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  HASŁO MIESIĄCA WRZESIEŃ 2018 R. 

 

Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca; a 

jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do 

końca.          Kzn 3,11 

 

 

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Drodzy Czytelnicy. 

Czas wakacyjno-urlopowy dobiega do końca. Udało się nam odpocząć jedynym 

lepiej, innym gorzej. Niektórzy z nas zwiedzili piękne zakątki Świata i naszej 

Ojczyzny. Mogliśmy doświadczyć jak piękny i zaskakujący jest ten Świat. Stąd 

uzasadnionym wydaje się stwierdzenie autora hasła września, że człowiek nie 

może pojąć dzieła, które dokonał Bóg. Tym bardziej mocnym staje się to 

stwierdzenie, jak odniesiemy je do zbawienia. W chwilach wakacyjnego 

wyciszenia mogliśmy zdać sobie sprawę z tego, jak wiele Bóg dla nas czyni – w 

największym darze nam darowanym - w Jezusie Chrystusie. Wtedy 

doświadczamy, że nie mieści się w głowie ludzkiej, jak mocno nas Bóg kocha, 

że Syna swego jednorodzonego darowuje za nas grzesznych. Znaczną większość 

minionych dni spędziłem w sali szpitalnej towarzysząc w chorobie. W takim 

miejscu doświadcza człowiek pokory w obliczu niepewności, cierpienia oraz 

skończoności. Pojawia się wiele pytań, na które nie ma dobrej odpowiedzi. 

Jedno co podtrzymuje na duchu, to wiara i nadzieja pokładana w Bogu, że 

wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Wkraczając w ten nowy miesiąc 

zapraszam Cię, Bracie i Siostro, do refleksji nad cudownymi dziełami Boga, 

które możemy wokół siebie obserwować, których możemy doświadczać w 

naszym osobistym życiu. Niechaj ta refleksja powoduje w nas wiarę, zaufanie 

oraz miłość. Miłość i dziękczynienie do Boga za Jego błogosławieństwo oraz 

miłość i otwartość do bliźniego.  

Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII LIPIEC - SIERPIEŃ 2018 R. 

 

Wizyta dra Christiana Meyla 

 

W dniu 16 sierpnia w piskiej parafii ewangelickiej gościł dr Christian Meyl wraz 

z małżonką. Wizyta była związana z współpracą w ramach Stacji Socjalnej w 

Piszu prowadzonej przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel we współpracy z 

Gminą Pisz. 

*** 

 

Wizyta gości z Rotary Club z Hamburga 

W dniu 16 sierpnia gościliśmy pana Petera Richtersa wraz z rodziną. Pan 

Richters jest członkiem Rotary Club Hamburg i delegatem niniejszego Clubu do 

współpracy z Piszem. Od 2002 roku trwa współpraca piskiej parafii 

ewangelickiej z Rotary Club, którą zapoczątkowała pani Mira Kreska oraz pan 

Peter Richters. Dzięki dofinansowaniu partnerów z Hamburga zostały 

rozbudowane budynku Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu, które służą 

od 2008 r. osobom niepełnosprawnym w ramach terapii Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Piszu. 
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Aktualnie trwa ostatni etap rozbudowy dofinansowany przez Urząd 

Marszałkowski w Olsztynie w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014 – 

2020. Rotary Club pomógł parafii w Piszu oraz Ewangelickiemu 

Stowarzyszeniu Betel zebrać należny wkład własny do realizacji niniejszego 

projektu. 

Goście z Niemiec zwiedzili plac budowy i wyrazili swój podziw i gratulacje ks. 

Marcinowi Pyszowi w związku z realizowaną inwestycją. 

Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2018 r., zaś uroczyste otwarcie 

nowej części ŚDS w Piszu na maj 2019 r. Kolejna wizyta studyjna partnerów z 

Rotary Club odbędzie się w październiku 2018 r. 

