Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu

Styczeń
Nr (100) 01/2019

Hasło roku:
Szukaj pokoju i dąż do niego.

Psalm 34,15

HASŁO MIESIĄCA STYCZEŃ 2019 R.
Bóg mówi: Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną
a ziemią.

1 Mż 9,13

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy.
Okres epifanii w jakim się aktualnie znajdujemy, to czas spotkania z
objawionym Bogiem w narodzonym w betlejemskiej stajence Jezusie. W Nim
Bóg odnawia przymierze zawarte z człowiekiem. To Jezus narodzony w
ubóstwie i biedzie staje się nowym i wiecznym przymierzem, wypełnieniem
Bożej obietnicy darowanej człowiekowi, że oto przyjdzie i wybawi człowieka z
więzów upadku i niewoli. Do tego Jezusa w czasie epifanii jesteśmy zachęceni
pielgrzymować, aby znaleźć czas w naszym osobistym życiu na pójście i
spotkanie z Jezusem. Tak droga siostro i bracie na „pójście” to chciałbym
podkreślić… jest potrzebna i nasza aktywność… Bóg w prawdzie darowuje nam
łaskę, zbawienie w Jezusie Chrystusie, który rodzi się dla nas i dla nas umiera na
krzyżu Golgoty. Ale konieczna jest i moja aktywność w poszukiwaniu Boga w
moim życiu tu i teraz. Chrześcijańskie życie nie polega na staniu i patrzeniu w
niebo aż drugą gwiazdę dostrzeżemy, ale aktywnym działaniu dla Boga i
bliźniego. Pan Bóg przychodzi do nas i chce, abyśmy go przyjęli w codziennym
życiu. A najlepszym świadectwem przyjęcia Boga jest życie i służba wg Jego
przykazań. Jezus chodził i nauczał, uzdrawiał, leczył i wskrzeszał zmarłych. My
zaś biorąc przykład z miłości jaką nas sam Chrystus naucza idźmy w życie i
służmy swoimi talentami Bogu i człowiekowi. Niechaj narodzony Chrystus
odnowi życie każdego z nas, niechaj Jego miłość stanie się udziałem każdego z
nas! Błogosławionego 2019 roku! Radujmy się z narodzonego i służmy
bliźniemu w miłości! Amen.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII GRUDZIEŃ 2018 R.
Koniec prac remontowych
Zakończyły się prace remontowe w budynkach piskiej parafii ewangelickiej.
Uczestnicy terapii w ŚDS zyskali nowe pomieszczenia oraz lepiej wyposażoną
kuchnię.
Parafia ma świeżo wyremontowaną kaplicę, kancelarię proboszcza oraz
pomieszczenie z aneksem kuchennym do wspólnych spotkań.
Zapraszamy na nabożeństwa do kaplicy ewangelickiej w Piszu oraz na
okolicznościowe spotkania.

***
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Parafia Ewangelicka w Piszu ma dwóch księży
Pierwszy raz w powojennej historii naszej parafii mamy dwóch księży.
Dotychczasowy praktykant pan Piotr Uciński został ordynowany w dniu
05.01.2019r. na księdza.
Decyzją Konsystorza ks. Piotr Uciński pozostanie przez jakiś czas w naszej
parafii.
Serdecznie gratulujemy księdzu Piotrowi i życzymy Bożego błogosławieństwa
w służbie oraz w życiu prywatnym.

Więcej szczegółów w dalszej części gazetki.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian piskiej
parafii ewangelickiej oraz sympatyków na
Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne w Piszu w
niedzielę 17 lutego po nabożeństwie o godz. 11:00.
Podczas Zgromadzenia zostaną przedstawione
sprawozdania:
- finansowe za 2018 r.,
- sprawozdanie proboszcza z życia parafii w 2018 r.,
- sprawozdanie z działalności Diakonii Piskiej w 2018 r.,
- preliminarz budżetowy na 2019r.
Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą parafii.
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KILKA SŁÓW RADY PARAFIALNEJ
Podziękowanie
Rada Parafialna Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Piszu w imieniu
wszystkich ewangelików piskich składa serdeczne podziękowanie księdzu
Marcinowi Pyszowi za ogromne zaangażowanie w pozyskanie środków
finansowych i nadzór nad pracami budowlanymi przy remoncie i rozbudowie
Domu Parafialnego, Kaplicy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w
Piszu.
Ten piękny zabytkowy obiekt jest naszą dumą. Jest naszym domem modlitwy,
spotkań i wsparcia dla wielu osób będących w potrzebie. Rada parafialna liczy
na częste i liczne uczestnictwo naszych parafian w modlitwie do Boga i w
spotkaniach społeczności w salce parafialnej w tym zacnym obiekcie.
Jeszcze raz serdeczne podziękowanie i życzenie Bożego błogosławieństwa.

