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  HASŁO MIESIĄCA PAŹDZIERNIK 2018 R. 

 

Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje, a westchnienie moje nie jest 

zakryte przed Tobą.  

        Ps 38,10 

 

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Drodzy czytelnicy. Za 

nami piękny czas dziękczynienia Bogu za plony i codzienny chleb. Uwielbialiśmy 

Boga za Jego wielką łaskę jaką nam okazał. Modlitwa i dziękczynienie jest 

jednym z wielkich przywilejów człowieka wierzącego. Mając zaufanie w Bogu 

możemy do Niego przychodzić ze wszystkimi naszymi kłopotami, troskami ale i 

dziękczynieniem. Człowiek, który świadomie wyrzeka się Boga jest bardzo 

samotny i nieszczęśliwy, mimo że gra człowieka uwolnionego i szczęśliwego. 

Taki człowiek jest bardzo samotny. Wierzący i ufający Bogu są wypełnieni Jego 

Duchem i mają  niezachwialną wiarę i świadomość, że nie są pozostawieni sami 

sobie. Nawet jak dotyka ich doświadczenie i cierpienie wiedzą do Kogo mają się 

uciec w modlitwie i u Kogo znajdą schronienie. Psalmista pięknie to oddaje w 

haśle tego miesiąca. Wszystkie nasze pragnienia i westchnienia są odkryte przed 

Bogiem. Pan zna swoje owieczki i wie czego nam potrzeba do życia. Modlitwa to 

wyjątkowy czas kiedy uświadamiamy sobie, że bez Boga nie jesteśmy w stanie 

szczęśliwie żyć, że potrzebujemy Jego bliskości i pomocy. Dlatego znajdujmy 

czas i chęć na rozmowę z naszym Stwórca. Niechaj modlitwa wypływająca z 

naszego serca będzie przede wszystkim dziękczynieniem za każdy dzień, za 

zdrowie, za naszych bliskich, za codzienny chleb ale również niechaj modlitwa 

nasza ma swoją kontynuację w działaniu przepełnionym miłością. Codzienna 

nasza służba w rodzinie, pracy i społeczeństwie niechaj będzie przepełniona 

modlitwą i troską o bliźniego. Niechaj miłosierny Bóg prowadzi nas każdego. 

Amen.  

Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII WRZESIEŃ 2018 R. 
 

Konferencja Diecezjalna - Działdowo 

W dniu 10 września 2018 r. na zaproszenie Biskupa Diecezji Mazurskiej ks. bpa 

Pawła Hause odbyła się pierwsza po wakacjach Diecezjalna Konferencja Księży 

w PEA w Działdowie. W konferencji wzięli udział również  ks. Marcin Pysz oraz 

p. Piotr Uciński, który przygotował modlitwę oraz temat teologiczny. Podczas 

konferencji zgromadzeni poruszali bieżące tematy dotyczące życia naszej 

Diecezji. 

 

*** 

 

Trwa  II etap prac remontowych 

We wrześniu rozpoczął się II etap prac remontowych budynków parafialnych w 

ramach projektu „Rozwój Infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Piszu” realizowanego z dofinansowaniem RPO Warmia Mazury na 2014-2020 

przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. 

W II etapie prac prowadzone jest czyszczenie dachu „starego” budynku wraz z 

wymianą okuć, orynnowania i boazerii elewacyjnej oraz odświeżenie elewacji 

budynków wraz z dociepleniem. Ponadto zostaną uzupełnione brakujące 

dachówki. 
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*** 

 

Konferencja o Michale Kajce 
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Konferencja nt. Kajki odbyła się w Muzeum Kajki w miejscowości Ogródek, 

między Orzyszem a Ełkiem. 

 

Prelegenci podkreślali wkład wyznania ewangelickiego w rozwój mowy polskiej, 

także na Mazurach. Przybliżono postać Kajki – polskojęzycznego poety 

Mazurów. Parafia reprezentował praktykant p. Piotr Uciński. 

