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  HASŁO MIESIĄCA MAJ 2018 R.  

 

Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, 

czego nie widzimy.         Hbr 11,1 

 

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

Hasło miesiąca maja odwołuje się do bardzo osobistych i wewnętrznych przeżyć 

człowieka. Każdy z nas zupełnie inaczej i w pełni wewnętrznie przeżywa wiarę. 

Każdy z nas zupełnie innymi słowami opisałby czym jest dla niego wiara. 

Raczej trudno dzisiaj o dobry przykład mówiący o wierze. Niestety żyjemy w 

rzeczywistości, gdzie nie sposób tak po prostu, bez obaw uwierzyć i zaufać 

drugiemu człowiekowi. Często nawet ci najbliżsi potrafią nas oszukać, zdradzić, 

zawieść, przez co bardzo boleśnie zranić. Jednakże my chrześcijanie mamy 

szukać innego fundamentu dla naszej wiary. Tym fundamentem, którego nic nie 

zmieni i który nigdy nas nie zawiedzie jest Jezus Chrystus. Nasza wiara oparta 

na Jezusie staje się dowodem istnienia rzeczy, których nie widzimy. W 

bolesnych doświadczeniach, które tak często na nas spadają potrzebujemy silnej 

i niezachwianej wiary, że Jezus nas nie opuści. Doświadczyłem tego w chwilach 

najtrudniejszych w moim życiu. Oparcie się na Chrystusie i Jego miłości do nas 

podnosi z bólu i wskazuje na nową, inną wspaniałą rzeczywistość. Potrzebujemy 

jedynie wyciszenia i refleksji nad tym co się wydarzyło, a Pan wskazuje nowe 

drzwi i nową nadzieję. Takie doświadczenia właśnie najmocniej budują wiarę. 

Łatwo się na Boga obrazić, ale po co. Czyż nie lepiej w Bogu szukać oparcia. 

On co za nas własnego Syna wydał, najlepiej przeprowadzi nas poprzez 

cierpienie i doda sił, kiedy tego najbardziej będziemy potrzebowali. Życzę wam 

i sobie drogie siostry i bracia, aby nasza wiara właśnie była „pewnością”. 

Abyśmy potrafili dzięki głębokiemu zaufaniu Bogu iść przez nasze życie. 

Zostańcie z Bogiem. Amen. 

Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII KWIECIEŃ 2018 R. 

 

Prace budowlane idą pełną parą! Prosimy o wsparcie naszego 

projektu! 

Od kwietnia prace budowlane wokół budynków parafialnych ruszyły pełną parą. 

Generalnym wykonawcą prac jest firma Arkada p. Macieja Wójcika. 

Rozpoczęła się budowa ostatniej części łącznika pomiędzy budynkami 

parafialnymi. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej 

program RPO Warmia Mazury 9.2. Dotację uzyskało Ewangelickie 

Stowarzyszenie Betel. Prace idą w zaplanowanym tempie, a nawet szybciej – to 

dzięki profesjonalnej pracy oraz fantastycznej pogodzie. 

 

Pomysł rozbudowy powstał w 2012 r., a realizacja rozpoczęła się w 2014 r. 

dzięki pomocy Rotary Club Hamburg Haacke. Pomysłodawcą i nadzorcą 

projektu jest ks. Marcin Pysz proboszcz piskiej parafii ewangelickiej. Głównym 

celem zadania jest powiększenie przestrzeni na rzecz terapii osób 

niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu. 

Od 2014 r. otrzymaliśmy wiele wsparcia i pomocy ze strony wielu ludzi z całej 

Polski. Harmonogram prac przewiduje zakończenie zadania do końca 2018 r. 

