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Miesięcznik Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej
w Piszu

Czerwiec
Nr (93) 06/2018

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

HASŁO MIESIĄCA CZERWIEC 2018 R.
Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym,
aniołów gościli. Hbr 13,2
Droga siostro i barcie w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy.
Hasło miesiąca czerwiec wzywa nas do służby miłej Bogu, jaką jest służba
bliźniemu. Autor zachęca do wsparcie dla przychodniów, więźniów, do troski o
małżeństwa. Wszystkie napomnienia i zachęty wyprowadza z braterskiej
miłości. Sam fragment, który chcemy rozważać, odnosi się do gościnności. Jest
to jedna z najpiękniejszych cech człowieka. Gościnność przede wszystkim
otwiera dom na przychodnia. W taki sposób otwieramy swoją osobistą, intymną
cząstkę dla drugiego człowieka. Nieraz tym gościem jest ktoś zupełnie obcy.
Postawa gościnności obdarowuje zaufaniem gościa, odkrywa nas przed drugim
w miłości. Takiej przecież miłości, otwartej na bliźniego, uczy nas Jezusa
Chrystus. Jeden z naszych współwyznawców zadał mi następujące pytanie:
mówimy i w tradycji mamy, aby zachowywać puste miejsce przy stole
wigilijnym, ale tak naprawdę czy wpuścilibyśmy przechodnia do domu, aby z
nami spędził wigilię? Pytanie jakże trudne. Wielu z nas tradycyjnie szykuje
takie miejsce, ale zarazem coraz bardziej grodzimy się od bliźniego poprzez
wysokie żywopłoty, bramki w ogrodzie dobrze zamykane, systemy alarmowe,
poprzez słynne odpowiedzi: „no wiesz, to taki rodzinny czas”. A może idąc za
myślą hasła tego miesiąca, Anioł puka do naszych drzwi? Droga siostro i bracie.
Spróbujmy poszukać w sobie sił na otwarcie naszych domów dla drugiego
człowieka. Nie tylko dla tego, którego zapraszamy, ale i dla tego, który po
prostu zapuka i poprosi o wsparcie i pomoc. Bądźmy gościnni, bo to Boża
sprawa. Otwórzmy się na bliźniego, otwórzmy się na Boga. Chcąc przyjąć
gościa przygotowujemy mu miejsce w domu, w życiu. Może i czas przygotować
miejsce dla Boga, Jego Słowa w naszym domu i życiu? Tu nie chodzi o
powieszenie krzyża w domu, czy wyłożenie w widocznym miejscu Biblii. Tu
chodzi o życie wg nauki Tego, który umiera za nas na tym krzyżu, którego
słowo możemy w tej Biblii wyczytać. Słowa rozważane zachęcają nas do
autentyczności chrześcijańskiej. Do dawania świadectwa wobec bliźniego o
przyjętej i wyznawanej nauce naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Życzę wam drogie siostry i bracia, aby nasze domu i serca stały się miejscem,
gdzie znajdzie wsparcie i odpocznienie każdy potrzebujący, ale przede
wszystkim, że znajdzie w nich miejsce sam Bóg. Amen Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII MAJ 2018 R.
Ciekawe odkrycie w kościele w Wejsunach!
Zapraszamy do zapoznania się nowym ciekawym odkryciem w kościele
ewangelickim w Wejsunach.
Strona
internetowa www.wejsuny.eu jest
w
zupełności
poświęcona
neogotyckiemu kościołowi w Wejsunach. Można ją czytać w trzech językach:
polskim, niemieckim i angielskim. Serdecznie polecamy!