Odbyły się też fragmentaryczne czytania utworów Kajki. 

*** 

 

Kiszenie kapusty w Białej Piskiej 

 

Wczoraj kisiliśmy kapustę! :) Serdecznie dziękujemy Parafii Ewangelicko - 

Augsburskiej w Piszu za przekazanie warzyw ze Święta Plonów  

Taki właśnie wpis pojawił się niedawno na stronie Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej. To dzięki ofiarności 

naszych parafian mogliśmy przekazać wiele warzyw i owoców na rzecz osób 
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potrzebujących. Serdecznie dziękujemy za każdy dar serca! Łącznie udało się 

nam zebrać blisko 300 kg warzyw i owoców. Wszystkie te dobra trafiły na stół 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej, gdzie ze 

wsparcia Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel korzysta 50 osób.  

*** 

XX lecie Powiatu Piskiego 

W dniu 28.09.2018 r. w Hotelu nad Pisą odbyła się konferencja poświęcona XX-

leciu Powiatu Piskiego. Była to znakomita okazja do podsumowania działalności 

Piskiego Powiatu. Wśród zaproszonych gości znalazł się ks. mjr Marcin Pysz, 

proboszcz piskiej parafii ewangelickiej. Stosowne gratulacje i przemówienia 

przyjął Starosta Piski p. Andrzej Nowicki. Podczas konferencji pozdrowienia 

wygłosili również goście z Schleswig – Flensburg p. Ulrich Brukemeier oraz 

Johannes Petersen. 

 

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel na zlecenie Powiatu Piskiego prowadzi 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej, ponadto piska 

parafia ewangelicka ściśle współpracuje z powiatem Piskiem. 
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W tym miejscy w imieniu parafii i stowarzyszenia dziękujemy za wzorową 

współpracę! 

*** 

 

Dziękczynne Święto Żniw 

W niedzielę 30 września podczas uroczystych nabożeństw dziękowaliśmy Bogu 

za plony. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian  ołtarze były bogato 

przystrojone tegorocznymi zbiorami.  

Zebrane owoce i warzywa zostały przekazane rzecz ośrodków wsparcia 

prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. 
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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!!! 

 

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

 

Pamiątka Reformacji 

 

 

31 października o godz. ......... w kościele ewangelickim w Wejsunach 

odbędzie się nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji.   

Wyjazd spod parafii ewangelickiej w Piszu o godz.  .........  

Zapraszamy! 
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PLAN NABOŻEŃSTW PAŹDZIERNIK 2018 R. 
 

Data Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała Piska 

07.10. 19. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

10:00 

 

 

 

 

 

 do 

Wejsun 

godz. 

9:30 

  do 

Wejsun 

godz. 9:00 

14.10. 20. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

10:00 

 

13:30  do 

Ełku godz. 

12:45 

21.10. 21. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

10:00 

 
 

  do 

Wejsun 

godz. 9:00 

28.10. 22. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

10:00 13:30 

 
 do 

Ełku godz. 

12:45 

31.10. Pamiątka 

Reformacji 

18:00 

 

 do 

Wejsun 

godz. 

17:30 

  

04.11. 23. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

10:00 

 
 

 do 

Wejsun 

godz. 

9:30 

  do 

Wejsun 

godz. 9:00 

 

Legenda: 

- Spowiedź i Komunia Święta;       - Kawiarenka Parafialna; 

- transport na nabożeństwo;      - nabożeństwo dla dzieci. 

 

Uwaga!  

Od dnia  01.10.2018. do 15.12.2018. będzie przeprowadzany generalny remont 

budynku parafialnego w Piszu, w związku z remontem została zamknięta 

kaplica ewangelicka w Piszu,  

a nabożeństwa w Wejsunach są  przesunięte na godzinę 10:00. 

Parafia organizuje transport na nabożeństwa do kościoła w Wejsunach w każdą 

niedzielę.  

Wyjazd  spod parafii w Piszu o godz. 9:30 busami parafialnymi. 