Wstępnie planujemy uroczyste poświęcenie i otwarcie przebudowanych 

budynków parafialnych w maju 2019 r. 
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Projekt przewiduje również utworzenie ogrodu terapeutycznego – jest to 

zupełnie innowacyjny cel. Niestety nasz ogród nie został zakwalifikowany 

do dofinansowania z Unii Europejskiej. Dlatego na ten cel zbieramy ofiary i 

będziemy bardzo wdzięczni za każdą otrzymaną złotówkę. Koszt 

utworzenia ogrodu, który będzie służył terapii osób niepełnosprawnych to 

81 000,00 zł. 

 

 

Ofiary można przekazywać na konto naszego stowarzyszenia, które jest OPP: 

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel 

pl. Daszyńskiego 12A 

12-200 Pisz 

66 9364 0000 2002 0021 6616 0001 

tytułem: darowizna na cele statutowe – ogród terapeutyczny 

  

 

  

 

 

*** 
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Parafialna wycieczka do Kina w Kętrzynie. 

 

W dniu 21 kwietnia br. grupa 

naszych parafian udała się wraz z 

praktykantem p. Piotrem 

Ucińskim do Kętrzyna na 

projekcję filmu „Storm. 

Opowieść o odwadze” Film, 

którego akcja toczy się w 

czasach reformacji. Wyjazd 

został zorganizowany na 

zaproszenie Biskupa Diecezji 

Mazurskiej ks. bpa Pawła Hause. 

Cieszymy się, że mogliśmy 

wziąć udział w tym ciekawym 

wydarzeniu. 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

 

Nabożeństwo dla dzieci! 

Serdecznie zapraszamy wszystkie 

dzieci, młodsze i starsze na 

nabożeństwo dla dzieci, które 

odbywać się będą w każdą 

ostatnią niedzielę miesiąca o 

godz. 11:00 w Parafii 

Ewangelicko – Augsburskiej w 

Piszu. Nabożeństwo poprowadzi 

pani Joanna Ucińska. 

Będzie to wyjątkowy czas modlitwy i poznania historii Biblijnych oraz znajdzie 

się coś słodkiego! 

Równolegle do nabożeństwa dla dzieci, będzie odbywał się nabożeństwo dla 

dorosłych w piskiej kaplicy ewangelickiej na które serdecznie zapraszamy 
rodziców! 

*** 

Diecezjalne Święto Pieśni  

Zapraszamy do wzięcia udziału 

w dorocznym Zjeździe Chórów 

Diecezji Mazurskiej. 

Uroczystość odbędzie się 31 

maja 2018r. o godz. 10:30 w 

kościele ewangelickim w 

Sorkwitach.  

Parafia organizuje wyjazd, 

prosimy o zapisywanie się na 

listę! Zapraszamy! 

*** 
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Diecezjalna Konferencja Księży 

 

W dniu 23 kwietnia 2018 r. w Białymstoku odbyła się Diecezjalna Konferencja 

Księży. Duchowni Diecezji Mazurskiej rozmawiali o aktualnych sprawach 

dotyczących pracy w parafiach oraz o diecezjalnych projektach. Po konferencji 

zgromadzeni zwiedzili Synagogę w Tykocinie. 
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY OGŁASZAMY 
 

Zmarł śp. Willi Papis w wieku 85 lat, 

urodzony 16.10.1932 r., zmarł 

04.04.2018 r. w szpitalu w Piszu. 

 

Pogrzeb naszego współbrata odbył 

się 09 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) 

o godz. 11:00 z kościoła 

ewangelickiego w Wejsunach na 

cmentarz w Rucianej Nidzie. 

  

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

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

 

 

 

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!!! 
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PLAN NABOŻEŃSTW MAJ 2018 R. 
 

 

Data Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała Piska 

06.05. 5. Niedziela po 

Wielkanocy 

9:00 

 

11:00 

 

  

10.05. Wniebowstąpienie 

Pańskie 

 18:00   

13.05. 6. Niedziela po 

Wielkanocy 

9:00 

 

11:00

 

10:00  do 

Ełku godz. 

9:15 

20.05. 1. Dzień Świąt 

Zesłania Ducha 

Świętego 

9:00 

 

11:00 

 
Konfir-

macja 

  do 

Pisza godz. 

