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Hasło roku:
Szukaj pokoju i dąż do niego.

Psalm 34,15

HASŁO MIESIĄCA MARZEC 2019 R.
Zwróćcie swoje serca do Pana i służcie wyłącznie jemu. 1 Sm 7,3
Drogie Siostry i Bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy.
W najbliższych dniach wkraczamy w czas pasyjny. Dla wszystkich chrześcijan
jest to wyjątkowy okres w Roku Kościelnym. Czas pasyjny zwany również
postem zachęca nas, abyśmy z własnej woli zrezygnowali z „czegoś” w swoim
życiu na rzecz czasu dla Pana Boga. Może to właśnie w tym roku Bóg przemówi
do naszych serc na nowo i zrozumiemy, jak bardzo Go potrzebujemy. Może
właśnie wtedy, gdy zrezygnujemy z obejrzenia kolejnego odcinak telenoweli na
rzecz wczytania się w Słowo Boże! Bóg chce do nas przemawiać w szczególny
sposób właśnie teraz w Czasie Pasyjnym. Do refleksji nad naszym życiem chce
nas wezwać hasło tego miesiąca, które w wzywa do zwrócenia się do Pana, do
Boga naszego. Do tej refleksji również chce nas zachęcić treść Czasu Pasyjnego.
Kiedy to ponownie wczytujemy się w wydarzenia jakie miały miejsce w
Jerozolimie, na Golgocie pojawia się w nas pytanie: dlaczego tak wiele musiał
Jezus wycierpieć? Odpowiedź jest trudna dla nas, ale bardzo przejrzysta: bo mój
i twój grzech przybił Go do krzyża! Może dla wielu z nas to brzmi brutalnie, ale
czas przestać owijać nasze grzechy w cukierkowe papierki i rzeczywiście
wejrzeć w siebie. Bardzo, ale to bardzo potrzebujemy bliskości Boga,
potrzebujemy wsłuchania się w słowa Jezusa Chrystusa, te o miłości, o
wybaczeniu, o pomocy, o zaufaniu, o wierze! Nigdy nie jest za wiele miłości do
Boga i Człowieka. Choć czasami zastanawiamy się, ile razy jeszcze mamy
okazywać miłość i wybaczenie, kiedy ten drugi nas nie szanuje i przepełniony
nienawiścią nas krzywdzi? Ile jeszcze mamy znieść upokorzeń i doświadczeń!
Przecież to takie ludzkie pytania. Nienawiścią i zemstą nie zmienimy drugiego
człowieka, a jedynie miłością, choć może w koło to wyglądać, że jesteśmy
naiwni i słabi, bo dążymy do pojednania, to jednak nie ustawajmy w tej drodze.
Wpatrzeni w Pana Jezusa, wsłuchani w Jego przesłanie idźmy drogą miłości i
wybaczenia a tak wypełnimy nasze chrześcijańskie powołanie! Szatan, jak lew
ryczący, będzie chodził wokół nas, ale my w mocy Bożego Słowa trwajmy w
miłości do Boga i bliźniego. Refleksji nad sobą i codziennym życiem, życzę
Wam i sobie drogie siostry i bracia w tym rozpoczynającym się Czasie
Pasyjnym. Zostańcie z Bogiem.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII LUTY 2019 R.
Wizyta studyjna na Litwie
W dniach 14 – 15 lutego br. ks. Marcin Pysz oraz p. Wanda Flak (Dyrektor
Generalna Diakonii Polskiej) odbyli wizytę studyjną na Litwę na zaproszenie
Diakonii Litewskiej. W centrum diakonijnym nieopodal Kowna w miejscowości
Garliava odbyła się konferencja podczas której p. Wanda Falk przedstawiła
działalność Diakonii Polskiej, zaś ks. Marcin Pysz przedstawił działalność
diakonijną prowadzoną przez małą parafię w Piszu. Ks. Pysz w swojej
prezentacji ukazał wiele małych projektów jakie prowadzi parafia na swoim
terenie oraz profesjonalną działalność opiekuńczą nad osobami starszymi i
niepełnosprawnymi, jaką prowadzi Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w Piszu.
ks. Marcin Pysz pełniący funkcję Prezesa Zarządu ES Betel przybliżył
działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu, Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej, Centrum Integracji
Społecznej oraz Stacji Socjalnej w Piszu. Niniejsza wizyta miejmy nadzieję, że
będzie ciekawym zaczątkiem przyszłego partnerstwa z Diakonią Litewską.
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***
Zgromadzenie Parafialne
17 lutego po nabożeństwie w Piszu odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie
Parafialne.
Podczas Zgromadzenia zostało przyjęte sprawozdanie finansowe za rok 2018
oraz uchwalono preliminarz budżetowy na rok 2019.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
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Rekolekcje Pasyjne
Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Pasyjne, które odbędą się 02 i 03
kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 w kaplicy ewangelickiej w Piszu. Będzie to
wyjątkowy czas spotkania ze Słowem Bożym oraz naszym gościem.
Tegoroczne Rekolekcje Pasyjne poprowadzi: ks. Piotr Mendroch z Mrągowa.