*** 

 

Święto Parafialne i Jubileusz Konfirmacji 2018 

W dniu 19 sierpnia 2018 r. w kościele ewangelickim w Wejsunach odbyło się 

Święto Parafialne piskiej parafii ewangelickiej. W nabożeństwie udział wzięli 

ewangelicy z terenu całej parafii. Uroczyste kazanie wygłosił Biskup Diecezji 

Mazurskiej ks. bp Paweł Hause. W święcie piskich ewangelików wziął również 

udział Starosta Powiatu Piskiego p. Andrzej Nowicki wraz z małżonką, 

przewodniczący Stowarzyszenia Niemieckiego Roś p. Dietmar Leymańczyk, p. 

Heintz Bachfeld jako przedstawiciel zaprzyjaźnionej parafii w Szwerinie 
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(Niemcy), kierownik ŚDS w Piszu p. Magdalena Masłowska wraz z 

pracownikami oraz pracownicy PŚDS w Białej Piskiej. 

Równolegle do nabożeństwa p. Gosia Kisiała prowadziła animacje dla dzieci i 

młodzieży w ogrodzie przy kościele w Wejsunach. 

Podczas dorocznego święta obchodziliśmy również jubileusz konfirmacji 

naszych parafian. W tym roku jubileusz obchodzili: p. Anna Czeraniuk (jubil. 

brylantowy), p. Ulrich Trojan (jubil. żelazny), p. Dietmar Serafin (jubil. 

diamentowy) oraz p. Bernard Kapteina (jubil. platynowy). Jubilatom składamy 

życzenia Bożego błogosławieństwa! 

Po nabożeństwie odbył się piknik parafialny, gdzie można było zakosztować 

ciepłej zupy oraz wypieków naszych parafian. 

  

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 

do zorganizowania Święta Parafialnego. 
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zdj. Michał Dudziński, Piotr Uciński. 

*** 
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Wyjazd na ewangelizację do Mrągowa 

W dniu 21 sierpnia br. grupa piskich parafian wyjechała na ewangelizację do 

Mrągowa w ramach trwającego Tygodnia Ewangelizacyjnego. W tym roku 

ewangelizację prowadzi ks. Bogdan Wawrzeczko ze Skoczowa. 

 
 

 

zdj. Michał Dudziński i Piotr Uciński 
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PAMIĄTKA W BETANII 

 

 

 

W dniu 26 sierpnia br. ks. Marcin Pysz wygłosił kazanie w Betanii na 

zaproszenie Rady Parafialnej w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Jaworzu 

oraz ks. proboszcza Władysława Wantuloka. Do Betanii ks. Pysz uczęszczał 

jako dziecko na szkółki niedzielne, potem zaś na lekcje religii. Było i jest to 

wyjątkowe miejsce na drodze duchowej piskiego proboszcza.  

 

Zapraszamy do przeczytania historii budynku Betanii w Wapienicy: 

Budynek dzisiejszej „Betanii” powstał w latach 1912 – 1913. Został wybudowany 

według planu architekta Rudolfa Hoinkesa i swoją architekturą odpowiadał 

ówczesnym standardom w budownictwie. Budową kierował proboszcz bielskiej 

Parafii Ewangelickiej ks. dr Arthur Schmidt. Budynek został przeznaczony jako 

Dom Wypoczynkowy dla sióstr Diakonatu Bielskiego i do 1945 roku nosił nazwę 
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„Luisenheim”. W domu była możliwość dalszego leczenia połączonego z 

odpoczynkiem. Oprócz tego domu siostry prowadziły tzw. ochronkę dla dzieci. 

W czasie II wojny światowej Diakonat Bielski został włączony do Diakonatu w 

Berlinie i z tego względu nie można było po wojnie reaktywować działalności 

diakonatu. Zgodnie ze statutem diakonatu z chwilą likwidacji, budynek przeszedł 

na własność diecezji cieszyńskiej. 

Decyzją władz państwowych Dom Wypoczynkowy został przejęty przez państwo i 

przekazany Związkowi Zawodowemu Górników, który urządził w budynku Dom 

Wczasowy pod zarządem FWP. Taki stan trwał do roku 1959. Wtedy Związek 

Zawodowy Górników postanowił zrezygnować z tego domu. Sytuację wykorzystał 

senior diecezji cieszyńskiej ks. Adam Wegert. W porozumieniu z biskupem 

Kościoła ks. Andrzejem Wantułą i Konsystorzem Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego rozpoczął starania o rewindykację domu z zamiarem uczynienia go 

Domem Wypoczynkowym dla księży i pracowników Kościoła. 