Rada Parafialna

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 STYCZEŃ2019 R.

Tekst
kazalny
13.01. Joz 3,511.17

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

Ełk

1. Niedziela po
Epifanii

9:00

11:00

10:00

20.01.

Rz
12,9-16

2. Niedziela po
Epifanii

9:00

11:00

27.01.

J
4,5-14

3. Niedziela po
Epifanii

9:00

11:00

03.02.

2Mż
3,1-15

Ostatnia Niedziela
po Epifanii

9:00

11:00

Data

10:00

Biała
Piska
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;
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- Kawiarenka Parafialna;
- nabożeństwo dla dzieci.

SPRAWOZDANIE DIAKONIA PISKA 2018
Diakonia Piska to nic innego jak Działalność Charytatywna Parafii
Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. Słowo Diakonia odnosi się do służby,
pomocy, wsparcia, opieki jaką prowadzi Kościół Ewangelicko – Augsburski w
RP. Diakonia jest nierozerwalnym elementem funkcjonowania parafii
luterańskich w Polsce. Nie ma parafii bez zainteresowania i pomocy niesionej
osobom w trudnej sytuacji życiowe, niepełnosprawnym oraz wykluczonym
społecznie. Piska parafia ewangelicka realizuje służbę diakonijną poprzez
włączanie się w akcje ogólnopolskie organizowane przez Diakonię Polską oraz
inicjatywy lokalne realizowane na terenie parafii. W celu prowadzenia
zinstytucjonalizowanej i profesjonalnej pomocy osobom potrzebującym parafia
powołała w 2012 r. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, którego zadaniem jest
organizowanie i prowadzenie różnych form wsparcia na terenie Powiatu
Piskiego i nie tylko.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu .
ŚDS w Piszu działa od 01.12.2008 r. Pomoc jest świadczona 40 osobom
psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia terapeutyczne
(7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują kompleksowa
pomocy i poradnictwo prawe, pomoc odzieżową i żywnościową.

Organem

prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy
piskiej parafii ewangelickiej. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka
można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.sds-pisz.pl. W roku
sprawozdawczym ES Betel zakończyło rozbudowę budynków parafialnych
przeznaczonych na prowadzanie

ŚDS w Piszu. Stowarzyszenie otrzymało

blisko 1 100 000,00 zł dotacji, zaś koszt całej inwestycji przekroczy 1 300
000,00 zł. W ramach projektu została dokończona rozbudowa budynków
parafialnych przeznaczonych na ŚDS w Piszu oraz generalny remont aktualnie
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istniejących budynków. Dzięki inwestycji powstało 18 nowych miejsc
terapeutycznych dla osób potrzebujących. W dniu 24 maja 2019 r. planowane
jest uroczyste poświęcenie rozbudowanych budynków parafialnych oraz 10 lecie
powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu.
2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej.
PŚDS w Białej Piskiej działa 01.03.2015 r. Pomoc świadczona jest łącznie 50
osobom z czego: 35 osobom psychicznie chorym oraz 15 osobom z demencją
starczą lub chorobą Alzheimera. Zajęcia są prowadzone w systemie opieki
dziennej. Uczestnicy terapii otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo
prawne, pomoc odzieżową i żywnościową. Organem prowadzącym ośrodek jest
Ewangelickiego

Stowarzyszenie

Betel

powstałe

przy

piskiej

parafii

ewangelickiej. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na
stronie: www.esbetel.pl oraz www.psds-bialapiska.pl W roku sprawozdawczym
ES Betel przeprowadziło prace przystosowania klatki schodowej do przepisów
ppoż oraz rozpoczęto adaptacja poddasza na cele terapeutyczne. Łączny koszt
przeprowadzonych inwestycji to blisko 120 000,00 zł. Ośrodek cieszy się bardzo
wielkim wsparciem miejscowej Gminy, od dnia otwarcia co roku otrzymujemy
15 000,00 zł na cele ośrodka w Białej Piskiej. Ośrodek dzięki przeprowadzonym
pracom remontowym zwiększył się o 10 miejsc terapeutycznych.
3. Centrum Integracji Społecznej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.
W dniu 01.10.2017 r. zostało powołane do istnienia Centrum Integracji
Społecznej ES Betel (CIS). Organem prowadzącym CIS jest Ewangelickiego
Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Zadaniem CIS
jest