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 MARZEC 2019 R.

Data

Tekst
kazalny
03.03. Łk 10,
38-42
06.03.
Jl 3,
14-21
10.03. Hbr 4,
14-16

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

Niedziela
Przedpostna
Dzień Pokuty i
Modlitwy
1. Niedziela
Pasyjna

9:00

11:00

9:00

11:00

Biała
Piska

18:00

17.03.

J 3,
14-21

2. Niedziela
Pasyjna

9:00

11:00

24.03.

Jr 20,
7-13

3. Niedziela
Pasyjna

9:00

11:00

31.03.

J 6,
47-51
J
18,2819,5

4. Niedziela
Pasyjna
5. Niedziela
Pasyjna

9:00

11:00

9:00

11:00

07.04.

Ełk

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;
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- Kawiarenka Parafialna;
- nabożeństwo dla dzieci.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
Książka Ewangelicy w Niepodległej
Ukazała się książka Ewangelicy w Niepodległej pod redakcją Ewy Jóźwiak i
Michała Karskiego.
Książka została wydana z okazji setnej
rocznicy zakończenia pierwszej wojny
światowej i odzyskania przez Polskę
niepodległości. Prezentuje wydarzenia
sprzed stu lat oraz ich konsekwencje w
kontekście ewangelicyzmu. To, co się
wtedy działo w życiu ewangelików w
Polsce i w Europie, wpisywało się w
ówczesne
wydarzenia
społecznopolityczne i miało też konsekwencje w
latach kolejnych. Uformowanie się po
pierwszej wojnie światowej nowych
państw
stało
się
przyczyną
reorganizacji życia kościelnego. W
państwie polskim istniało kilka
Kościołów
ewangelickich,
zróżnicowanych narodowo i często
skonfliktowanych. Jednocześnie dwudziestolecie międzywojenne to czas
rozwoju ruchu ekumenicznego i stosunkowo prężnej działalności diakonijnej.
Doświadczenie pierwszej wojny światowej było zaś niezwykle ważne dla
rozwoju nowego nurtu w teologii ewangelickiej – teologii dialektycznej.
Historia tamtych lat może być też dobrym punktem wyjścia do refleksji nad
współczesnym życiem społecznym, politycznym czy kościelnym. Co to znaczy
być dzisiaj patriotą? Jakie powinny być relacje większości z mniejszościami?
Jaka jest odpowiedź Kościołów i chrześcijan na współczesne wyzwania życia
społecznego? Obecnie żyjemy w zupełnie innej sytuacji niż sto lat temu, jednak
pewne problemy zostały – nacjonalizm, nierówności społeczne, dyskryminacja
niektórych mniejszości.
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Niniejsza książka stanowi zbiór artykułów kilkunastu autorek i autorów –
historyków, teologów, prawników, pedagogów, dziennikarzy. Większość
tekstów to opracowania historyczne, omawiające sytuację ewangelików u progu
polskiej niepodległości i w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie brakuje też
jednak refleksji publicystycznej z odniesieniem do współczesności. Do tych
analiz dołączony został wybór tekstów źródłowych: ewangelickich deklaracji,
memoriałów, pism do urzędów, kazań – w większości pochodzących z lat 1915–
1927.
Wszystko razem tworzy interdyscyplinarne studium, które jest wkładem
polskich ewangelików w refleksję nad jubileuszem zakończenia pierwszej
wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości.