Pertraktacje z mieszczącym się w Mikuszowicach Ślaskich Zarządem FWP odbyły 

się w dniach 22-25 sierpnia 1959. W wyniku rozmów dom został odzyskany. 

Jednak stan budynku był bardzo zły i nadawał się do kapitalnego remontu. 

Formalnie 27 sierpnia 1959 roku Rada Diecezjalna wypowiedziała umowę 

dzierżawy FWP i dom został przejęty przez Diecezję. 

W ramach przeprowadzonego remontu kapitalnego dobudowano werandę, 

założono centralne ogrzewanie i podniesiono dom o jedno piętro. Na 

przeprowadzony remont Urząd do Spraw Wyznań przyznał subwencję wysokości 

150 000 złotych, natomiast Konsystorz 75 000 złotych. Reszta pochodziła z 

Diecezji Cieszyńskiej, która wygospodarowała fundusze ze środków, jakie 

wpływały do diecezji z tytułu dzierżawy nieruchomości należących do byłego 

diakonatu bielskiego. Wszystkie prace zaplanowano zakończyć do 31 sierpnia 1960 

roku. Na ten dzień został wyznaczony termin poświęcenia domu. Podczas otwarcia 

Konferencji Księży aktu poświęcenia dokonał biskup Kościoła ks. Andrzej 

Wantuła nadając obiektowi nazwę „Betania”. 

Już w sierpniu 1960 sprowadziły się do Wapienicy siostry diakonatu Magdalena 

Siebenkaes i Alma Kirst, które przez wiele lat kierowały Ewangelickim Domem 

Wypoczynkowym „Marzenie” w Zachełmiu koło Jeleniej Góry. Siostry objęły 

kierownictwo „Betanii”, zaś funkcję gospodarza domu objął p. Steinbart z Łodzi. 
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Do „Betanii” przyjeżdżali zarówno dawni bywalcy Domu Wypoczynkowego 

„Marzenie”, jak i nowi. Z tego okresu wielu wspomina osiołka, który dawniej 

służył w Zachełmiu przy dowożeniu towarów, a po przeprowadzce spełniał 

podobną funkcję w „Betanii”. Wielu ofiarowało swoje książki dla organizującej się 

na miejscu biblioteki. 

W 1969 roku zachorowała siostra Alma i z powodów zdrowotnych przeszła do 

domu sióstr emerytek w Dzięgielowie. Na jej miejsce przyszła do „Betanii” siostra 

Irena. W 1974 roku w stan spoczynku przechodzi siostra Magdalena i od 1974 do 

2009 roku siostra Irena samodzielnie kieruje domem. 

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną Betanii i brakiem wizji co do dalszego 

jej funkcjonowania w czerwcu 2009 roku Parafia w Jaworzu w porozumieniu z 

władzami diecezji cieszyńskiej przejmuje prowadzenie domu w formie dzierżawy. 

Zostaje wyznaczony kierownik, który od tej pory prowadzi Dom jako 

ogólnodostępny, samodzielny i samofinansujący się obiekt noclegowo – 

gastronomiczny. Jednocześnie Betania funkcjonuje jako miejsce spotkań lokalnych 

ewangelików. W budynku znajduje się kaplica, w której co 2 tygodnie odprawiane 

są nabożeństwa niedzielne oraz cotygodniowe szkółki niedzielne dla dzieci. 

 

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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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

 

Dziękczynne Święto Żniw 

 

 

 
 

 
 

W tym roku  Dziękczynne Święto Żniw obchodzimy w niedzielę 30 

września. W tym szczególnym dniu chcemy dziękować Bogu za 

zbiory, które mogliśmy zebrać z naszych pól i ogródków.  

 

Zapraszamy na nabożeństwa! 
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PLAN NABOŻEŃSTW WRZESIEŃ2018 R. 
 