Witraże Ferdynanda Müllera
Większość witraży w kościołach, czy to katolickich, czy ewangelickich na
terenie Prus Wschodnich pozostaje bezimienna, bo brak sygnatur warsztatowych
uniemożliwia przypisanie ich konkretnym pracowniom.
Wiec skromne z pozoru oszklenie ornamentalne, tzw. dywanowe w Wejsunach
jest bardzo przez to ciekawe.
Renomowana pracownia Ferdynanda Müllera zrealizowała na terenie Prus
Wschodnich kilka znakomitych oszkleń jak np. w Miłomłynie, w Karolewie,
czy w Ilawie.
Sygnatura jest w lewym oknie na dole, na pasku montażowym z białego
szkła, widoczna tylko na zdjęciu z chóru bo zasłania ją ołtarz, napis brzmi –
Ferd. Müller Glasmalerei Quedlinburg.
opr. i zdj. Weronika Wojnowska
Ferdynand Müller (1848-1916) po ukończeniu szkoły wiele podróżował, m.in.
do Włoch, Szwajcarii i południowych Niemiec, gdzie zetknął się wybitnymi
dziełami, które mogły stać się dla niego punktem odniesienia. Müller założył
firmę w 1876 r., jednak dopiero kilka lat później, w 1880 r., rozszerzył
działalność o produkcję witraży. Po jego śmierci firmę przejęli synowie Erwin i
Walter, a w latach 1965-1990 była filią Wyższej Szkoły Burg Giebichenstein w
Halle. Na przestrzeni lat w tej cenionej pracowni powstały witraże dla wielu
obiektów europejskich, ale także światowych.
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Dzieła fabryki odnajdziemy w Jerozolimie, Ameryce Północnej, Afryce
Południowej czy Szwecji i Norwegii. W pracowni wykonano także witraże m.in.
dla katedry wrocławskiej, kościoła ewangelickiego i Mariackiego w
Katowicach.

***

Wizyta Biskupa Diecezjalnego w Piszu
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W dniu 16 maja br. Biskup Diecezji Mazurskiej ks. bp Paweł Hause odwiedził
Parafię Ewangelicko – Augsburską w Piszu. Podczas wizyty ks. Marcin Pysz
oprowadził gościa po placu budowy oraz piskiej parafii. Biskup zapoznał się
również z planami parafii na najbliższy czas.

***

Awans piskiego proboszcza.
W dnu 18 maja 2018 r. odbyła się uroczysta zbiórka funkcjonariuszy Straży
Granicznej w Kętrzynie z okazji 27 rocznicy powołania Straży Granicznej.
Podczas uroczystości awans na stopień majora Straży Granicznje odebrał
proboszcz piskiej parafii ewangelickiej ks. mjr SG Marcin Pysz.
W święcie SG wziął również udział bp Paweł Hause – Zwierzchnik Diecezji
Mazurskiej Kościoła EA w RP.

zdj. Tygodnik Kętrzyński

***
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Odnowiono nagrobek ewangelickiego pisarza.
W dniu 23 maja 2018 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie odnowionego
nagrobka Michała Kajki i jego małżonki Wilhelminy. Nagrobek został
odnowiony dzięki staraniom Muzeum Michała Kajki w Ogródku, a w
szczególności kierownika muzeum p. Sławomira Szymankiewicza.
Odtworzenie chrześcijańskiego charakteru miejsca spoczynku mazurskiego
poety był możliwy dzięki dofinansowaniu Powiatu Piskiego oraz Gminy Orzysz.
Podczas uroczystego spotkania w którym uczestniczyło wielu znakomitych
gości oraz młodzież ze szkoły im. Michała Kajki w Dąbrówce modlitwę
poprowadził ks. Marcin Pysz.

zdj. www.orzysz.wm.pl

***

Kolejna odsłona prac budowlanych przy parafii.
Prace budowlane realizowane przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel
zapraszamy do obejrzenia paru zdjęć z placu budowy. Pierwszy etap prac
realizowanych przez Firmę Arkada z Pisza zakończy się w czerwcu. Całość prac
zakończy się w grudniu 2018 r. Stowarzyszenie i piska parafia ewangelicka
planują uroczyste poświęcenie przebudowanych budynków 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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Konfirmacja w Piszu