10:30 

21.05. 2. Dzień Świąt 

Zesłania Ducha 

Świętego 

 18:00   

 

27.05. Święto Trójcy Świętej 9:00 11:00 

 

10:00 

 

 do 

Ełku godz. 

9:15 

03.06. 1. Niedziela po Trójcy 

Świętej 

9:00 

 

11:00 

 

 

  do 

Pisza godz. 

10:30 

 

Legenda: 

- Spowiedź i Komunia Święta;       - Kawiarenka Parafialna; 

- transport na nabożeństwo;      - nabożeństwo dla dzieci. 

 

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca  wszystkie dzieci młodsze i starsze 

zapraszamy na Nabożeństwo dla dzieci organizowane równolegle do 

nabożeństwa w Piszu o godz. 11:00  

Nabożeństwo poprowadzi pani Joanna Ucińska. Będzie to wyjątkowy czas 

modlitwy i poznania historii Biblijnych oraz znajdzie się coś słodkiego!  
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ 
 
 

Uchwały Synodu Kościoła  

W czasie obrad wiosennej sesji Synodu Kościoła (6-8 kwietnia 2018r.) 

synodałowie m.in. jednogłośnie uchwalili zmiany prawa kościelnego dotyczące 

ochrony danych osobowych w Kościele. 

 

Zmiany Pragmatyki Służbowej dostosowujące ją do wymogów 

rozporządzenia RODO (rozporządzenia Uni Europejskiej w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych) wynikają z 

potrzeby doprecyzowania zasad uznawania danej osoby za członka Kościoła, co 

wpływa na prawo Kościoła do przetwarzania danych osobowych. W przepisach 

zagwarantowano również prawa ochrony danych osób, które wystąpiły z 

Kościoła. 

 

Ponadto uchwalono zmiany w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym 

(ZPW)powołujące Komisję Ochrony Danych Osobowych (KODO), których 

zadaniem będzie nadzorowanie Kościoła w tym zakresie. Synod powierzył 

wykonanie uchwał dotyczących powyższych zmian prawa Radzie Synodalnej. 

Do 21 maja 2018r. mają zostać przyjęte Regulaminy określające szczegółowe 

zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz powoływania i 

działania KODO. 

 

Inną, uchwaloną zmianą w ZPW jest wprowadzenie mediacji, jako jednego ze 

środków rozwiązywania sytuacji konfliktowych w Kościele. Również tutaj 

powierzono Radzie Synodalnej uchwalenie szczegółowych zasady i trybu 

postępowania mediacyjnego, uwzględniającego w szczególności "obowiązek 

zachowania w tajemnicy faktów, ujawnionych w trakcie postępowania 

mediacyjnego oraz wyjątki od tego obowiązku." 

 

Synod przyjął także wniosek Konsystorza o ustanowienie 

ogólnopolskiego Funduszu na Diasporę, który zastąpi ofiary zbierane do tej 

pory na Dekadę Reformacji. Po raz pierwszy, ofiara na diasporę będzie zbierana 

w całej jednocie Kościoła w 1. niedzielę po Święcie Reformacji, która - w 2018 

roku - przypada 4 listopada.    
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Na wniosek Generalnej Wizytator Nauczania Kościelnego podjęto decyzję 

o przygotowaniu nowych podręczników lekcji religii dla klasy VIII oraz 

aktualizacji podręczników do klas I-VI. Zatwierdzono również programy 

nauczania religii do VIII klasy.  

 

Synod podjął uchwałę o dopuszczeniu do użytku liturgicznego Biblii 

Ekumenicznej to jest nowego tłumaczenia Pisma  Świętego,  przygotowanego 

przez  Międzywyznaniowy Zespół  Tłumaczeniowy Towarzystwa Biblijnego w 

Polsce. W użytku nadal pozostaje tzw. Biblia Warszawska Towarzystwa 

Biblijnego w Polsce, wydana w Warszawie w 1975 r. W ten sposób Kościół 

Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest pierwszym Kościołem zrzeszonym w 

Polskiej Radzie Ekumenicznej, który będzie mógł używać w liturgii również 

Biblii Ekumenicznej. 