pomoc

osobom

długotrwale

bezrobotnym,

wykluczonym,

niepełnosprawnym poprzez poszukiwanie pracodawców oraz społeczne
zatrudnienie. Do końca 2018 r. z pomocy CIS skorzystało blisko 30 osób z
terenu Gminy Biała Piska, Pisz, Orzysz i Ruciane Nida. Do organizacji CIS
Zarząd powołał Dyrektora ds. Ekonomii Społecznej. W 2018 r. CIS otworzyło
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swoje biuro w Piszu. Aktualnie CIS posiada biuro w Białej Piskiej i w Piszu. Na
2018 CIS otrzymało dotację na aktywizacje zawodową z Gminy Biała Piska w
wysokości 15 000,00 zł. W 2019 r. stowarzyszenie planuje otwarcie CIS w
Kolnie.
4. Stacja Socjalna w Piszu
Od 2012 roku przy piskiej parafii ewangelickiej działa Stacja Socjalna
prowadzona przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w partnerstwie z
Urzędem Gminy Pisz oraz Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W ramach
Stacji Socjalnej prowadzona jest opieka pielęgniarki u osób potrzebujących
pomocy medycznej: leczenie ran, odleżyn. Pomoc jest udzielana nieodpłatnie.
Przekazywane są nieodpłatnie pampersy – 3 821 szt., środki opatrunkowe –
2 897 szt. Stacja udzieliła pomocy łącznie 396 osobom w tym 5 parafian piskiej
parafii ewangelickiej jak i również 40 uczestników zajęć terapeutycznych w
ŚDS w Piszu. Łącznie pielęgniarka Stacji Socjalnej odbyła 2 031 wizyt
domowych oraz w siedzibie stacji.
5. Diakonia Piska działa w partnerstwie krajowym.
W roku sprawozdawczym Diakonia Piska była partnerem w dwóch
przedsięwzięciach prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W
ramach tej współpracy przeprowadzono: VIII Wojewódzki Turniej Tańca
Środowiskowych Domów Samopomocy oraz w prowadzeniu Stacji Socjalnej.
W roku 2019 planujemy kontynuować te przedsięwzięcia. Diakonia Piska
wspiera również ośrodki prowadzone przez ES Betel. Diakonia Piska
współpracuje ściśle z Diakonią Polską oraz Dyrektorem Diakonii Mazurskiej.
6. Diakonia Piska działa w partnerstwie zagranicznym:
W roku sprawozdawczym Diakonia Piska współpracuje z Zakonem Joannitów
Komandorii Pruskiej, Niemieckim Czerwonym Krzyżem oraz Rotary Club
Hamburg Haake. W nowym roku planujemy rozwijanie współpracy z
partnerami zagranicznymi.
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7. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Diakonia Piska od dwóch lat prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
z której korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Mamy na stanie łóżka
rehabilitacyjne, wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt.
Regularnie również przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe. W
roku sprawozdawczym z pomocy WSR skorzystało: 111 osób.
8. Inne akcje i działania Diakonii Piskiej:

- Zbiórki Żywności
W 2018 roku Diakonia Piska przeprowadziła zbiórkę żywności we współpracy z
Bankiem Żywności w Olsztynie. W roku sprawozdawczym przeprowadzono
dwie zbiórki: wielkanocną oraz bożonarodzeniową. W zbiórce pomogli
pracownicy oraz uczestnicy terapii ŚDS w Piszu oraz PŚDS w Białej Piskiej
oraz wolontariusze z Gminy Pisz. Dzięki ofiarności mieszkańców Pisza udało
się zebrać: 1 200 kg (Boże Narodzenie) oraz 1 100 kg (Wielkanoc). Łącznie
zebrano: 2 300 kg żywności. Pomoc otrzymało 190 potrzebujących rodzin.
- Święto Żniw dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Piszu i Białej
Piskiej
W 2018 roku po raz piąty zorganizowano zbiórkę płodów rolnych na rzecz ŚDS
w Piszu i PŚDS w Białej Piskiej. Wielu parafian przyniosło warzywa oraz
owoce na Święto Żniw, które zostały przekazane ośrodkowi. Łącznie zebrano
ponad 500 kg warzyw i owoców. Parafianie, którzy nie posiadają ogródków
zakupili owoce i warzywa.
- Świąteczna akcja paczka dla dzieci
Przed Świętami Bożego narodzenia Diakonia Piska dzięki pomocy
diecezjalnego funduszu charytatywnego przygotowuje paczki świąteczne dla
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dzieci i młodzieży wykonano 13 paczek dla dzieci. Akcja została również
wsparta przez Diakonię Polską, dzięki czemu zakupiono materiały szkolne do
pracy na lekcjach religii oraz na szkółkach niedzielnych dla dzieci.
- Pomoc Meblowa i Remontowa
W ramach tej pomocy zostają przekazywane meble sprowadzone dzięki
współpracy z partnerami zagranicznymi. Z takie pomocy skorzystało 3 osób.
- Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+
W 2018 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa dla
seniorów - osób po 75 roku życia. Przekazano 24 paczeki, gdzie można było
poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza,
pasztety oraz kosmetyki.
- Pomoc Interwencyjna.
W ramach tej pomocy udzielane jest jednorazowe (max 2 krotne) wsparcie
rodzin i osób w nagłych i trudnych sytuacjach życiowych, np. które ucierpiały
na skutek wypadku, nagłej śmierci osób bliskich lub innych wydarzeń losowych.
W 2018 roku dwukrotnie udzielono takiej pomocy. Polegała ona na np.
interwencyjnym zakupie żywności dla rodziny oraz zorganizowano zbiórkę na
rzecz odbudowy spalonego domu parafianki. Na ten cel zebrano i przekazano 3
500,00 zł.
- Prezent pod choinkę - dla dzieci na Ukrainie
Diakonia Piska w 2017 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod
choinkę gdzie w sumie zebrano 75 paczek oraz 3 e-paczki, tak wyjątkowy
efekt zbiórki udało się osiągnąć dzięki wsparciu i zaangażowaniu szkół w Białej
Piskiej, Rożyńsku Wielkim i Okartowie. Akcję koordynował piski praktykant p.
Piotr Uciński.
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- Skarbonka Diakonijna
W roku sprawozdawczym w zorganizowano zbiórkę ofiar przeznaczonych na
dzieci i osoby starsze, w ramach wielkanocnej akcji Skarbonka Diakonijna.
Zebrano z łączką ofiarą w wysokości: 330,00 zł.
- Wigilijne Dzieło Pomocy
Diakonia Piska w 2018 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy
rozprowadziła 60 świece na rzecz osób potrzebujących.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
Piłkarskie święta w Nidzicy
28 grudnia 2018r. w Nidzicy odbyła się piąta edycja diecezjalnego turnieju piłki
nożnej halowej o puchar Biskupa Diecezji.

Odbyła się kolejna edycja świątecznych zawodów o puchar Biskupa Diecezji
Mazurskiej. W tym roku po raz pierwszy impreza odbyła się w Nidzicy
(dotychczasowe 4 edycje miały miejsce w Mikołajkach). Udział wzięły cztery
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drużyny:

Nidzica,

Mikołajki,

Ryn

i

Szczytno.