W Święto Trójcy Świętej przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość
konfirmacji. W tym roku do konfirmacji przystąpiła Patrycja. Kaplica w Piszu
wypełniła się po brzegi, aby towarzyszyć Patrycji w tej wyjątkowej chwili w jej
życiu. Podczas nabożeństwa miało również miejsce nabożeństwo dla dzieci,
które poprowadziła p. Joanna Ucińska. W tym miejscu w imieniu naszej
konfirmantki chcemy podziękować wszystkim katechetom, którzy prowadzili ją
w nauczaniu lekcji religii oraz przygotowali do konfirmacji (ks. Marcin Pysz,
ks. Adrian Lazar, dk. Marta Zachraj, ks. Bogusław Sebesta oraz aktualny
praktykant piskiej parafii p. Piotr Uciński).
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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!

***
Leśne kościoły w National Geographic Travel!
Leśne kościoły znalazły się na liście 40 niesamowitych miejsc na lato w Polsce.
Czytelnicy „National Geographic Traveler” nie tylko mogą poznać niezwykłe
ślady ewangelickiej tożsamości, ale są również zachęcani do tego, by wybrać się
w podróż do tych miejsc. Artykuł poświęcony leśnym kościołom został
napisany przez ks. Łukasza Ostruszkę, wikariusza Parafii EwangelickoAugsburskiej w Wiśle, który jest związany jest z dziennikiem ekonomicznym
„Puls Biznesu” i współpracuje z tygodnikiem „Polityka”.Tekst o leśnych
kościołach stanowi razem z propozycjami innych pisarzy i dziennikarzy, w tym
Piotra Milewskiego, amerykańskiego korespondenta Radia Zet oraz
„Newsweeka, uzupełnienie i podsumowanie listy stworzonej z pomysłów
laureatów konkursu dla czytelników zorganizowanego z okazji 130-lecia
założenia Towarzystwa National Geographic i wydania pierwszego numeru
magazynu.
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Święto Parafialne
Zapraszamy na Święto Parafialne 19.08.2018 r. o godz. 10:00 w kościele
ewangelickim w Wejsunach. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosi bp Paweł
Hause. Ponadto będą zorganizowane zajęcia dla dzieci paralelnie do
nabożeństwa. Po modlitwie zapraszamy na parafialną biesiadę w ogrodzie przy
kościele w Wejsunach.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY OGŁASZAMY
Zmarła śp. Edith KWAŚNIEWSKA
z d. Senktivany w wieku 87 lat,
urodzona 02.07.1930 r. w Kwiku,
zamieszkała
Kwik
7,
zmarła
01.05.2018 r. w Kwiku.
Pogrzeb naszej współsiostry odbył
się 04 maja 2018 r. (piątek) o godz.
10:00 z kaplicy cmentarnej w Piszu
na pobliski cmentarz.

Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy – niechaj to zapewnienie
Apostóła 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 CZERWIEC 2018 R.
Data

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

03.06.

1. Niedziela po Trójcy
Świętej

9:00

11:00

10.06.

2. Niedziela po Trójcy
Świętej

9:00

11:00

17.06.

3. Niedziela po Trójcy
Świętej

9:00

11:00

24.06.

4. Niedziela po Trójcy
Świętej
Zakończenie Roku
Szkolnego
5. Niedziela po Trójcy
Świętej

9:00

11:00

9:00

11:00

01.07.

Ełk

Biała Piska
do
Pisza godz.
10:30

10:00

10:00

do
Ełku godz.
9:15
do
Pisza godz.
10:30
do
Ełku godz.
9:15
do
Pisza godz.
10:30

Legenda:
- Spowiedź i Komunia Święta;
- transport na nabożeństwo;

