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  HASŁO MIESIĄCA KWIECIEŃ2019 R. 

 

Jezus Chrystus mówi: Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni,  

aż do skończenia świata. Mt 28,20 

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy. 

Słowa które są hasłem kwietnia wypowiedział Jezus po swoim 

zmartwychwstaniu, kiedy to posyła uczniów do głoszenia ewangelii oraz 

chrzczenia w imię Trójjedynego Boga. Słowa te są również ostatnimi słowami, 

jakie odnotował na kartach swojej ewangelii Apostoł Mateusz. Pan Jezus 

posyłając swoich uczniów ma świadomość tego co przeżywają. Tak nie dawno 

musieli się zmierzyć z wieloma uczuciami. Z jednej strony trauma po utracie 

ukochanego nauczyciela, który został bestialsko zamordowany na krzyżu 

Golgoty, z drugiej strony, zagubienie bo jak się teraz odnaleźć w nowej i trudnej 

rzeczywistości i w końcu z trzeciej strony potężna radość i niedowierzanie w to 

co mogą obserwować, czyli zmartwychwstanie ich Mistrza i Nauczyciela. Słowa 

Jezusa przede wszystkim dają im nadzieję i zapewniają o Jego obecności przy 

swoich uczniach. Zapewnienie to nadal jest aktualne. Wszystkie uczennice i 

uczniowie Jezusa Chrystusa mogą i powinny odczuwać Jego obecność, Jego 

bliskość i Jego pomoc w codziennym życiu. W czasie pasyjnego wędrowania 

szczególnie ważna jest ta świadomość. Kiedy spoglądamy w głąb naszego serca 

i sumienia, nieraz widzimy wiele grzechów i odstępstw od woli Pana. Zdajemy 

sobie sprawę, że brak w nas wystarczającej miłości odo Boga i drugiego 

człowieka. Refleksja ta, nie ma prowadzić nas do przygnębienia, ale właśnie 

poczucie bliskości Jezusa Chrystusa, tego który za nas umarł i dla nas 

zmartwychwstał. To Jego łaska i miłość nas uzdrawia i pomaga pokonać to co 

złe w naszym życiu. Poczucie bliskości Jezusa życzę wam drogie siostry i bracia 

w kończącym się już czasie pasyjnym. Przychodźmy codziennie z otwartym 

sercem pod krzyż Chrystusa, powierzajmy Mu to co nas przygniata, a on uwolni 

nas do nowego życia w mocy Jego łaski. Niechaj miłosierny i zawsze obecny 

Bóg błogosławi wam przygotowanie do nadchodzących Świąt Wielkiego Piątku 

i Zmartwychwstania Pańskiego! Błogosławionych Świąt! 

Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII MARZEC 2019 R. 
 

 

Synod Diecezjalny w Mikołajkach 

 

 

 

W dniu 09 marca 2019 r. odbyła się wiosenna sesja Synodu Diecezji 

Mazurskiej. Podczas obrad synodałowie zapoznali się ze sprawozdaniami 

Biskupa Diecezji, duszpasterzy środowiskowych oraz przyjęto poprawkę do 

Preliminarza na 2019 r.  

Piską parafię ewangelicką reprezentowali delegaci świeccy: p. Ewa Olchowy i 

p. Dariusz Vogel oraz duchowni: ks. Marcin Pysz i ks. Piotr Uciński. Podczas 

posiedzenia synodu piski proboszcz przekazał informację z działalności 

kapelana Straży Granicznej. 
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY OGŁASZAMY 

 

Zmarła śp. Elżbieta Wanda 

WAZIŃSKA z d. Siwiec  w 

wieku 71 lat, urodzona  

07.01.1948 r. w Bielawach, 

mieszkała w Piszu,  zmarła 

14.03.2019 r. w Ostródzie. 

Pogrzeb naszej współsiostry 

odbył się 17 marca 2019 r. 

(niedziela) o godz. 13:30 z 

kaplicy cmentarnej w Piszu na 

pobliski cmentarz. 

 „Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy” – niechaj to zapewnienie 

Apostoła Pawła z listu do Rzymian będzie pociechą dla zasmuconych serc. 