 

 

 

Data Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała Piska 

02.09. 14. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

Rozpoczęcie Roku 

Szkolnego 

9:00 

 

11:00 

 

 

  do 

Pisza godz. 

10:30 

09.09. 15. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 

 

11:00 

 

10:00 

 

 do 

Ełku godz. 

9:15 

16.09. 16. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 

 
 

11:00 

 
 

  do 

Pisza godz. 

10:30 

23.09. 17. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 11:00 10:00 

 
 do 

Ełku godz. 

9:15 

30.09. Dziękczynne Święto 

Żniw 

9:00 

 

11:00 

 

  do 

Pisza godz. 

10:30 07.10. 19. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 

 

11:00 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

- Spowiedź i Komunia Święta;       - Kawiarenka Parafialna; 

- transport na nabożeństwo;      - nabożeństwo dla dzieci. 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ 
 

 

Ukazała się mapa trzech Kościołów ewangelickich 

 

Pracowania na Pastwiskach, która wydała w 2017 r. książkę "Polska. Bedeker 

ewangelicki" opracowała mapę, na której można odnaleźć wszystkie parafie 

luterańskie, reformowane i metodystyczne w Polsce. 
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Mapa powstała we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, 

Ewangelicko-Reformowanym i Ewangelicko-Metodystycznym. Jest 

uzupełnieniem Bedekera i zawiera, krótkie informacje o Kościołach, adresy 

parafii i godziny nabożeństw. 

 

Nad redakcją i opracowaniem graficznym czuwał Marcin Żerański z Pracowni 

na Pastwiskach. 

 

Mapę można kupić w księgarni Warto. Kosztuje 12 zł. 

 

*** 

 

Batuta prosto od Lutra 

Kościół Pokoju był główną sceną Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy 
 

- To także hołd składany temu niezwykłemu obiektowi, który jest symbolem 

porozumienia. Został on zbudowany dzięki umowie pomiędzy ludźmi różnych 

wyznań – mówi Jan Tomasz Adamus, dyrektor artystyczny. 

 

 
 

 

http://www.napastwiskach.pl/
http://www.napastwiskach.pl/
https://warto.com.pl/produkt/koscioly-ewangelickie-w-polsce/
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- Atmosferę festiwalu, oprócz muzyki, tworzy także przestrzeń. Wnętrze 

Kościoła Pokoju jest magiczne, dzieją się tu rzeczy niezwykłe, jak te koncerty. 

Jeden z najsłynniejszych kościołów Europy stał się kolebką wydarzenia, dzięki 

któremu nasze miasto jest znane daleko poza granicami kraju - mówiła 

prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska 27 lipca podczas inauguracji XIX 

Festiwalu Bachowskiego. 

  

Towarzyszący jej dyrektor artystyczny Jan Tomasz Adamus przyznał, że kościół 

jest nie tylko jednym z najważniejszych obiektów Starego Kontynentu, ale także 

symbolem pojednania. - To szczególnie ważne w obecnych czasach, pełnych 

napięć społecznych - dodał. 

  

Zainicjował festiwal przed dziewiętnastu laty nawiązując do postaci Christopha 

Gottloba Weckera, który w 1729 roku został kantorem świdnickiej świątyni. 

Wecker był uczniem J.S. Bacha i zwracał się do niego z prośbą o list polecający. 

Mistrz poświadczył w oficjalnym liście, że Wecker brał udział w lipskich 

wykonaniach kantat i że cenił sobie jego współudział. Muzyka Bacha 

rozbrzmiewała w kościele przez cały XIX wiek. Festiwal jest więc naturalną 

kontynuacją tej tradycji i bogatej spuścizny muzycznej Kościoła Pokoju, na 

którą składa się także obszerne, skrupulatnie opracowane archiwum muzyczne. 

W ciągu kilkunastu lat festiwal zyskał międzynarodową rangę. 