- Kawiarenka Parafialna;
- 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
Informacja o RODO
W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Synodalna
uchwaliła Regulamin Ochrony Danych
Osobowych w Kościele EwangelickoAugsburskiego
w
Polsce.
Dostosowuje on zasady ochrony danych
osobowych w Kościele do wymogów
rozporządzenia 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, wchodzącego w życie w dniu 25 maja
2018 r. Uchwalony przez Radę Synodalną Regulamin obowiązuje od dnia 21
maja 2018 r. z wyjątkiem przepisów § 22-23, które obowiązują od 23 kwietnia
2018
r.
Na tym samym posiedzeniu Rada Synodalna powołała członków kościelnej
Komisji Ochrony Danych Osobowych (KODO) w osobach dra Michała Hucała i
Agnieszki Filak LLM. KODO działa przy kancelarii Konsystorza Kościoła.
Jest to niezależny i odrębny kościelny organ nadzorczy, którego zadaniem jest
pilnowanie przestrzegania ochrony danych osobowych w Kościele.
Wybrani członkowie KODO mają wieloletnie doświadczenie w zakresie
przetwarzania danych osobowych, są autorami projektów przepisów kościelnych
z zakresu ochrony danych osobowych Kościele Ewangelicko-Augsburskim oraz
byli członkami zespołu roboczego ds. przygotowania regulacji ochrony danych
osobowych
przy
Polskiej
Radzie
Ekumenicznej.
Komisja w dniu 4 maja br. rozpoczęła swoje funkcjonowanie uchwalając plan
działania na 2018 r., a członkowie zgodnie z Regulaminem przyjęli
odpowiednio funkcje przewodniczącego i sekretarza Komisji.

***
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Bp Samiec odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi
24 maja 2018 r. w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec, ambasador Rolf
Nikel wręczył bp. Jerzemu Samcowi, zwierzchnikowi Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce, Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki
Federalnej Niemiec.

Odznaczenie przyznał bp. Samcowi Prezydent Federalny Frank-Walter
Steinmeier w uznaniu zasług na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia oraz
wkład w ponadnarodową współpracę między Kościołami. Order Zasługi
Republiki Federalnej Niemiec to niemieckie odznaczenie państwowe za zasługi
cywilne, jedyny order Republiki Federalnej Niemiec nadawany przez władze
federalne.
Dziękując za wręczone odznaczenie bp Samiec zaznaczył, że traktuje je jako
wyróżnienie dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce za
pielęgnowanie przyjacielskich i partnerskich relacji z naszymi braćmi w
Kościołach
partnerskich
w
Niemczech.
Biskup Kościoła w swoim przemówieniu wspomniał o wyzwaniach jakie stały
przed poprzednimi pokoleniami w kontekście zarówno walk o niepodległość jak
i wojen. „Poranieni przez II wojnę światową, poranienie tragediami jakie miały
wtedy miejsce, to pokolenie szukało sposobu jak żyć po tym wszystkim co się
wydarzyło (…) Pokolenie to musiało szukać wzajemnego przebaczenia, a także
dróg pojednania, budowania tych dróg pojednania. Ważne jest, że udało się te
drogi zbudować”.
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Bp Samiec mówił również o wyzwaniach jakie stoją przed współczesnym
pokoleniem. Podkreślił, że „powinniśmy walczyć o pokój, o utrzymywanie
partnerskich relacji, które z takim wysiłkiem zostały zbudowane i które tak
łatwo różnymi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami, posunięciami można
zniszczyć. Musimy walczyć o to, aby relacje przyjaźni funkcjonowały między
narodami”. Bp Samiec powiedział także, że powinniśmy walczyć z ksenofobią i
odradzającym się nacjonalizmem, walczyć z wykluczaniem ludzi, by tworzyć
otwarte
społeczeństwo
i
otwarty
Kościół.
Dodał, że jako pokolenie musimy podjąć wyzwanie i zadać sobie pytanie, co z
tymi, którzy uciekają, uchodźcami, ale też migrantami zarobkowymi. Winniśmy
też z pokorą spojrzeć na samym siebie, gdyż wielu Polaków wyemigrowało z
Polski właśnie w celach zarobkowych. Przed dzisiejszym pokoleniem stoi
również troską o miliony tych, którzy głodują oraz walczyć ze współczesnym
niewolnictwem. Bp stwierdził, że „jako chrześcijanie podejmujemy się tych
zadań w imieniu Jezusa Chrystusa, bo on nakazał nam przede wszystkim kochać
wszystkich
ludzi,
nikogo
nie
wykluczać”.
Zachęcił do działania w swoich własnych społecznościach, szukania możliwości
do działania, do reagowania, gdy do głosu dochodzą hasła czy czyny pełne
nienawiści, gdy pojawia się mowa nienawiści. Swoją refleksję bp Samiec
zakończył pytaniem „co zostawimy naszym dzieciom i wnukom; czy świat,
który będzie skłócony, czy może świat, w którym ludzie będą żyli w pokoju i
dobrobycie. Bardzo wiele zależy od nas i od naszych postaw”.
Podczas uroczystości obecny był Zarząd Polskiej Rady Ekumenicznej:
Wiceprezesi abp Abel, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski i bp
Marek M. Karol Babi, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
w RP, Sekretarz PRE bp Andrzej Malicki, Superintendent naczelny Kościoła
Ewangelicko-Metodystycznego w RP oraz Skarbnik bp Marek Izdebski, Biskup
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. W spotkaniu uczestniczyli też
rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski,
zwierzchnik diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar oraz pracownicy ambasady i
biura konsystorza.
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HISTORIA MAZUR