Zapraszamy. 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ 
 

 

XI Zjazd Gnieźnieński w ekumenicznej oprawie 

 

 

 
 

W dniach od 21 do 23 września odbywał się XI Zjazd Gnieźnieński z mocną 

oprawą ekumeniczną i przy aktywnej współorganizacji Kościołów 

członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Hasłem Zjazdu były słowa: „Europa 

ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa.” 

Bp Samiec po raz pierwszy witał uczestników Zjazdu Gnieźnieńskiego jako 

prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. 

 

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec 

podkreślił, że wolność to temat, o którym trzeba jak najwięcej rozmawiać. 

"Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie ma pełnej wolności, zawsze jesteśmy 

w jakiś sposób ograniczeni, ale to, w jaki sposób sami siebie ograniczamy 

wypływa z naszej odpowiedzialności, z naszej dojrzałości. Wspólne 

organizowanie zjazdów świadczy o dojrzałości jaką posiadamy jako Kościoły" - 

powiedział. 

 



 
 

- 13 - 

Prymas Polski abp Wojciech Polak - gospodarz zjazdu - podkreślił, że Zjazd 

Gnieźnieński jest nie tylko wydarzeniem ekumenicznym, ale też miejscem 

dialogu reprezentantów różnych opcji społecznych i politycznych. Nawiązując do 

tematu zjazdu podkreślił, że "życie ludzi wolnych to życie ludzi 

odpowiedzialnych, to życie ludzi którzy są zdolni do dialogu i zdolni do 

budowania". 

 

W ramach XI Zjazdu Gnieźnieńskiego odbyło się także spotkanie zwierzchników 

Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej z Prezydentem 

Andrzejem Dudą. 

 

Częścią zjazdu była ekumeniczna droga wolności, którą prowadzili 

przedstawiciele 10 Kościołów chrześcijańskich. Po nabożeństwie biskupi i inni 

duchowni różnych wyznań wręczali zebranych pamiątkowe wydania Biblii 

Ekumenicznej opatrzonej logiem Zjazdu Gnieźnieńskiego. 

 

Zjazd odbył się w Gnieźnie w dniach 21-23 września 2018. Wydarzenie miało 

charakter ekumeniczny i międzynarodowy. Gromadziło chrześcijan różnych 

wyznań, liderów stowarzyszeń, wspólnot i środowisk kościelnych, polityków, 

duchownych i ludzi nauki, którzy podejmowali refleksję nad wolnością i źródłami 

nadziei dla Polski i Europy. 

 

Trzydniowe spotkanie wypełniły panele dyskusyjne, debaty, spotkania 

warsztatowe i modlitwa. Wśród zaproponowanych tematów była m.in. sprawa 

kryzysu migracyjnego, kwestia postrzegania patriotyzmu i miejsca Polski w 

Europie. W wydarzeniu wzięło udział ok. 1 tys. uczestników, w tym ok. 40 

prelegentów z Polski i świata. 

 

 

W organizacji Zjazdu współpracuje 10 Kościołów: oprócz Kościoła 

rzymskokatolickiego i greckokatolickiego - wszystkie Kościoły zrzeszone w 

Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Zielonoświątkowy. Każdego dnia 

modlitwę przed obradami poprowadzi trzech kapelanów zjazdu, reprezentujących 

trzy tradycje chrześcijańskie: katolicką, prawosławną i ewangelicką. 

 

Historia zjazdów gnieźnieńskich sięga roku 1000, kiedy to do Gniezna przybył 

cesarz Otton III. Wznowione w 1997 roku, nawiązujące do tamtego wydarzenia 
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zjazdy były okazją do ważnych rozmów o kształcie jednoczącej się Europy, 

ekumenizmie, roli rodziny i wyzwaniach stojących przed chrześcijanami. 

 

XI Zjazd Gnieźnieński: „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc 

chrześcijaństwa”, 21-23 września 2018 r.  