 

Ponadto udzielono absolutorium Konsystorzowi za wykonanie budżetu 2017 

roku oraz przyjęto sprawozdania Rady Synodalnej i Biskupa Kościoła za 

minione sześć miesięcy, a także sprawozdania komisji synodalnych, 

duszpasterstw środowiskowych i instytucji kościelnych. Zapoznano się również 

z podsumowaniami życia Kościoła w diecezjach. Wysłuchano też informacji o 

Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Windhuk w 2017r. 

(Namibia) i posłaniu z tego zgromadzenia. 

 

Kolejny dyskutowany temat dotyczył wieku konfirmacji oraz umożliwienia 

dzieciom przystępowania do Sakramentu Ołtarza (Komunii Świętej). Od 

października 2017 r. prowadzone były dyskusje w poszczególnych diecezjach 

oraz podczas konferencji duchownych. 

 

Wypowiedzi na temat odpowiedniego momentu konfirmacji są rozbieżne: optuje 

się zarówno za pozostawieniem dotychczasowego wieku (14 lat) jak i za 

nieznacznym przesunięciem na późniejszy okres dorastania czyli 15-16 lat. W 

przypadku diaspory istotne jest, by przedział był szerszy, gdyż jej specyfika 

wymaga na przykład tworzenia grupy konfirmacyjnej z kilku roczników. 

 

Synod, na wniosek Rady Synodalnej, podjął uchwałę o powołaniu zespołu 

roboczego ds. konfirmacji, który przedstawi wyniki swoich prac na jesiennej 

sesji Synodu Kościoła, gdzie planuje się zakończyć debatę w sprawie 

konfirmacji i podjąć ostateczne decyzje. 
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W trakcie obrad przedstawiono informacje dotyczące uroczystości kościelnych 

zaplanowanych w związku z obchodami 100-lecia niepodległości. Centralne 

nabożeństwo z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości odbędzie się w 

Cieszynie w Kościele Jezusowym, w niedzielę 28 października 2018 r. 

 

Niedzielne nabożeństwo synodalne, które odbyło się w Sali Synodalnej, było 

nagrywane przez Polskie Radio. Retransmisji nabożeństwa będzie można 

wysłuchać 15 kwietnia, o godz. 8:00 w Drugim Programie Polskiego Radia. 

 

Wiosenna sesja Synodu Kościoła miała miejsce w Centrum Luterańskim w 

Warszawie w dniach od 6 do 9 kwietnia 2018r. Kolejna, 4. sesja odbędzie się w 

dniach od 12 do 14 października 2018 r. w Łodzi. 

 

*** 

 

Pasymski kościół wyróżniony przez Ministra Kultury 

 

18 kwietnia br. w Zamościu odbyła się gala Międzynarodowego Dnia Ochrony 

Zabytków, podczas której wręczono nagrody laureatom konkursu „Zabytek 

Zadbamy" - dla najlepiej utrzymanych i zagospodarowanych zabytków w kraju.  
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Nagrodę w  Kategorii specjalnej: właściwe użytkowanie i trwała opieka nad 

zabytkiem otrzymał Kościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu (woj. 

warmińsko-mazurskie - diecezja mazurska).  

Kościół gotycki w Pasymiu stanowi cenny przykład budownictwa państwa 

zakonnego w Prusach. W 1525 r., po sekularyzacji państwa zakonnego, został 

świątynią ewangelicką. Funkcję tę pełni nieprzerwanie do dziś. W XVIII w. 

została nadbudowana wieża, a wnętrze nakryto drewnianym sklepieniem 

kolebkowym, zintegrowanym z charakterystycznymi dla kościołów 

protestanckich emporami. Zachowane wyposażenie, od początku związane z 

obiektem, stanowi cenny przykład harmonijnych nawarstwień stylowych, 

zachowywanych przez kolejnych gospodarzy kościoła.  