  

- Pamiętam doskonale pierwszy koncert, przyszło wówczas 17 osób.  Od tego 

czasu festiwal okrzepł, wszedł w dorosłość i stał się tak znany, że trudno nam 

dziś znaleźć miejsca dla wszystkich chętnych - przywitał melomanów bp 

Waldemar Pytel, prezentując XVIII-wieczną batutę znalezioną za obrazem Lutra 

w czasie konserwacji empory organowej. W tym roku wnętrze było częściowo 

zasłonięte, ze względu na zaawansowane prace konserwatorskie w Loży 

Hochbergów i w Hali Polnej. W świątyni wypełnionej do ostatniej ławki 

zabrzmiała muzyka francuska w wykonaniu międzynarodowego zespołu Les 

Ambassadeurs specjalizującego się w baroku, założonego i prowadzonego przez 

flecistę Alexisa Kossenko. Przyciemnione światła podkreślały atmosferę 

utworów, szczególnie poruszające „Leçons de ténèbres” M.A. Charpentietra. 

Zachwycał zwłaszcza baryton Stephan MacLeod, profesor śpiewu z Haute Ecole 

de Musique w Lozannie, którego głos idealnie współbrzmiał z dźwiękami 

fletów, skrzypiec, teorby, violi da gamba i klawesynu. O tym, jak znakomita jest 

akustyka kościoła, przekonaliśmy się także podczas nocnego koncertu Macieja 
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Batora, który zagrał na dużych organach o 62. głosach, gruntownie 

odrestaurowanych w ostatnich latach. 

   

Tradycją festiwalu jest „Muzyka w liturgii”- tym razem dwukrotnie 

zapraszaliśmy na luterańskie nabożeństwa z udziałem Społecznego Chóru 

Festiwalowego, który zaśpiewał utwory sakralne Heinricha Schütza i Michaela 

Praetoriusa. - Dziękuję Wam. Wasz śpiew jest wspaniałą odpowiedzią na słowa 

apostoła Piotra: „Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako 

dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej.” Biblia w naszym dzisiejszym słowie 

mówi o „darach łaski”, o tym, co bez naszej jakiejkolwiek zasługi otrzymujemy 

od Pana Boga. Wielkim cudem łaski jest to, że Bóg kocha nas bezwarunkowo - 

mówił bp Waldemar Pytel podczas kazania 29 lipca. - Modlitwa połączona ze 

śpiewem sprawiają, że nabożeństwo staje się  się doskonale - przypomniał słowa 

Marcina Lutra.  

  

Tydzień później, w czasie kolejnego nabożeństwa wierni, melomani i goście 

zaśpiewali wspólnie ze Społecznym Chórem Festiwalowym pieśń „Córko 

syjońska”, która jest częścią oratorium „Juda Machabeusz”  Händla. Tym 

właśnie utworem festiwal zakończył się w Kościele Pokoju 4 sierpnia. Capelli 

Cracoviensis towarzyszyli znakomici soliści: mezzosopranistka Marta Wryk, 

Rebecca Bottone (sopran), Joshua Ellicott (tenor) i Peter Harvey (bas). 

  

Kościół Pokoju był w tym roku festiwalową sceną aż sześciokrotnie. 

  

 - Każda przestrzeń jest wybierana z myślą o konkretnym repertuarze, nie ma tu 

przypadków - uważa Anna Rudnicka, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury. 

  

Festiwalowy czas w kościołach, hotelach i dworcach w Świdnicy, Strzegomiu, 

Pożarzysku, Bielawie, Żarowie, Olesznie wypełniły w sumie 24 koncerty. Na 

dworcu kolejowym w Świdnicy Jorge Jiménez wraz z DJ’em Slime’m zagrali 

swoje opracowanie „Wariacji Goldbergowskich” Bacha na skrzypce i 

gramofony. Po raz kolejny na festiwalu gościł Robert Bachara, który zagrał 

„Sonaty misteryjne” H.I. F. Bibera, niezwykły cykl, który wymaga 

piętnastokrotnego przestrajania skrzypiec. Niemiecki zespół Lautten 

Compagney przygotował program poświęcony angielskiej muzyce tanecznej z 

XVII wieku, transmitowany w Programie II Polskiego Radia. London Haydn 

Quartet wraz z grającym na klarnecie Erikiem Hoeprichem zaprezentowali 
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utwory Haydna, Mozarta i Beethovena, a śpiewaczy zespół The Gesualdo Six - 

angielskie motety. 