 

Wolność to miłość  

Przesłanie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego  

Bóg uczynił nas ludźmi wolnymi. Dzięki temu wolność jest w nas. Nie ogranicza 

się do niezależności od tego, co zewnętrzne. Nie wyczerpują jej państwowa 

niepodległość, sprawiedliwe struktury społeczne i prawa chroniące godność 

człowieka. Nie polega jedynie na możliwości dowolnego wyboru. Wolność to 

wybór życia dla innych. Wolność to miłość. Spotykając się w Gnieźnie w stulecie 

odzyskania niepodległości przez Polskę, na nowo odczytaliśmy narodową 

tradycję, która przechowuje pamięć o chrześcijańskim rozumieniu wolności. Nasi 

przodkowie, pisząc na sztandarach: „W imię Boga za waszą i naszą wolność”, 

ogłosili światu, że są gotowi oddać życie także za niepodległość innych narodów. 

Dziś chcemy tworzyć Europę ludzi wolnych, inspirowanych chrześcijańskim 

przesłaniem. Wymaga to budowania nowej kultury wolności opartej na 

odkrywaniu w każdym człowieku siostry lub brata. Jej fundamentem jest 

solidarność, szczególnie z osobami potrzebującymi: ubogimi, prześladowanymi, 

uchodźcami czy niepełnosprawnymi. W głęboko podzielonej politycznie Polsce 

potrzebujemy dialogu, który przywróci poczucie narodowej wspólnoty. W 

Europie Środkowo-Wschodniej konieczna jest większa solidarność z narodami 

pozostającymi poza Unią Europejską. Cała Europa, rozrywana 

partykularyzmami, potrzebuje nowego impulsu na rzecz jedności.  

W historii ludzkości to właśnie chrześcijaństwo przyniosło wartości wcześniej 

mało obecne w życiu publicznym: przebaczenie, miłosierdzie, oddanie siebie. 

Również obecnie budowanie Europy ludzi wolnych jest możliwe tylko przez 

solidarną miłość. Chrześcijanie nie mogą być niewolnikami egoizmu: 
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indywidualnego, grupowego czy narodowego. Chrześcijaństwo nie jest ideologią, 

nie może stać się zakładnikiem politycznych korzyści – traci bowiem wtedy swoją 

ożywczą siłę. Nie może pozwolić, aby wąskie elity gromadziły dobra materialne 

i władzę, wykluczając politycznie i ekonomicznie pozostałych. XI Zjazd 

Gnieźnieński uświadomił nam, że budowanie nowej kultury wolności jest dzisiaj 

konieczne. Jako uczestnicy Zjazdu pochodzący z 15 krajów i 10 Kościołów 

chrześcijańskich doświadczyliśmy jednoczącej mocy wiary w Jezusa Chrystusa. 

Jeśli rzeczywiście wypełni ona nasze życie osobiste i społeczne, również Europa 

będzie bardziej wspólnotą ducha i ojczyzną ludzi prawdziwie wolnych. 

 

*** 

 

 

Odbyły się egzaminy kościelne. 

 

 

26 września w warszawskim Centrum Luterańskim odbyło się posiedzenie 

Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej. Pozytywną ocenę uzyskało sześcioro 

zdających. 

 

Przed kościelną komisją egzaminacyjną w Warszawie pozytywną ocenę uzyskała 

Wiktoria Matloch praktykantka parafii w Krakowie zdająca egzamin diakonacki. 

 

Do egzaminu kościelnego pro ministerio (II egzaminu kościelnego) przystąpiło i 

otrzymało uprawnienia proboszcza - administratora sześciu księży wikariuszy: 

Karol Długosz z Bielska, Adrian Lazar z Kętrzyna, Marcin Rayss z Sopotu, Oskar 

Wild z Wisły i Łukasz Zieliński z parafii św. Trójcy w Warszawie.  