W pierwszej kolejności wszystkie zespoły zmierzyły się ze sobą w systemie
grupowym, później dwie najlepsze drużyny zagrały o złoto, dwie ostatnie zaś o
trzecie miejsce. W trakcie turnieju rozegrano także zawody w żonglerce piłką,
tytuł ten przypadł zawodnikowi z Mikołajek. Ten sam zawodnik otrzymał
również nagrodę króla strzelców. Wybrano również zawodnika MVP najlepszego gracza turnieju. Zaszczyt ten przypadł graczowi ze Szczytna.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali puchary, pamiątkowe medale i
nagrody indywidualne. W tym roku po raz pierwszy ufundowano puchar
przechodni Biskupa Diecezji, na którym wygrawerowano nazwy wszystkich
dotychczasowych zwycięzców. Organizatorzy mają nadzieję, że jeszcze wiele
lat będzie wędrował po parafiach diecezji, które zdobędą najwyższy turniejowy
laur.
Tabela grupowa:
1. Nidzica 9 12-4 2.
Mikołajki 6 24-5 3.
Ryn 3 8-8 4.
Szczytno 0 1-28
Wyniki meczów:
Ryn Mikołajki 0-4
Nidzica Szczytno 3-1
Ryn Szczytno 7-0
Nidzica Mikołajki 5-2
Ryn Nidzica 1-4
Szczytno Mikołajki 0-18
o 3. miejsce Ryn Szczytno 3-0
o 1. miejsce Nidzica Mikołajki 5-1
Organizatorzy dziękują wszystkim zawodnikom za udział, Parafii w Nidzicy z
ks. Rolandem Zagórą i p. Anną Dankowską na czele za wzorową organizację i
wielkie zaangażowanie w przygotowanie zawodów i poczęstunku.
Podziękowania skierowane są także do obsługi, pracowników MOSIR w
Nidzicy, obsługi medycznej oraz sędziów zawodów.
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Dążmy do pokoju
Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej ks. dr Martin Junge
zachęca w noworocznym apelu Kościoły członkowskie, by w 2019 r.
zaangażowały się w budowanie pokoju.
W związku z rozpoczynającym się rokiem 2019 Sekretarz generalny ŚFL ks. dr
Martin Junge skierował apel do Kościołów członkowskich ŚFL, w którym
odniósł się do hasła roku: „Szukaj pokoju i dąż do niego” (Ps. 34, 15). Ks. Junge
przyznał, że gdy konflikty wyniszczają kraje i wspólnoty, pokój czasami może
wydawać się nieosiągalny. Dlatego Kościoły powinny aktywnie i z
zaangażowaniem włączyć się w budowanie pokoju.
Wiele Kościołów zrzeszonych w ŚFL świadczy o Chrystusie mimo, że kontekst,
w jakim funkcjonują jest nacechowany konfliktem. Część tych konfliktów
nagłaśnianych jest przez media, ale niektóre znane są tylko dlatego, że osoby,
które je odczuwają dzielą się swoimi radościami i cierpieniem z innymi
członkami wspólnoty luterańskiej.
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Sekretarz generalny wyraził nadzieję, że Kościoły doświadczające różnych
problemów będą cieszyły się świadomością, że nie są w nich osamotnione, lecz
mogą być wzmocnione poprzez modlitwę i gesty solidarności ze strony innych
członków wspólnoty. Przypomniał również, że „kiedy zakorzeniamy się w
Chrystusie, to jesteśmy dobrze przygotowani, by zaangażować się w służbę na
rzecz budowania pokoju".
Podsumowując swoje wystąpienie ks. Junge stwierdził: „Tak więc dążmy do
tego pokoju, który nie powinien być traktowany jako pewnik, ale wymaga
naszej modlitwy, naszego zaangażowania i naszych działań". Życzył również
wszystkim błogosławionego roku 2019.

Ordynacja w Cieszynie

5 stycznia 2019r. w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyła się podwójna
ordynacja na duchownych. W Kościele powszechnym do służby diakona została
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ordynowana Wiktoria Matloch, a Marek Bożek, Paweł Mikołajczyk, Arkadiusz
Raszka i Piotr Uciński zostali ordynowani na księży.
Zwierzchnik Kościoła - bp Jerzy Samiec - w kazaniu opartym na fragmencie z
listu do Efezjan 5,1-2, przypomniał przyszłym duchownym, że ich powołanie
ma swoje źródło w Chrystusie. Jednocześnie wskazał na konieczność
naśladowania Jezusa w codziennym życiu i w służbie. To naśladowanie ma się
przejawiać w miłości do Boga i miłości do drugiego człowieka. Miłości, która
będzie cechowała się osobistą pokorą i postawą sługi.

Następnie przez modlitwę i nałożenie rąk Biskup Kościoła dokonał ordynacji.
Do służby Słowa Bożego i Sakramentów powołani zostali: pochodząca z
Cieszyna - dk. Wiktoria Matloch (asystenci: ks. Janusz Sikora i ks. Roman
Pracki), pochodzący ze Skoczowa - ks. Marek Bożek (asys. ks. Dariusz Lik i ks.
Paweł Meler), pochodzący z Jaworza - ks. Paweł Mikołajczyk (asys. bp Adrian
Korczago i ks. Marcin Orawski), pochodzący z Dzięgielowa ks. Arkadiusz
Raszka (asys. bp Jan Cieślar i ks. Marek Londzin) oraz pochodzący z Zielonej
Góry - ks. Piotr Uciński (asys. ks. Dariusz Lik i ks. Marcin Pysz).
W słowach do zboru ordynowani mówili o drodze swojego powołania do służby
i dzielili się wybranym przez siebie fragmentem Bożego Słowa.
Nowi duchowni po ordynacji zostali w miejscach służby, gdzie odbywali
praktyki: dk. Wiktoria Matloch w Krakowie, ks. Marek Bożek w Zielonej
Górze, ks. Paweł Mikołajczyk we Wrocławiu, ks. Arkadiusz Raszka w diecezji
warszawskiej, a ks. Piotr Uciński w Piszu.
Obecnie w Kościele ewangelickim w Polsce czynną służbę sprawuje 155
ewangelickich duchownych, w tym 15 kobiet.
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Zdj. Dominika Czyż-Kufel – Fotografia