 

Nagrodę przyznano za wzorowe i systematyczne działania konserwatorskie 

obejmujące architekturę oraz wnętrza świątyni. Wspólnym mianownikiem 

wieloletnich, prowadzonych od 1995 r. prac jest właściwe rozpoznanie 

badawcze oraz poszanowanie integralności i autentyzmu zabytku. Prace 

budowlane i konserwatorskie objęły zmianę pokrycia dachu – ceramicznego 

korpusu i gontowego hełmu wieży, konserwację lic ceglanych elewacji i 

wnętrza wieży, uczytelnienie odkrytych w trakcie prac maswerkowych fryzów 

malarskich, prace konserwatorskie przy elementach wyposażenia. Kościół jest 

zarówno miejscem sprawowania liturgii, jak i ośrodkiem kulturotwórczym – 

służy koncertom, spotkaniom, działa przy nim muzeum parafialne. 

 

 

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Celem konkursu jest 

promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów 

konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową 

prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.  

 

*** 
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Ordynacja dawnych piskich praktykantów. 

 

W dniu 21 kwietnia 2018 r. w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w 

Golasowicach (Górny Śląsk) odbyła się ordynacja (wyświęcenia) na 

duchownych Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Nowymi 

duchownymi naszego Kościoła zostali: diakon Marta Zachraj oraz ks. 

Bogusław Sebesta. Uroczystej ordynacji dokonał Biskup Jerzy Samiec – 

Zwierzchni Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Marta Zachraj będzie 

służyła jako diakon w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Wniebowstąpienia 

Pańskiego w Warszawie, zaś ks. Bogusław Sebesta został mianowany 

wikariuszem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Goleszowie (Śląska 

Cieszyński). 

W tym miejscu w imieniu Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu składamy 

życzenia Bożego błogosławieństwa i prowadzenia w służbie na niwie Kościoła 

Luterańskiego w Polsce. Nowi duchowni odbywali praktyki w piskiej parafii 

ewangelickiej: diakon Marta Zachraj (05.2013 – 08.2015), ks. Bogusław 

Sebesta (09.2015 – 02.2018). 

zdj. PEA w Golasowicach. 
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HISTORIA MAZUR  

 

Akwedukty w Puszczy Romnickiej 

 

W Puszczy Romnickiej w bok od trasy Olecko – Gołdap znajduje się wieś 

Stańczyki, w której zostały wybudowane dwa potężne mosty kolejowe. 

Pięcioprzęsłowe konstrukcje łączące zbocza doliny Błędzianki wznoszą się na 

36 m w górę. Obydwa mają po 200 m długości i są jednymi z najwyższych 

takich budowli w Polsce. Północny wiadukt powstał w latach 1912 - 14, 

południowy w roku 1918. Architekturę wzorowano na rzymskich akweduktach 

we Francji. Tory położono tylko na jednym z mostów, drugi stanął z powodów 

strategiczno – propagandowych. 

 Po zakończeniu I wojny światowej linia kolejowa służyła przede 

wszystkim do przewozów osobowych. Ze względu na małe zaludnienie obszaru 

ruch był jednak niewielki, a po 1933 r. prawie zamarł.  

 Podczas II wojny światowej na polecenie marszałka Göringa Puszcza 

Romnicka stała się miejscem poufnych spotkań hitlerowskich przywódców 

Trzeciej Rzeszy.  

 Po II wojnie światowej Rosjanie torowisko rozebrali i wywieźli je do 

siebie. Na szczęście nie zniszczyli samych wiaduktów, których widok wciąż 

robi ogromne wrażenie. Dzisiaj mosty w Stańczykach stanowią ciekawą 

architektonicznie atrakcję turystyczną regionu. 