Niedokończony dialog

Prawdopodobnie luteranie i prawosławni, chyba nigdzie na świecie, może za
wyjątkiem Finlandii, nie żyją tak blisko siebie i nie mają tak wielopoziomowych
relacji, jak w naszym kraju. Książka ta jest rzetelnym opracowaniem dialogu
luterańsko-prawosławnego na gruncie polskim, a w szczególności dokonań
Wspólnej Komisji Luterańsko-Prawosławnej. Autor zawarł w niej analizę
historyczną dialogu obydwu tradycji poprzez grecki tekst Wyznania
Augsburskiego (Confessio Augustana Graeca), ale także korespondencję
teologów obydwu tradycji z okresu reformacji oraz dialogiczną postawę
czołowych teologów z tego okresu. To sprawia, że publikacja ta stanowi
również interesującą próbę przedstawienia spójnego obrazu luteranizmu i
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prawosławia, jaki wyłania się ze wzajemnych relacji oraz treści omawianych
dokumentów.
Ks. Roman Pracki we wstępie napisał: „Luteranizm i prawosławie to tradycje,
co do których panuje potoczne przekonanie, że są od siebie odległe, zarówno
pod względem praktyki liturgicznej, jak i geograficznie. Kościół Wschodni
mocno uwarunkowany Świętą Tradycją, nauką Ojców Kościoła i Soborów
Powszechnych, z drugiej strony hermeneutycznie i apologetycznie zorientowany
luteranizm, który powstał z oświeceniowego nurtu Kościoła Zachodniego.
Spotkanie dwóch tak zróżnicowanych kultur wyznaniowości chrześcijańskiej z
ich teologią i duchowością wydawać się może niemożliwym, tymczasem
historia inicjatyw ekumenicznych XVI-wiecznych reformatorów, jak i praktyka
ostatnich kilku dekad, które są tematem tej publikacji, pokazują wiele
możliwych płaszczyzn dialogu, porozumienia i współpracy”. Zaś jej recenzenci,
arcybiskupi: prof. Jerzy Pańkowski i prof. Grzegorz Ryś zwracają uwagę na to,
że „poza wszelką wątpliwością pozycja ta stanowi ważne osiągnięcie naukowe i
jest pracą pionierską w polskojęzycznej literaturze ekumenicznej” oraz „dodając
do tego jeszcze prawdziwie polifoniczną strukturę obu Partnerów dialogu,
generującą debatę nie tylko ad extra, ale również ad intra, odmienne konteksty
kulturowe (przekładające się choćby na problemy semantyczne) – i
wystarczy,by zrozumieć, jak trudnego zadania podjął się autor”.
To już wystarczy, by w wielkim uproszczeniu wskazać, że książka ta może być
inspirująca dla przyszłości nie tylko tego konkretnego dialogu, ale dla
wszystkich niedokończonych dialogów w Kościele.
Zachęcamy do lektury. Warto.
Ks. Roman Pracki (ur. 1971 r.), polski duchowny luterański, doktor teologii
porównawczej, ekumenista, psychoterapeuta, absolwent Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie i Instytutu Ekumenicznego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Uczestniczył w pracach Wspólnej Komisji
Luterańsko-Prawosławnej oraz był zaangażowany w obszarze dydaktycznym i
naukowym w KUL, obecnie wykładowca na Uniwersytecie Papieskim w
Krakowie.
Źródło: www.luteranie.pl
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Konferencja Diecezjalna Księży