HISTORIA MAZUR
Życie Mazurów w XVIII wieku
Ponieważ krajobraz Mazur jest pagórkowaty, a gleba kamienista i
piaszczysta chłop mazurski wiódł życie bardzo ubogie. Wszelki przyodziewek
robiony był z miejscowych materiałów własnymi rękoma. Ubodzy wieśniacy
latem chodzili półnadzy, jedynie w lnianych portkach podtrzymywanych
skórzanym paskiem, kobiety w długich koszulach i fartuchach, dzieci
najczęściej całkiem nago. Obuwie wyrabiano z łyka.
Domy budowane były z drewna, kryte słomą i uszczelniane mchem.
Biedniejsi mieszkali w gliniankach, przylegających jedną ścianą do zbocza.
Była w nich zawsze tylko jedna izba, służąca za kuchnię oraz alkowa dla
wszystkich mieszkańców domu.
Przy izbie była obszerna sień, w której leżały narzędzia, stały wozy i
konie. Tych ostatnich nie brak było nawet w najuboższych gospodarstwach,
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gdyż bez konia chłop nie byłby w stanie obrobić swego kamienistego pola. W
części sieni znajdował się również chlew, gdzie przebywały prosięta, cielęta i
źrebaki, drób rezydował z piecem. Nic więc dziwnego, że w izbie panowała
ogłuszająca wrzawa. A gdy na olbrzymim kominie zapłonął ogień, w izbie
robiło się czarno od dymu.
Mazurski chłop żywił się na ogół ziemniakami, które właśnie w
piaszczystej glebie najlepiej się udawały. Chleb i potrawy mączne należały już
do przysmaków. Nawet u zamożniejszych chleba starczało jedynie do
Wielkanocy. Biały chleb mieszkańców miasta chłopi nazywali kołaczem. Zimą
głównym pożywieniem była kwaśna kapusta i kiszone buraki, którą to potrawę
nazywano barszczem lub boćwiną. Kogo było na to stać, hodował świnie, które
na zimę zabijano. Cielęta, kury i gęsi zawożono na targ, podobnie jak jajka,
masło i mleko, aby za uzyskane pieniądze kupić sól i opłacić podatki. Biedniejsi
jedli swoje ziemniaki bez mięsa i masła, tyko z solą, najwyżej ze skwarkami
słoniny. Natomiast gorzałka, mętny spirytus kartoflany uważany był
powszechnie za największe dobro, chociaż księża i nauczyciele ostro potępiali
używanie tego trunku, jednak skutek tego był mizerny.
Na wsiach mazurskich panował analfabetyzm. Olbrzymia większość
ludności nie umiała pisać ani czytać. Były wsie, gdzie nawet sołtys potrafił
jedynie ledwie wybazgrać swoje nazwisko. Nieliczni urzędnicy w miastach z
wyjątkiem duchownych prawie zupełnie nie władali mową chłopów, tak więc
landraci, sędziowie i burmistrzowie nie byli na ogół rozumiani przez lud
wiejski. To samo dotyczyło nadleśniczych, od których łaski i niełaski zależało
wiele w tych lesistych okolicach.
Tak więc życie codzienne chłopa mazurskiego było bardzo ciężkie.
Zmiana na lepsze nastąpiła dopiero w XIX wieku w miarę postępu cywilizacji.