Dziadek 
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KILKA MYŚLI NA TEMAT 
 

Konfirmacja 

Będę przestrzegał ustaw twoich, Nie opuszczaj mnie nigdy. Jak zachowa 

młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich  

Ps 119, 8-9 

 

 W miesiącu maj nasza parafia 

będzie obchodzić święto konfirmacji – 

ślubowania  jednej z parafianek tego, że 

pragnie być świadomą członkinią naszej 

społeczności parafialnej. Wydaje się to 

być zatem doskonałym momentem, by 

przypomnieć o tym, czym ta konfirmacja 

w zasadzie jest. Zarówno naszej 

członkini, ale i nam – tym, którzy 

konfirmację mają już za sobą. 

Słowo „konfirmacja” pochodzi z łaciny, a konkretnie od wyrazu 

confirmatio,  czyli „potwierdzenie”. W tym miejscu należy więc podkreślić, że 

konfirmacja nie jest przyjęciem nowego członka do parafii – aktem przyłączenia 

nowej osoby do społeczności jest chrzest bądź konwersja (przejście 

ochrzczonego chrześcijanina z innego Kościoła do KEA w RP). Konfirmacja 

jest jedynie aktem nadającym pełnię praw (np. prawo wyborcze) osobie będącej 

już parafianinem.  

Konfirmacja nie jest też „potwierdzeniem chrztu”. Pogląd ten jest 

niezgodny z teologią luterańską, gdyż chrzest, jako sakrament, jest dziełem 

Boga, aktem Jego miłości względem każdego z nas. A żadne działanie Boże nie 

wymaga ludzkiego „potwierdzenia”, w tym sakramenty. W istocie, w Biblii 

znajdujemy wręcz odwrotne przypadki, gdzie  Bóg zadziałał wbrew ludzkiej 

woli (np. historia proroka Jonasza). Konfirmacja jest potwierdzeniem jedynie 

samej skuteczności chrztu – czyli że chrzest zaowocował w życiu tego 

człowieka narodzeniem się chrześcijańskiej wiary. 
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W Kościołach Ewangelickich w Europie przyjęła się praktyka, że wraz z 

konfirmacją dopuszcza się osobę ślubującą po raz pierwszy do Wieczerzy 

Pańskiej. Oczywiście to rozwiązanie ma zarówno długą tradycję, a także 

praktyczne wyjaśnienie, jednakże należy pamiętać że nie ma mocnego 

umocowania teologicznego z punktu widzenia luterańskiego. Część Kościołów 

Luterańskich praktykuje dopuszczenie do Komunii każdą osobę ochrzczoną, w 

tym małe dzieci. Fakt połączenia konfirmacji z dopuszczeniem do Komunii jest 

praktyczne, bo pozwala dopełnić obraz osoby konfirmowanej jako świadomie 

będącej ewangelikiem, zatem też przystępującej do Wieczerzy, ale nie jest 

niezbędne. 

Piotr Uciński 

 

 

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO- AUGSBURSKI W POLSCE  
 

Wydawnictwo "Warto" 

 

Wydawnictwo „Warto”  powstało w 2004 roku w ramach Centrum Misji i 

Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w 

Dzięgielowie w województwie śląskim. 

Wydawnictwo stawia sobie za cel wskazywanie na Jezusa 

Chrystusa i autorytet Biblii oraz zachęcanie do prowadzenia wiarygodnego 

życia chrześcijańskiego. 

Większą część swojej pracy poświęca na realizowanie projektów związanych z 

Centrum Misji i Ewangelizacji (dokumenty, informatory, ulotki, plakaty, strony 

internetowe), ale służy także pomocą i wiedzą parafiom, 

grupom, Kościołom oraz osobom indywidualnym w profesjonalnym 

przygotowaniu prezentacji dotyczących określonych tematów z zastosowaniem 

znanych narzędzi komputerowych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Misji_i_Ewangelizacji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Misji_i_Ewangelizacji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangelicko-Augsburski_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99giel%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autorytet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(teologia)
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Wydawnictwo „Warto” zajmuje się: 