  

Dyrektor artystyczny od lat podkreśla, jak ważny jest nie tylko poziom 

wykonawców, ale także więź z publicznością i wspólne działania. Stąd projekty 

edukacyjne i społeczne: Bach dla Dzieci, Akademia Bachowska, Akademia 

Bachowska Junior, Scena Otwarta czy Społeczny Chór Festiwalowy, w którym 

wszyscy chętni, niezależnie od wieku i doświadczenia ćwiczyli pod dyrekcją 

Marty Monety w Centrum UNESCO na placu Pokoju. Plac rozbrzmiewał także 

głosami 15-dzwonicowego kurantu, na którym improwizował Maciej Bator.  

  

- Muzyka klasyczna w znakomitych wykonaniach, usytuowana w przepięknej 

architekturze oraz w oprawie romantycznych krajobrazów dolnośląskich to 

mocno uzależniający narkotyk. Nadkomplety publiczności na wszystkich 

koncertach pokazują, że jesteśmy głodni piękna - podsumowuje Jan Tomasz 

Adamus. - Dlatego Świdnica, świadoma ciężaru gatunkowego swojego 

dziedzictwa kulturowego, stworzyła jeden z najbardziej ekscytujących i 

najnowocześniejszych w sensie społecznym festiwali muzyki klasycznej w 

Europie: gwiazdy światowego formatu, projekty społeczne, muzyczne pikniki, 

muzyka w kontekście kulturowym, edukacja. Ponieważ sztuka cywilizuje, 

uspołecznia, edukuje emocjonalnie, osłabia ksenofobię i jest najsilniejszym 

bodźcem rozwijającym wyobraźnię. 

 

 

 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ŚWIAT 
 

 
Luteranie przeciwko populizmowi 

 

Obradująca na przełomie czerwca i lipca br. Rada Światowej Federacji 

Luterańskiej (ŚFL) przyjęła tekst przesłania do 148 Kościołów członkowskich z 

99 krajów „Być Kościołami nadziei – przeciwstawić się siłom populistycznego 

wykluczenia.”  
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Dokument wzywa rodzinę Kościołów luterańskich do podjęcia działań 

duszpasterskich przeciwdziałającym fali populizmu na świecie. 

 Krótki dokument opublikowany właśnie przez ŚFL przywołuje słowa apostoła 

Pawła z Listu do Rzymian 12,2 jako podstawę refleksji nt. populizmu: „A nie 

upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu 

swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i 

doskonałe.” 

 Rada ŚFL zauważa, że w różnych społeczeństwach Kościoły członkowskie 

borykają się ze skutkami rosnącego populizmu: 

 Ruchy populistyczne utrzymują często, że chcą chronić dobra narodu, jednak 

przyczyniają się często do eskalacji lęku i wykluczenia. Przestrzeń do szczerej 

debaty na temat kwestii, będących przedmiotem publicznego zainteresowania, 

kurczy się. Mowa nienawiści i propaganda oparta na postprawdzie podkopują w 

społeczeństwie zaufanie niezbędne dla demokracji. Lęk może pociągać za sobą 

wycofanie się z udziału w społeczeństwie obywatelskim oraz wrogość i 

wykluczanie innych. 

 Rada, będąca najważniejszym gremium wykonawczym między 

Zgromadzeniami Ogólnymi ŚFL (ostatnie odbyło się w 2017 roku w Windhoek, 

Namibia), zauważa, że niektóre ruchy odwołują się do retoryki narodowo-

etnicznej i próbują rozgrywać wiarę chrześcijańską przeciwko innym, co 
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wywraca do góry nogami Ewangelię i instrumentalizuje tożsamość 

chrześcijańską dla partykularnych celów. 

 Gdy doświadczamy, że ludzie są uwiezieni w lęku, wskazujemy na przesłanie 

Chrystusa. Jest to przesłanie nadziei, które przepędza lęk, przesłanie 

współczucia, które staje naprzeciw obojętności, przesłanie sprawiedliwości, 

które sprzeciwia się uciskowi, i przesłanie pojednania, które nie pozwoli się 

odwieść od zaangażowania na rzecz pokoju. 