Dziadek
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KILKA MYŚLI NA TEMAT...
Święto Epifanii – czyli czego?
(…) mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo
narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i
przyszliśmy oddać mu pokłon. - ew. Mateusza 2, 1b-2

Epifaneia – w j. greckim słowo to oznacza objawienie, pokazanie się. Dość
oczywistym jest fakt, że to właśnie od tego wyrazu pochodzi nazwa święta 6
stycznia – Święto Epifanii.
Spora część chrześcijaństwa Zachodu stosuje nazwę „Święto Trzech Króli”.
Oczywistym jest dla każdego, kto choćby pobieżnie przeczytał historię o
pokłonie magów ze Wschodu, że ta nazwa jest niefortunna, i to z kilku
powodów. Po pierwsze nie byli to królowie – w oryginale użyto słowa magoi –
tłumaczone jako „magowie” (oczywiście należy zaznaczyć, że ongiś to słowo
nie oznaczało czarodzieja, ale uczonego kapłana perskiego, zajmujący się m.in.
wróżeniem z gwiazd). Zgodni co do tego kim są ci „magowie” byli również
starożytni teologowie – konsekwentnie tłumaczyli oni ten termin jako
„astrologowie”. „Królewskość” gości Jezusa to tradycja znacznie późniejsza,
choć, jak się okazuje, dość okrzepła. Po drugie – nie było ich trzech. Biblia
mówi jedynie, że było ich więcej (magoi to słowo w liczbie mnogiej) – mogło
być ich rzeczywiście trzech, ale równie dobrze dwóch, pięciu czy tysiąc. Obecna
tradycja wzięła się oczywiście od liczby darów które goście przynieśli. Niemniej
jednak jest to dość słaby fundament – w katolickiej Hiszpanii 6 stycznia
obchodzi się święto Sześciu Króli, a w Asyryjskim Kościele Wschodu (jest to
Kościół, którego bezpośrednie korzenie sięgają I wieku!) tego dnia jest święto…
13 Króli.
Po trzecie, moim zdaniem najważniejsze, nazwa „Trzech Króli” może
sugerować, że ten dzień skupia się na gościach, którzy przyszli do Jezusa, a nie
na Nim samym. Tymczasem sens historii z Ewangelii Mateusza (a tym samym
święta 6 stycznia) jest taki, że i poganie (magowie byli perskimi, więc
pogańskimi kapłanami) mogą ujrzeć w Jezusie Zbawiciela, króla i Syna
Bożego.
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Ponadto w starożytności w Epifanię (czyli Święto Objawienia Pańskiego)
wspominano też inne wydarzenia, gdzie Bóg ukazał się w Jezusie – Jego chrzest
w rzece Jordan, gdzie pokazała się cała Trójca Święta, oraz Cud w Kanie
Galilejskiej – pierwszy publicznie dokonany cud, o którym wiemy. Wizyta
magów ze Wschodu nie była w centrum tego dnia, lecz właśnie chwała i miłość
Boża, której najdoskonalszym obrazem jest właśnie Chrystus.
ks. Piotr Uciński
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DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE
POWIATU PISKIEGO
BIALLA (GEHLENBURG) – BIAŁA PISKA

Kościół ewangelicki zbudowano tu w latach 1756-63. Kościół jest kamiennym
otynkowanym budynkiem, z wieżą zaprojektowaną przez Karla Friedricha
Schinkela zbudowaną w 1832 r. Środkowa część wnętrza ma sklepienie
klepkowe (beczkowe), boczne części nad emporami - płaskie. Bocznych empor
dziś już nie ma. Ambona i ołtarz powstałe około roku 1630 zostały połączone w
1765 r. Jak to wyglądało można dziś obejrzeć jedynie na rycinach. Z boku
ołtarza znajdują się dziś jeszcze czytelne napisy „Ja jestem Alfa i Omega,
Początek i Koniec” (Obj. 1,8) oraz „Kocham tych, którzy mnie kochają, a ci,
którzy mnie szukają, znajdą mnie” ( Prz. 8,17). Mosiężna misa chrzcielna (dobra
warmińska robota z XVII wieku) ma na krawędzi czytelny napis „Pozwólcie
dzieciom przychodzić do mnie”. Sześcioramienna rzeźbiona w drewnie
chrzcielnica miała obok krzyża napis „Jestem prawdą i życiem” oraz „Jestem
zmartwychwstaniem i życiem”. Dzisiaj chrzcielnica bez napisów stoi w
przedsionku kościoła i służy jako pojemnik na wodę święconą. Organy z 1765
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roku zostały
naprawione w 1819 r., ich wygląd się nie zmienił.
Siedemnastowieczne dzwony z brązu zostały stopione. Po wojnie zastąpiono je
trzema żelaznymi, które poświęcono 13 listopada 1921 r. Noszą one napisy:
„Warownym grodem jest nasz Bóg”, „Nad ojczyzną wisi bieda i cierpienie”,
„Panie pozwól nam głosić lepsze czasy”, „W czasie wojny jako poniesiona
ofiara. Przez ofiarę na nowo się zbudziłem”.