 

Gratulujemy! 
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*** 

 

 

Nagrody Diakonii Polskiej 2018. 
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Zuzanna Świniarska została laureatką tegorocznej Nagrody Głównej 

„Miłosiernego Samarytanina”, przyznawanej przez Diakonię Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską). Wyróżniona została Kerstin 

Harms, zaś nagrodę specjalną otrzymał ks. Stefan Süß. 

Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w 

uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, pomocy bliźniemu oraz za 

„samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu podkreślenia 

znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub 

parafialnymi. 

Nagrodę Główną oraz statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” Diakonia Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego przyznała Zuzannie Świniarskiej, wolontariuszce, 

która od lat jest zaangażowana w działalność stacji diakonijnej przy Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach na Mazurach. W ramach tej 

działalności wspiera potrzebujących na terenie gminy Sorkwity. Pomaga 

seniorom, prowadzi pośrednictwo pracy, świetlicę dla dzieci, wypożyczalnię 

sprzętu rehabilitacyjnego i warsztat terapeutyczny dla osób uzależnionych od 

alkoholu. Koordynuje również przekazywanie pomocy rzeczowej dla osób 

będących w potrzebie. „Te wszystkie działania są możliwe dzięki zaangażowaniu 

Zuzanny Świniarskiej, która poprzez swoją pracę na rzecz pomocy drugiemu 

człowiekowi jest dla innych inspiracją i wzorem do naśladowania. Przyznając 

statuetkę »Miłosiernego Samarytanina« Diakonia Polska pragnie wyrazić 

laureatce uznanie i wdzięczność za jej wrażliwość i autentyczne zainteresowanie 

losem bliźnich w potrzebie” – czytamy w laudacji dla laureatki. 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyznała też wyróżnienie oraz 

nagrodę specjalną. Wyróżnienie otrzymała Kerstin Harms z Bienenbüttel w 

Niemczech, współzałożycielka i przewodnicząca Stowarzyszenia „Freunde 

Masurens” (Przyjaciele Mazur), która organizuje dla mieszkańców Mazur 

transporty z pomocą rzeczową i żywnością. W ich ramach do mazurskich parafii 

ewangelickich, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz 

kościelnych domów opieki i samopomocy przekazano sprzęt medyczny i 

rehabilitacyjny, lekarstwa, środki opatrunkowe, odzież. Kerstin Harms 

współtworzy też „Rozmowy sorkwickie” – prelekcje połączone z poczęstunkiem 

dla gości. 

 

Tegoroczną nagrodę specjalną Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

otrzymał ks. Stefan Süß z Guben w Niemczech, rektor i przewodniczący Naëmi-
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Wilke-Stift – niemieckiej fundacji diakonijnej, prowadzącej m.in. szpital, szkołę 

pielęgniarską, punkt doradztwa rodzinnego, stację diakonijno-socjalną, 

przedszkole, żłobek. Ks. Süß nawiązał kontakty między diakonatami w Guben i 

Dzięgielowie. Zainicjował współpracę między Naëmi-Wilke-Stift, Diakonią 

Cieszyńską i Diakonią Śląską (Slezská diakonie) w Czechach, w ramach której 

organizowane są wyjazdy studyjne. Organizuje transporty ze sprzętem 

rehabilitacyjnym dla domów pomocy społecznej, wypożyczalni sprzętu i szpitali 

w Polsce. Współpracuje z polskimi organizacjami samorządowymi w Gubinie w 

zakresie pomocy medycznej. Organizuje też akcję przygotowania paczek 

świątecznych dla ubogich dzieci w Polsce i Czechach. 

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, 

która odbyła się 29 września w podziemiach rzymskokatolickiej katedry św. 

Floraina na warszawskiej Pradze. Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego swoje nagrody przyznały również organizacje charytatywne 

innych Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia 

Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. 

 

HISTORIA MAZUR  

 

Żydzi w Prusach Wschodnich 

 Od chwili sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego aż do epidemii dżumy 

Mazury były w zasadzie krainą jednolitą pod względem wyznaniowym. Dopiero 

na początku XVIII w. wraz z rozwojem gospodarki i miejscowych garnizonów 

pojawili się nowi stali mieszkańcy także innych wyznań niż protestanckie. 