Popielno
W latach pięćdziesiątych XX wieku w Puszczy Piskiej na półwyspie
otoczonym jeziorami Bełdany, Mikołajskie, Śniardwy i Warnołty jedną ze
swoich placówek utworzyła Polska Akademia Nauk.
Działająca współcześnie w Popielnie stacja badawcza PAN prowadzi
prace związane z rolnictwem proekologicznym, zajmuje się fermową hodowlą
bobra, hodowlą zachowawczą bydła rasy polskiej czerwonej oraz badaniami
dotyczącymi jelenia szlachetnego i jego poroża.
Jednak
Popielno
najbardziej
słynie
przede
wszystkim
z
pięćdziesięcioletniej hodowli konika polskiego. Konik Polski to gatunek, który
powstał z skrzyżowania żyjącego jeszcze w XVIII wieku na wolności tarpana z
różnymi rasami polskich koni hodowlanych.
Koniki polskie charakteryzują się niskim wzrostem, myszowatą maścią,
dużą głową oraz ciemną pręgą przebiegającą wzdłuż grzbietu. Koniki te są silne
i odporne na bytowanie w trudnych warunkach. W Popielnie hodowane są w
dwóch odrębnych grupach. Jedna z nich w sposób tradycyjny przebywa w
stajniach, a druga składająca się z kilku tabunów żyje w 1600 hektarowym
rezerwacie. Koniki z rezerwatu traktowane są jak zwierzęta dziko żyjące.
Na tym samym półwyspie nad jez. Bełdany we wsi Wierzba znajduje się
czynna w sezonie letnim przeprawa promowa, pozwalająca na dotarcie do
Mikołajek. Jest to unikat w tym zakątku Mazur.

Dziadek
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KILKA MYŚLI NA TEMAT...
Chrzest dar Boga także dla najmłodszych