W dniu 11 lutego 2019 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie
odbyła się Diecezjalna Konferencja Duchownych.
Konferencja rozpoczęło rozważanie Księdza Biskupa Pawła Hause, w którym
Zwierzchnik Diecezji zwrócił uwagę na mowę nienawiści, która mocno ujawnia
się w naszym społeczeństwie w stosunku między innymi do obcokrajowców.
Biskup wskazał również, że mowa nienawiści silnie bywa obecna w Internecie.
W trakcie konferencji referat zatytułowany „Transplantacje organów w
wybranych dokumentach Kościołów, jako ostatni akt miłosierdzia dawcy, a
kwestia wyrażania zgody na pobranie narządów” wygłosił ks. Krzysztof
Śledziński.
W trakcie konferencji poruszono tematy związane z prowadzeniem statystyki
kościelnej, poruszono kwestię Diecezjalnego Zjazdu Chórów, a także
Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży, który w tym roku odbędzie się na terenie
Diecezji Mazurskiej w Suwałkach oraz obecności poszczególnych parafii, jak i
diecezji w Internecie.
Źródło: www.diec.mazurska.luteranie.pl
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HISTORIA MAZUR
Pisz - Miasto Spotkań Królewskich
Miasto Pisz położone jest na Równinie Mazurskiej nad jeziorem Rośi
rzeką Pisą.
Niegdyś tereny te zamieszkiwane były przez pruskie plemię Galindów. W
XIV wieku Krzyżacy wznieśli nieopodal miejsca, w którym rzeka Pisa
wypływa z jeziora Roś drewniano - ziemny obronny zamek. Zamek wkrótce
został spalony przez Litwinów. Jednak po kilku latach nastąpiła jego odbudowa
jako obiekt murowany. Prawa miejskie Pisz otrzymał w 1645r.
W roku 1698 na zamku w Piszu doszło do spotkania elektora Fryderyka
III z Augustem II zwanym Mocnym (elektor saski, a od 1697r. Król Polski).
Król ten z całą pewnością nie troszczył się o sprawy naszego kraju,
interesowało go raczej uruchomienie miśnieńskiej manufaktury porcelany,
zajmowały saksońskie wojny, a Polskę traktował w sposób instrumentalny.
W czasie spotkania na zamku można było do woli kupczyć polskimi interesami.
Król Polski wyraził zgodę na koronację Fryderyka III na Króla w Prusach.
Podczas wielkich łowów ubito ostatniego żubra żyjącego w Puszczy Piskiej.
Miasto przeżywało tragedie nie tylko najazdów i wojen, ale również
wielkiej epidemii dżumy, która przetoczyła się w XVIII w. przez Mazury. Stale
się jednak podnosiło z ruin i z czasem powstało piękne, małe miasteczko.

Dziadek
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KILKA MYŚLI NA TEMAT...
Sola Scriptura – część druga.
Dlatego też bracia, trwajcie i mocno trzymajcie się tradycji, którą Wam
przekazaliśmy ustnie czy też za pośrednictwem naszego listu - II Tes. 2, 15
W poprzednim numerze gazetki został już poruszony temat protestanckiej
myśli Sola Scriptura. Jak wiemy, nie jest to żadna nowinka wprowadzona przez
Lutra czy Kalwina do teologii chrześcijańskiej; wola Reformatorów by
przywrócić Pismu Świętemu funkcję autorytetu ostatecznego do nauczania było
właśnie powrotem do wiary starożytnych chrześcijan.
Jednakże – czym jest Sola Scriptura? Każdy ewangelik który przeszedł
przez konformację odpowie - „tylko Pismo”. Oczywiście jest to prawda, właśnie
takie jest tłumaczenie tego zdania. Ale co to oznacza? Czy Kościoły i osoby
kierujące się zasadą Sola Scriptura mają brać Biblię jako podręcznik do
zachowania? Czy rację mają Świadkowie Jehowi, którzy mówią że
chrześcijanom wolno obchodzić wyłącznie te święta, o których Bóg w Biblii
powiedział że należy? Do takich zalicza się wyłącznie Pascha i pamiątka
Wieczerzy Pańskiej, brak natomiast Bożego Narodzenia, Pamiątki Reformacji i
innych.
Zanim odpowiemy na to pytanie, zauważmy jedną rzecz. Wiele zasad
wiary chrześcijańskiej nie jest nigdzie wprost wymieniona w Biblii:
przykładowo próżno szukać w Piśmie Świętym terminu „Trójca Święta” czy
„Jezus Chrystus jest Bogiem” (choć oczywiście „Synem Bożym” już tak). Te
prawdy wiary zostały uformowane na przestrzeni dziejów przez teologów
chrześcijańskich. Czy zatem chrześcijanin, kierujący się zasadą Sola Scriptura,
ma je odrzucać? Dlaczego Reformatorzy, którzy powrócili do zasady że to
Pismo Święte jest nadrzędnym autorytetem, nie mieli problemu z przyjęciem
tych dogmatów?
Zasada Sola Scriptura w rozumieniu Lutra nigdy nie oznaczało odrzucenie
tradycji Kościoła. Nigdy też nie powiedział o niej że jest to coś negatywnego.
Wspomniana już Trójca Święta nie jest wymieniona wprost w Biblii, ale ma jak
najbardziej oparcie w Piśmie Świętym: w zakończeniu ew. Mateusza mamy
odwołanie Jezusa do Boga Ojca Syna i Ducha Świętego, tak samo w momencie
chrztu Chrystusa. Zarówno Lutrowi, jak i Kalwinowi to wystarczyło by uznać
Trójcę Świętą jako prawdziwą wiarę. Święta Bożego Narodzenia są w istocie
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dość późnym pomysłem chrześcijaństwa i nigdzie nie ma w Biblii nakazu
obchodzenia go, ale nie jest to święto które w jakikolwiek sposób stoi
w sprzeczności z treścią Biblii.
Zasada Sola Scriptura oznacza, że mamy odrzucać to, co w Biblii jest
określone jako złe oraz że nauczanie Pisma Świętego stoi wyżej niż
jakiekolwiek inne – nie oznacza natomiast że mamy wyrzucić wszystko to,
czego w Biblii nie ma.
ks. Piotr Uciński

DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE
POWIATU PISKIEGO

GEHSEN – JEŻE

Parafia ewangelicka w Jeżach została utworzona w 1846r. z miejscowości
należących wcześniej do parafii w Kumielsku i w Piszu. Kościół wybudowano
20 lat później - w roku 1866. W dniu 18 grudnia 1866 r. poświęcono murowany
kościół z małą wieżyczką, mieszczącą się po stronie zachodniej oraz wschodnią
absydą. Organy poświęcono 4 listopada 1871 r. Kościół posiada dwa dzwony,
które zostały odlane w hucie w Wądołku.
Według stanu z 1912r. parafia liczyła 2350 dusz, w tym 2000 Mazurów. Na
terenie parafii funkcjonowało 5 szkół, w których uczyło 10 nauczycieli.
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Mapa parafii według do stanu z 1939 roku
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Po stanie 1912 r. Parafia Jeże obejmuje następujące miejsca
Pozycja
geograficzna
na mapie okręgu
Jeże
16 km S od Pisza
Dłutowo - (opuszczona) 3 km S od Jeży

Nazwa miejscowości Nazwa miejscowości Obecna/ polska nazwa
do 1938 roku
z 1938 roku
miejscowości
Gehsen )*
Adl. Dlottowen
Bärenbruch F.
Eichenthal F.
Königsdorf )* (1904)
mit Heinriettenthal F.
Königstal )*
mit Wrobeln
Lipnicken )*
Pasken
Rakowken
Thurowen )*
Groß Wollisko
und Klein Wollisko
Wondollek
Schiast )* **

Gehsen *
Fischborn *
Königsdorf *
bis1905: Dziadowen *
oo Königstal
Lipniken *
Pasken *
Sernau *
Turau *
Reihershorst *
Kleinreihershorst
Wondollen,
oo Königsdorf
Schast *

Piskorzewo

6 km NW od Jeży

Dziadowo - n.i.
Wróble - n.i.
Lipniki - n.i.
Paski - n.i.
Turowo Duże
Turowo
Wolisko Duże - n.i.
Wolisko Małe - n.i.
Wądołek - n.i.

5 km N od Jeży
5 km N od Jeży
2 km NE od Jeży
3 km NW od Jeży
3 km NE od Jeży
5 km NE od Jeży
1 km SW od Jeży

Szast - n.i.

7 km NW od Jeży

6 km NW od Jeży

D = wioska; G = dobra; M = młyn; F = leśnictwo
** = 1912 r. Należało do parafii Kociołek Szlachecki
* = stoisko parafialne w 1939 r.
kierunki geograficzne: N - północ, S - południe, E - wschód, W - zachód.
n.i. - nie istnieje
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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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Skarbonka Diakonijna 2019.
Zachęcamy do wzięcia udziału w corocznej akcji "Skarbonka diakonijna".
Skarbonka diakonijna to ekumeniczna akcja kościelnych organizacji
charytatywnych: Diakonii, Caritas Polska i Eleos. W Kościele EwangelickoAugsburskim akcja odbywa się od 1996 r. Od 2006 r. ma charakter
ekumeniczny. W Kościele Rzymskokatolickim znana jest jako Jałmużna
Wielkopostna, a w Kościele Prawosławnym jako Ofiara Wielkopostna.
Akcja rozpoczyna się w Dzień Pokuty i Modlitwy i trwa do Świąt
Wielkanocnych. W tym czasie obie Diakonie, Caritas i Eleos namawiają do
rezygnowania z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten
sposób funduszy na cele akcji. Środki zbierane są do specjalnie przygotowanych
na dany rok kolorowych, papierowych skarbonek. Zebrane fundusze
przeznaczane są na rzecz potrzebujących.

***
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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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