 Pierwsze potwierdzone informacje o kupcach żydowskich pochodzą z 

połowy XV w. W XVI w. na dwór Albrechta Hohenzollerna sprowadzeni zostali 

żydowscy lekarze z Polski. W XVIII w. Żydzi dzierżawili już wiele karczm w 

okolicach Ełku i Olecku. Trwało to do 1773 r. kiedy w skutek rozkazu 

królewskiego zabroniono osiedlania się Żydów na wsiach i w miasteczkach. 

Dopiero poczynając od 1812 r. wraz z liberalizacją prawa do miasteczek i wiosek 

mazurskich zaczęli napływać osadnicy żydowscy, by prowadzić przedsiębiorstwa 

handlowe i sklepy.  

Osadnicy budowali również synagogi m.in. w Szczytnie (1835), a później 

również w Piszu i Ełku. Wraz z budową synagog powstawały również cmentarze. 
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W Piszu znajdował się on poza miastem na obecnej ul. Leśnej. W Ełku ukazywał 

się też w następnych latach „Kurier” w języku hebrajskim, który wysyłany był 

także na obszary polskie i rosyjskie.  

 Mazurscy gospodarze na co dzień we własnych wsiach stykali się z 

żydowskimi handlarzami – domokrążcami, którzy docierali do Prus z Mazowsza 

czy Suwalszczyzny. Proponowali również lichwiarskie pożyczki, które były 

powszechnie potępiane, m.in. przez protestanckich duchownych. 

Żydzi z Królestwa Kongresowego zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku 

dzierżawili także wiele mazurskich jezior, a złowione ryby eksportowali za pruską 

granicę. Istnienie zjawiska oficjalnego handlu nie przeszkadzało wcale kwitnąć 

przemytowi, a czasami wręcz było maskowane przez legalne transakcje. 

 Kościół ewangelicki prowadził planową akcję misyjną wśród Żydów 

zarówno w Prusach, jak i na pogranicznych terenach Królestwa Polskiego. 

Niezależnie od tego w 1822 r. w Olecku działał jeden z sześciu oddział 

berlińskiego Towarzystwa do szerzenia chrześcijaństwa wśród Żydów. Akcje 

misyjne kościoła protestanckiego nie dawały zadowalających wyników. Żydzi 

bardziej zainteresowani byli handlem niż zmianą wiary.  

 

Dziadek 

 

 

KILKA MYŚLI NA TEMAT... 
 

Kościół Apostolski – czyli jaki? 

Wierzę w jeden, święty powszechny i apostolski Kościół – credo Nicejsko – 

Konstantynopolitańskie 

Jedną z cech, którą musi posiadać wspólnota, by ta mogła zostać nazywana 

Kościołem, jest apostolskość. My, ewangelicy, również podzielamy tę wiarę, 

czego składamy świadectwo podczas każdego nabożeństwa, składając jedno z 

naszych Wyznań Wiary. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jedno z nich nazywa 

się „apostolskie”.  

Tradycja głosi, że nazwa wzięła się – nie inaczej – od apostołów; po 

zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa każdy z 12 uczniów miał 
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wypowiedzieć 12 słów. Po zebraniu składanych wyznań miało powstać 

wspomniane credo. Oczywiście historycy odrzucają dziś tę interpretację, 

niemniej jednak nazwa pozostała.  