1. wydawaniem książek, e-czasopisma o relacjach i duchowości „Warto” i 

biuletynu „Rozmowa pisana”, 

2. wydawaniem płyt, słuchowisk, audiobooków, 

3. pracami redakcyjnymi i dziennikarskimi, 

4. przygotowywaniem luterańskiego programu radiowego „Po prostu”, 

5. produkcją spotów reklamowych, rejestracją konferencji, obróbką 

materiałów audio, 

6. komputerowym przygotowaniem tekstów do druku (DTP), 

7. projektowaniem graficznym (ulotek, plakatów, wizytówek, papierów 

firmowych, okładek, bannerów), 

8. kreacjami internetowymi i multimedialnymi (wykup domeny, hosting, 

wykonywanie oraz projektowanie layoutów stron WWW, projektowanie i 

wykonywanie reklam e-mailowych i na strony itp.). 

 

Wydawnictwo prowadzi internetową księgarnię „Warto” oraz księgarnię 

„Warto” w Cieszynie. Księgarnia „Warto” w Krakowie prowadzona jest przez 

Parafię Ewangelicko-Augsburską w Krakowie na podstawie umowy dotyczącej 

współpracy z Wydawnictwem Warto. 

 

 

 

ŚWIĘTA KOŚCIELNE 
 

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego 

 

10 maja 2018r. w kalendarzu liturgicznym znajdziemy ważne, choć często 

zapomniane święto - czterdzieści dni po Wielkanocy Kościół 

wspomina Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Jest to jedno z najstarszych i 

ważniejszych świąt chrześcijańskich. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCka_m%C3%B3wiona
https://pl.wikipedia.org/wiki/DTP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_internetowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hosting
https://pl.wikipedia.org/wiki/Layout_(Web)
https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cieszyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
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Wniebowstąpienie 

Pańskie, które jest 

ukoronowaniem 

Zmartwychwstania, 

nawiązuje i 

zapowiada również 

obietnice dane przez 

Pana Jezusa – 

zesłanie Ducha 

Świętego i jego 

powtórne przyjście. Przypomina o tym anamneza, modlitwa w liturgii 

komunijnej Kościoła, zmawiana podczas nabożeństwa: „Boże, Ojcze nasz 

niebiański, wspominając zbawczą mękę i śmierć Twojego Syna, uwielbiamy 

Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz oczekujemy na Jego powtórne 

przyjście w chwale.” 

  

Taka jest nasza wiara chrześcijańska wynikająca z Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Chcemy oddawać cześć i uwielbienie naszemu Panu i Zbawicielowi, 

który „przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko (..)”, bo tylko On jest 

„tym, który jest i który był, i który ma przyjść” (Obj 1,4-8). 

  

Znaczenie tego święta dla ewangelików posiada również wymiar prawny. W 

ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

zapisano, że Święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest dla ewangelików dniem 

wolnym od pracy (art.14). 

 

Zapraszamy na nabożeństwo do kaplicy ewangelickiej w Piszu 

 o godz. 18:00. 

 

*** 
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Zesłanie Ducha Świętego 
 

Pięćdziesiąt dni po 

święcie 

Zmartwychwstania 

Jezusa Chrystusa, 

dziesięć dni po Jego 

Wniebowstąpieniu, 

chrześcijanie obchodzą 

święto Zesłania Ducha 

Świętego. 

 

 

W roku 2018 uroczystość Zesłania Ducha Świętego wypada w niedzielę 20 

maja. Zgodnie z dawną tradycją luteranie to święto obchodzą dwa dni - także 

następnego dnia, w poniedziałek. 

  

W tych dniach chcemy wspominać wydarzenie wylania Ducha Św. na 

Dwunastu Apostołów i na Matkę Zbawiciela, Marię. Schronieni w wieczerniku 

przed prześladowcami otrzymali moc Ducha Świętego, dzięki któremu bez lęku 

zwiastowali Ewangelię o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Według 

relacji św. Łukasza w Dziejach Apostolskich, Duch Św. zstąpił na Apostołów i 

Marię pod postacią języków ognia (Dz 2,3). 