Pieczęć Parafii Ewangelickiej w Białej Piskiej
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Mapa parafii Gehlenburg (Bialla) - miasto i wieś - po stanie 1939
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Po stanie 1912 r. Parafia Gehlenburg (Bialla) obejmuje
następujące miejsca
Nazwa
miejscowości
z 1938 roku
Bialla Stadt )*
Gehlenburg *
Belzonzen )*
Großdorf *
Groß und
Birkenberg *
Klein Brzosken
Birkental * (1930)
Czyborren )*
Steinen *
Dannowen
Siegenau *
Gentken
Gentken *
Kallischken )*
Flockau *
Komorowen
Ebhardtshof
Konopken )*
Mühlengrund *
Kosuchen )* D., G. und M. Kölmerfelde *
Kruszewen )*
Erztal *
Lissen )*
Dünen *
Oblewen D. u. G.
Kolbitzbruch *
Orlowen )*
Siegmunden *
Pawloszinnen )*
Paulshagen *
Rollken
oo Kosuchen
= Kölmerfelde *
Skodden )*
Schoden *
Schwiddern )*
Schwiddern *
Sabielnen **
Freundlingen *
Nazwa miejscowości
do 1938 roku

Obecna nazwa
miejscowości

Pozycja geograficzna
na mapie okręgu

Biała Piska
Bełcząc
nie istnieje
nie istnieje
Cibory
Danowo
Giętkie
Kaliszki
Komorowo
Konopki
Kożuchy
Kruszewo
Lisy
Oblewo
Orłowo
Pawłocin
Rolki

17 km E Johannisburg
3 km S Gehlenburg
9 km S Gehlenburg
6 km S Gehlenburg
8 km SE Gehlenburg
4 km SE Gehlenburg
7 km NW Gehlenburg
4 km W Gehlenburg
3 km SE Gehlenburg
2 km NE Gehlenburg
4 km SE Gehlenburg
5 km NE Gehlenburg
6 km NE Gehlenburg
3 km NW Gehlenburg
6 km NW Gehlenburg
4 km E Gehlenburg
4 km SE Gehlenburg

Szkody
Świdry
Zabielne

4 km SW Gehlenburg
8 km SE Gehlenburg
5 km NW Gehlenburg

D = wioska; G = dobra; M = młyn; F = leśnictwo
** = 1912 r. Należało do parafii Drygały
* = stoisko parafialne w 1939 r
kierunki geograficzne: N - północ, S - południe, E - wschód, W - zachód.

Według stanu z 1912r. do parafii w Białej należało 5670 dusz, w tym 3000
Mazurów. Na jej terenie funkcjonowało 13 szkół, w których uczyło 24
nauczycieli.
Obecnie w Białej Piskiej jest garstka ewangelików,
katolików.
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a kościół należy do

OGŁOSZENIA

Mały Wielki Procent
Parafia powołała w 2010 r. Ewangelickie
Stowarzyszenie Betel, którego głównym
zadaniem jest prowadzenie pomocy dla osób
niepełnosprawnych.
W 2013 roku otrzymaliśmy status
Organizacji Pożytku Publicznego i można przekazać na nasze
stowarzyszanie 1 % od podatku.

Prosimy o P O M O C!
Nasze stowarzyszenie prowadzi:
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu dla 40 uczestników terapii
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej dla 50
uczestników terapii
- Stację Socjalną w Piszu - pod opieką mamy 60 pacjentów
Waszą pomoc potrzebujemy na:
- prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej
Piskiej
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu

KRS : 0000373147 - wpisz w podczas wypełniania
deklaracji PIT
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MYŚL NA NOWY ROK
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DANE TELEADRESOWE PARAFII
ks. Marcin Pysz- Proboszcz
Tel. kom. służbowy: 502 620 934
ks. Piotr Uciński - Wikariusz
Tel.: 790 763 777
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu
pl. Daszyńskiego 12A
12-200 Pisz
tel. 790 763 777
Sekretariat Parafii
czynny: pn. - pt. w godzinach: 8:00 - 14:00
Strona Internetowa Parafii: www.pisz.luteranie.pl ; www.wejsuny.eu
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
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