Jednakże co oznacza, że Kościół jest „apostolski”? Niestety jest to kolejna z 

wielu rzeczy która dzieli Kościoły chrześcijańskie. Bracia katolicy interpretują 

„apostolskość”  przede wszystkim jako historyczną kontynuację urzędu 

apostolskiego: według katolików, każdy z apostołów przed swoją śmiercią 

poprzez nałożenie rąk namaścił swego następcę. Ci wybrali kolejnych następców, 

ci następnych… i tak do czasów współczesnych. W teologii katolickiej każdy 

ksiądz musi zostać wprowadzony w urząd właśnie przez tego biskupa, który 

posiada taką „historyczną” sukcesję. Ta kwestia jest dla teologii katolickiej 

bardzo istotna: warunkiem, by sakrament był dla katolików ważny, nie jest wiara 

przystępujących ani nawet sprawującego, ale „ważność święceń” księdza. 

Oczywiście luteranizm odrzuca to rozumienie. Historyczny okres apostolski 

skończył się wraz ze śmiercią ostatniego z nich (prawdopodobnie Jana), a poza 

tradycją nie ma żadnych dowodów na to, by współcześni biskupi mieli sukcesję 

historyczną od apostołów. Ponadto w samym Piśmie Świętym „apostołami” nie 

są określani wyłącznie 12 bezpośrednich uczniów – jak choćby Apostoł Paweł, 

który Jezusa nigdy nie znał, nawet  popadał niekiedy w konflikt z bezpośrednimi 

uczniami Chrystusa. Mimo to był apostołem, co więcej nikt tego nie negował. Z 

bardzo prostego powodu: głosił naukę Jezusa Chrystusa.  

Apostołem stawało się poprzez to, w co człowiek wierzy i co głosił, a nie 

poprzez fakt, że pozostali apostołowie go namaścili. Apostolski Kościół to nie jest 

ten, który (teoretycznie) potrafi wykazać że jego biskupi są następcami 

apostołów, ale ten, którego wierni (nie tylko księża) wierzą w nauczanie Jezusa 

Chrystusa, przekazane dalej przez apostołów. 

 

Piotr Uciński 

 

 

 

 



 
 

- 21 - 

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO- AUGSBURSKI W POLSCE  
 

 

Ewangelickie Duszpasterstwo Młodzieży 

 

Jedną z ważnych gałęzi w całej strukturze Kościoła stanowi praca z młodzieżą. 

Osoby zaangażowane w tę służbę są świadome, że młodzież jest nie tyle 

przyszłością, co teraźniejszością Kościoła. 

Nadrzędnym celem pracy młodzieżowej jest motywowanie młodzieży do 

wypowiedzenia zdecydowanego „tak” dla Jezusa oraz zachęcanie i udzielanie 

różnorodnego wsparcia w wypełnianiu misji Kościoła Jezusa Chrystusa poprzez 

zaangażowanie się w życie swojej parafii, współpracując z innymi wierzącymi i 

będąc świadomymi swojej tożsamości wyznaniowej. 

Praca młodzieżowa zachodzi na trzech płaszczyznach działalności Kościoła: 

1. Ogólnokościelna – za tę część odpowiedzialny jest Ogólnopolski Duszpasterz 

Młodzieży (ODM) powoływany przez Synod Kościoła. Obecnie funkcję tę pełni 

ks. Marcin Konieczny.  

W tym wymiarze mają miejsce następujące (ważniejsze) wydarzenia: 

 Ogólnopolski Zjazd Młodzieży – doroczna konferencja i święto całej 

młodzieży 

 Forum Młodzieży Ewangelickiej – robocze spotkanie duszpasterzy i liderów 

pracy młodzieżowej 

 Obozy wypoczynkowo-biblijne dla osób pełnoletnich 

 Obozy wypoczynkowo-biblijne dla nastolatków 

 Ewangelizacje ze specjalnym programem dla młodzieży 

 Szkolenia i obozy specjalistyczne 

 Rekolekcje i obozy dla konfirmantów 

 

2. Diecezjalna – pracę młodzieżową na terenie sześciu diecezji Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego pełnią Diecezjalni Duszpasterze Młodzieży (DDM), 

podlegli bezpośrednio biskupowi diecezjalnemu. Są to: 
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 diecezja cieszyńska – ks. Marcin Podżorski 

 diecezja katowicka – ks. Robert Augustyn 

 diecezja mazurska – ks. Wojciech Płoszek 

 diecezja pomorsko - wielkopolska – ks. dr Karol Niedoba 

 diecezja warszawska – ks. Michał Makula 

 diecezja wrocławska – ks. Paweł Meler 

 

Duszpasterze diecezjalni koordynują pracą młodzieżową w swoich diecezjach. 

