumaczenie Małego katechizmu Marcina Lutra (2014r.); 

 Ewangelicki śpiewnik pogrzebowy (2015r.); 

 pierwszy tom książki Reformacja (2016r.) -  pierwsza na polskim rynku 

obszerna publikacja prezentująca zagadnienia związane z Reformacją w 

XVI wieku, przygotowana przez polskich autorów - Jerzego Sojkę i 

Łukasza Barańskiego.  

Wydawnictwo jest również organizatorom Ogólnopolskiego Konkursu 

Biblijnego Sola Scriptura, który odbywa się od 2008 roku. 

 

http://biblianacodzien.pl/
http://www.ksiegarnia.augustana.pl/3edee/produkt.html
http://www.ksiegarnia.augustana.pl/3f198/produkt.html
http://www.ksiegarnia.augustana.pl/08ed3/produkt.html
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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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Zbiórka Bratniej Pomocy 2018 

 

Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zwraca się z prośbą o składanie 

darów na fundusz, który wspiera remonty i inwestycje realizowane przez parafie 

i inne instytucje Kościoła w Polsce. 

 

 

 

Zbiórka darów odbywa się od Wielkanocy do święta Zesłania Ducha 

Świętego. 

 

 

 

ŻYCZENIA 

 

Zdrowych radosnych i błogosławionych 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

wszystkim czytelnikom i parafianom  

 życzy redakcja  Ewangelika Piskiego. 

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus zamieszka 

w naszych sercach. 
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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 

http://www.esbetel.pl/