W tym miesiącu nasza parafia w pierwszą niedzielę przeżywa najbardziej
radosne wydarzenie, jakie może mieć miejsce w Kościele – Chrzest Święty.
Dzięki temu Sakramentowi nasza społeczność uzyskała nowego członka, jak też
i sama ochrzczona otrzymała niezmywalny Dar Ducha Świętego.
Jednakże coraz częściej można usłyszeć, żeby dzieci nie chrzcić w
młodym wieku, a zaczekać z tym, kiedy mogą same o tym zadecydować.
Argument ten się słyszy zarówno ze strony niewierzących (powołują się na
wolność sumienia dziecka), a także, co smutniejsze, ze strony chrześcijan
(oczywiście tych z Kościołów ewangelikalnych, powołujących się rzekomo na
Biblię, że chrzest dzieci jest „niebiblijny”).
Oczywiście na argument osób niewierzących bardzo łatwo można
odpowiedzieć prawem rodziców do wychowania dziecka według ich przekonań
(co jest częścią prawa wolności sumienia osób dorosłych), o tyle żeby
odpowiedzieć na argument wolnych chrześcijan trzeba się nad tematem troszkę
pochylić.
Argumenty są dwa: historyczne i teologiczne. Po pierwsze należy jasno
podkreślić, że kiedy Bóg chce zawrzeć Przymierze z ludzkością, to pragnie by
jego częścią były także niemowlęta i dzieci. Ślad znajdujemy tego w Starym
Testamencie, gdzie jest nakaz obrzezania także niemowląt. Po drugie żadne
pismo Nowego Testamentu nie wspomina o tym, żeby komukolwiek
kiedykolwiek odmówiono chrztu (ewentualnie odmówiono nałożenia rąk,
związanego z chrztem – Dz. 8, 18-22). W dziejach Apostolskich znajdujemy
fragmenty mówiące o tym, że chrzczono całe domy (Dz. 16, 14-15 i 32-33 oraz
1 Kor 1, 16). Sformułowanie „i cały dom” jest bardzo precyzyjne w treści: jeśli
pater familias (głowa rzymskiej rodziny) uwierzył i wyraził chęć ochrzczenia
siebie oraz swej żony wraz z dziećmi (także tymi najmłodszymi – Nowy
Testament jasno mówi, że chrzczono „cały dom”) to apostołowie nie odmawiali
mu.
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Po drugie jest też wspomniana kwestia teologiczna: chrzest jest
włączeniem człowieka do społeczności z Bogiem, obietnicą Zbawienia daną
przez Boga ludzkości. Zatem pytanie nie powinno brzmieć „czy dzieci należy
chrzcić”, a „czy dzieci zasługują na to, by być zbawione”? Oczywiście pytanie
drugie jest retoryczne (KAŻDY zasługuje na to, by być bawionym), i powinno
nam jedynie przypomnieć, że z sakramentach świętych nie chodzi o ludzką
decyzję, a o Bożą decyzję – decyzję, by zbawić każdego człowieka.

Piotr Uciński

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO- AUGSBURSKI W POLSCE
Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne
Ewangelickie
Duszpasterstwo
Więzienne
sytuuje
się
w
kontekście słów Pana Kościoła,
Jezusa Chrystusa : „Byłem w
więzieniu, a przychodziliście do
mnie” (Mt 25,36). Działa ono w
oparciu o art.23., ust.1-4 Ustawy o
stosunku Państwa do Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego
w
RP z dnia 13 maja 1994 r. oraz w
oparciu o Zasadnicze Prawo
Wewnętrzne Kościoła.
Celem Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego jest zapewnienie opieki
duszpasterskiej osobom przebywającym w aresztach śledczych, zakładach
karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
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Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego gotowi są do
duszpasterskich posług nie tylko wśród swych współwyznawców, ale względem
wszystkich osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, bez względu
na wyznanie i światopogląd, którzy taką posługą są zainteresowane.
Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego chętnie służą posługą
duszpasterską wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby
Więziennej.
Kapelanów obowiązuje tajemnica spowiedzi i rozmowy duszpasterskiej.

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i
związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów
śledczych (dokument wypracowany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej).
Istniejące uregulowania prawne nakładają na administrację jednostek
penitencjarnych obowiązek realizacji prawa osadzonych do korzystania z
posług religijnych i wykonywania praktyk religijnych. Podstawę prawną do
realizacji korzystania osadzonych z prawa do wolności religijnej stanowią
zarówno międzynarodowe jak i polskie akty prawne.
Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego:
ks. Piotr Janik - naczelny duszpasterz więziennictwa oraz diec. cieszyńska
ks. Ryszard Pieron - diec. katowicka
ks. Piotr Mendroch - diec. mazurska
ks. Marcin Orawski - diec. wrocławska
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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: pn. - 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
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