Organizują i współorganizują różne imprezy o charakterze diecezjalnym, m.in. 

miesięczne/kwartalne zjazdy diecezjalne młodzieży, spotkania integracyjne, 

wyjazdy okazjonalne (np. śladami ks. dr. Marcina Lutra), obozy letnie, 

zimowiska, spotkania ekumeniczne (np. Ekumeniczna Modlitwa Młodych w 

Opolu). 

3. Parafialna – w wielu parafiach działają grupy młodzieżowe (najczęściej w 

przedziale wiekowym 14-19 lat; od konfirmacji do matury), za które 

odpowiedzialny jest miejscowy duszpasterz, nierzadko wspierany przez liderów 

rekrutujących się z młodzieży. 

W ramach tej aktywności najbardziej rozpowszechnioną formą są cotygodniowe 

spotkania młodzieżowe, a także nabożeństwa z liturgią młodzieżową, wyjazdy i 

obozy integracyjne, działalność chórów i zespołów młodzieżowych (wokalnych i 

instrumentalnych) i inne… 

W ośrodkach akademickich (Gliwice, Katowice, Kraków, Opole, Poznań, 

Warszawa) odbywają się regularne spotkania studentów i młodzieży pracującej. 

Od strony struktur kościelnych, młodzież ma swojego reprezentanta w Synodzie 

Kościoła (najwyższej władzy ustawodawczej), a jest nim Synodalna Komisja 

Młodzieży, którą w obecnej kadencji kieruje ks. Marek  

 

Wiele młodzieżowych grup parafialnych posiada własne witryny internetowe. 

Szeroki wachlarz informacji z życia młodzieży można znaleźć na stronach: 

 Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP www.luteranie.pl 

 Młodzi Luteranie www.mlodziluteranie.pl 

 

 

http://www.luteranie.pl/
http://www.mlodziluteranie.pl/
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OGŁOSZENIA 
 

 

Prezent pod Choinkę 2018 

 

Idea wysyłania paczek 

świątecznych jest znana na całym 

świecie i kontynuowana od wielu 

lat. Do Polski też kiedyś 

przysyłano paczki. Czasem taką 

paczkę dostawało się tylko raz w 

roku. Były w niej zupełnie 

podstawowe artykuły. Czy te 

paczki przemieniły Polskę? Nie, 

ale były źródłem radości i nadziei 

oraz dowodem, że są ludzie, którzy żyją lepiej, przejmują się losem innych i swoją 

troskę wyrażają w prosty sposób – poprzez świąteczną paczkę.  

 

Prezent pod choinkę 2017 był już 17. edycją ogólnopolskiej akcji charytatywnej 

w Polsce.  

Dzięki Wam udało nam się zebrać 5 812 prezentów! To rekord w historii tej 

akcji!  

2681 paczek zawieźliśmy na Ukrainę, 2075 do Rumunii, 726 na Białoruś, a 330 

do Bułgarii, gdzie otrzymały je dzieci przebywających tam uchodźców z Syrii i 

Palestyny. Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy je przygotowali oraz 

wolontariuszom za pomoc w koordynacji akcji i przygotowaniu paczek do 

transportu. 

 

Paczkę można zrobić samemu lub wirtualnie dokonując  wpłaty  w wysokości 60 

zł. Szczegóły akcji w ulotkach informacyjnych. Termin dostarczania paczek to 11 

listopada 2018r. 

 

Zapraszamy do akcji "Prezent pod choinkę 2018"! 
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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! 

 

 

Redakcja: ks. Marcin Pysz,  Marcin Redzko 

http://www.esbetel.pl/