 Rada zachęca Kościoły członkowskie, w tym i ich instytucje odpowiedzialne za 

edukację teologiczną, aby w modlitwie i poprzez analizy teologiczne 

monitorowały ścierające się siły w świecie i w Kościołach 

 Wewnątrz Kościołów istnieją różne, czasami skonfliktowane ze sobą poglądy, 

dlatego też Kościoły muszą stworzyć przestrzenie, w których różne poglądy będą 

mogły uczestniczyć w uczciwym dialogu, aby dotrzeć do głębszego rozeznania 

spraw. 

  

Ponadto Rada przypomniała, że: 

 Kościoły powinny bronić godności człowieka i wspierać sprawiedliwość i 

pokój, praworządność i szacunek wobec różnorodności. Działania te nabędą 

większego rozpędu, jeśli będą realizowane z ekumenicznymi, międzyreligijnymi 

oraz działającymi w segmencie NGO partnerami. 

 ŚFL wezwała Kościoły do oporu wobec ucisku i wykluczenia, przypominając, 

że Chrystus powinien być źródłem myślenia, działania i istnienia Kościoła: 

 Nasze Kościoły muszą aktywnie uczestniczyć w debatach prowadzonych w 

społeczeństwach, w których argumentuje się za pomocą wykrzywionego obrazu 

chrześcijaństwa. Kościoły powinny podkreślać, że miłość, współczucie i 

solidarność są prawdziwymi wartościami chrześcijańskimi. 

 Członkiem Światowej Federacji Luterańskiej jest Kościół Ewangelicko-

Augsburski w Polsce. 
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HISTORIA MAZUR  

 

Kanał Mazurski 

Kanał Mazurski to nieukończona droga wodna łącząca Wielkie Jeziora 

Mazurskie z Bałtykiem poprzez rzeki Łynę i Pregołę. Długość kanału (od jez. 

Mamry do rzeki Łyny) wynosi 50,4 km (w tym 20,5 km przypada na teren 

Polski, a 29,9 km na teren Federacji Rosyjskiej). Kanał nie jest udostępniony dla 

żeglugi. 

Pierwsze plany budowy Kanału wykonano pod koniec XIX wieku, samą 

budowę rozpoczęto w 1911 r., jednak nigdy jej nie ukończono. Wybuch I wojny 

światowej wymusił pierwszą przerwę. Do 1914 roku wykonano 3/4 robót 

ziemnych, ukończono większość obiektów pomocniczych i rozpoczęto budowę 

trzech śluz. Po wojnie prace wznowiono, jednak nie przebiegały one już tak 

sprawnie. Wybuch kolejnej wojny jeszcze bardziej ograniczył tempo prac, które 

ostatecznie wstrzymano w 1942 roku. W roku 1944 w celu powstrzymania 

radzieckiej ofensywy większość mostów na kanale została wysadzona.               

Po zakończeniu wojny część urządzeń wywieźli Rosjanie, inne zniszczyli 

uciekający Niemcy, a niektóre rozszabrowali okoliczni mieszkańcy. 

Na Kanale znajduje się 10 śluz, z czego pięć po stronie polskiej. Jedyna 

ukończona w całości to śluza Piaski (Guja). W wieżach śluz znajdują się 

urządzenia o napędzie ręcznym do otwierania i zamykania wrót. Obecnie 

nieczynne odcinki Kanału wypełnia stojąca woda, którą we władanie wzięły 

bobry. 

Z uwagi na bardzo dobre uwarunkowania przyrodnicze (lasy, podmokłe 

łąki, torfowiska), na obszarach, w których wytyczono trasę Kanału Mazurskiego 

występuje duże bogactwo flory i fauny. Z tego też względu znaczna część tych 

terenów objęta jest ochroną prawną. 