  

Święto, które ma długie korzenie żydowskie, stało się poprzez zesłanie Ducha 

Św. symbolicznym dniem narodzin Kościoła – wspólnoty wiary, która żyje 

dzięki ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Chrystusowi. 

  

Duch Św., trzecia Osoba Trójcy Św., występujący w tradycyjnej ikonografii i 

teologii niejako w cieniu Ojca i Syna, symbolizowany jest przez ogień, światło 

lub gołębicę, jest Tym, który pobudza grzesznika do wiary, wzmacnia ją i 

odradza z popiołów zwątpienia. Duch Św. działający w ukryciu jest jednak 

głównym źródłem życia Kościoła, gdyż to On sprawia, że możemy się modlić i 

wierzyć. 
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Prawdę tę wyraził Reformator Kościoła, ks. dr Marcin Luter, w komentarzu do 

III Artykułu Wiary w Małym Katechizmie: „Wierzę, że ani przez własny rozum, 

ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, Pana mego, uwierzyć ani z Nim 

połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch Święty przez Ewangelię powołał, 

darami swymi oświecił, w prawdziwej wierze poświęcił i utrzymał.” 

  

Liturgicznie Święto Zesłania Ducha Św., zwane również Pięćdziesiątnicą lub 

Zielonymi Świętami, zamyka wielkanocny okres w kalendarzu Kościoła. 

  

*** 

 

Święto Trójcy Świętej 

 

Pięćdziesiąt sześć dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół obchodzi 

Święto Trójcy Świętej (Trinitatis). 

 

 
 

 

Święto to jest podsumowaniem głównych świąt chrześcijańskich oraz 

zakończeniem pierwszej części roku kościelnego - półrocza Pana. Mówi o 

jednym Bogu w trzech osobach - Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. 

  

Na stronie Kościoła www.luteranie.pl w dziale "W co wierzymy", autorstwa dr. 

Jerzego Sojki czytamy:   
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Artykuł pierwszy Wyznania augsburskiego otwarcie deklaruje przyjęcie 

ukształtowanego na soborach powszechnych w Nicei (325) i Konstantynopolu 

(381) dogmatu o Trójcy Świętej ujętego w formule starokościelnego wyznania 

wiary: „Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, (…) I w jednego Pana 

Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony 

przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy 

z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu (…). Wierzę 

w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z 

Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę.” (Wyznanie nicejsko-

konstantynopolitańskie). Zgodnie z nim luteranie wierzą w Boga Trójjedynego: 

Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest on niepodzielny, wieczny, objawiony w trzech 

osobach, które stanowią zarazem jedną Boską Istotę. 

  

O wierze w Trójjedynego Boga pisze także M. Luter w Dużym katechizmie: „nie 

moglibyśmy nigdy przyjść do poznania przychylności i łaski Ojca, gdyby nie 

Chrystus Pan, który jest zwierciadłem ojcowskiego serca; bez Niego nie 

dostrzegamy nikogo innego, jak tylko zagniewanego i strasznego sędziego. Tak 

samo o Chrystusie nie moglibyśmy wiedzieć niczego, gdyby nie objawił tego 

Duch Święty.” (Duży katechizm, Część Druga, Trzeci artykuł). Wiara 

ewangelicka zainteresowana jest nie tyle spekulacjami na temat boskiej natury, 

czy relacjami osób wewnątrz Trójcy Świętej, co Bogiem objawionym, który w 

historii działa na rzecz zbawienia człowieka (tutajcałość). 

      

Po Święcie Trójcy Świętej rozpoczyna się druga, tzw. bezświąteczna część roku 

kościelnego, zwana też półroczem Kościoła, trwająca maksymalnie  27 tygodni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luteranie.pl/w_co_wierzymy/bog.html
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OGŁOSZENIA 
 

Mały Wielki Procent 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

darczyńcom za przekazanie 1% podatku na  

rzecz Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel. 

 

 

*** 

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. 
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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/