 

 

Dziadek 
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Pokutujcie i wierzcie Ewangelii – ew. Marka 1,15 

O luterańskiej pokucie 

Według słownikowej definicji „pokuta” oznacza: „praktyka religijna, której 

celem jest udoskonalenie”. Nie jest to oczywiście zła definicja, ale jak luteranin, 

którzy przecież zdaje sobie sprawę z własnej grzeszności (jak mówi Pismo 

Święte: Nikt nie jest sprawiedliwy – Ps. 14, 1 oraz Rz 3, 10) ma rozumieć tę 

definicję. Pismo Święte w dodatku nieraz wspomina o tym, żeby pokutować. Jak 

luteranin ma rozumieć ten nakaz? Po pierwsze rozwińmy, czym pokuta nie jest. 

Już sam Reformator, Marcin Luter, zaznaczył, że pod tym terminem nie można 

rozumieć wyliczania sobie swoich grzechów i umartwiania się nad nimi. 

Oczywiście jak najbardziej słusznym jest, by człowiek zdawał sobie sprawę 

z tych złych rzeczy, którymi Pana Boga zasmucił a bliźnich skrzywdził, 

a uczynienie sobie „listy” rzeczy, za które chcemy przeprosić Pana Boga jest 

nawet wskazane, gdy chcemy przystąpić do indywidualnej spowiedzi (która 

przecież nigdy nie została w Kościele Luterańskim zniesiona, a sam Reformator 

określał ją jako pożyteczną). Nie jest to jednak pokuta w rozumieniu biblijnym. 

Pokutą nie jest też samowolne narzucanie sobie „kar” czy „postów” za nasze 

grzechy. Co prawda zadośćuczynienie Bogu i bliźnim jest jak najbardziej 

ważnym elementem życia chrześcijańskiego, ale musimy pamiętać że myślenie 

o tym, że czyniąc dobre rzeczy   „zerujemy” nasze duchowe konto sugeruje, że 

człowiek sam pracuje na swoje zbawienie. Oczywiście jest to absolutnie nie 

tylko nieewangelickie, ale wręcz  niebiblijne i niechrześcijańskie myślenie. 

Zatem czym spowiedź jest, jak ją powinien rozumieć ewangelik? Pismo Święte 

w wielu miejscach zestawia czy wręcz zrównuje pokutowanie z nawróceniem. 

Świadczy o tym choćby zdanie z ewangelii Marka, użyte jako motto tego 

rozważania – w niektórych tłumaczeniach zdanie to brzmi: nawróćcie się i 

wierzcie w Ewangelię. Nasze nawrócenie – czyli wybranie nas przez Boga do 

zbawienia – miało miejsce w Chrzcie Świętym. Wtedy została dana nam też 

obietnica: Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Dar ten został 

człowiekowi wyłącznie z Bożej miłości, i jedyne co człowiek może zrobić, to 

starać się, by wiara w nim wzrastała. Ewangelik, kiedy pokutuje, wraca uchem 

do swego chrztu, przypominając sobie o Bożej obietnicy, i przypominając sobie 

, że jest (i będzie) ona dla niego zawsze aktualna, kiedy tylko będzie szczerze 

żałować za swe grzechy i wyzna je.  

Piotr Uciński 
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KOŚCIÓŁ EWANGELICKO- AUGSBURSKI W POLSCE  
 

 

Duszpasterstwa ewangelickie 

 

Duszpasterstwo Policji 

  

Duszpasterstwo jest służbą towarzyszenia człowiekowi w jego drodze. Ma ona 

odniesienie do Boga, a dokonuje się pośród ludzi. 

Duszpasterstwo w szeregach Policji jest realizowane przez wielu kapelanów z 

różnych Kościołów Chrześcijańskich. Działają kapelani Kościoła Rzymsko-

Katolickiego, Kościoła Prawosławnego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Wszyscy stoimy w jednej służbie Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa, starając się 

zachować wierność świadectwa w przekazie Ewangelii. 
 

Ewangelickim kapelanem Policji do 08.2018r. był ks. Tadeusz Konik. Obecnie 

funkcję tą pełni ks. Marek Twardzik. 

 

 

Duszpasterstwo Straży Pożarnej 

Ogólnopolskim Ewangelickim Duszpasterzem Straży Pożarnej jest 

ks. st. kpt. Adam Glajcar   
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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 

Darowizny i składki członkowskie można odliczyć od podatku! 
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