 

 

 

SPOTKANIA CZWARTKOWE 
 

Jeśli chcesz lepiej poznać swój Kościół, a może jesteś innego wyznania i 

chcesz poznać Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce - to serdecznie 

zapraszamy na czwartkowe spotkania! 

  

1 i 3 czwartek miesiąca godz. 18:00; pl. Daszyńskiego 12A 

 

1 czwartek miesiąca godz. 18:00 - Nauczanie Katechizmów 

3 czwartek miesiąca godz. 18:00 - Studium Biblijne 

 

Zapraszamy!!! 
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PLAN NABOŻEŃSTW KWIECIEŃ 2019 R. 
 

 

Data 
Tekst 

kazalny 
Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk 

Biała 

Piska 

07.04. 

J 

18,28- 

19,5 

5. Niedziela 

Pasyjna 

9:00 

 

11:00 

 
 

do 

Pisza 

godz. 

10:30 

14.04. 
Iz 50, 

4-9 

6. Niedziela 

Pasyjna 

(Palmowa) 

9:00 

 

11:00 

 

10:00 

 
 

do 

Ełku 

godz. 

9:15 

18.04. 
1 Kor 

23-26 
Wielki Czwartek  

18:00 

 
  

19.04. 
J 19, 

16-30 
Wielki Piątek 

18:00 

 

16:00 

 

10:00 

 

12:00 

 

21.04. 
J 20, 

11-18 
Wielkanoc 

9:00 

 

11:00 

 
  

22.04. 
Iz 25, 

6-9 

Poniedziałek 

Wielkanocny 
 

11:00 

 
 

  

28.04. 
1 P 

1,3-9 

1. Niedziela po 

Wielkanocy 

9:00 

 

11:00 

 
  

05.05. 
J 10, 

11-16 

2. Niedziela po 

Wielkanocy 

9:00 

 

11:00 

 
  

12.05. 
Prz 

8,22-36 

3. Niedziela po 

Wielkanocy 

9:00 

 

11:00 

 

10:00 

 
 

do 

Ełku 

godz. 

9:15 

 

 

 

Legenda: 

 - Spowiedź i Komunia Święta;        - Kawiarenka Parafialna; 

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

 

Ewangelicy dla WOŚP 

W parafialnej zbiórce na rzecz Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

ogłoszonej w Kościele jako wyraz 

szacunku dla zmarłego Prezydenta 

Gdańska Pawła Adamowicza, wierni 

zebrali 70 680 zł. 

 

Pomysł zbierania datków w parafiach 

ewangelickich był zawarty w liście 

pasterskim bp. Jerzego Samca oraz 

komunikacie Konsystorza Kościoła, 

który zachęcał do zorganizowania 

zbiórki ofiar na rzecz WOŚP, jako "wyraz szacunku dla zmarłego Prezydenta 

Pawła Adamowicza, a jednocześnie gest solidarność z Wielką Orkiestrą 

Świątecznej Pomocy oraz sprzeciw wobec agresji obecnej w debacie 

publicznej".  
 

Ofiary te były zbierane podczas niedzielnych nabożeństw w styczniu br.   

 

*** 

 

Ukazała się książka o znaczeniu konfirmacji 

 

Ukazała się książka Konfirmacja – jej rola i miejsce we współczesnym 

Kościele, która wyjaśnia istotę konfirmacji i Wieczerzy Pańskiej. 

 

Książka ta zawiera dokument Potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej. Rola i 

miejsce konfirmacji we współczesnym Kościele, który został przygotowany w 

ramach kilkuletniej dyskusji o roli i miejscu konfirmacji w Kościele 

Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Omawia także kwestię pierwszego 

przystępowania do Wieczerzy Pańskiej. 
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Do tego dokumentu dołączono 

uchwałę Synodu Kościoła oraz 

wyjaśnienie rady synodalnej, 

opisujące drogę do powstania tej 

uchwały. 

  

W październiku 2018 roku Synod 

Kościoła podjął uchwałę, w której 

podkreślił znaczenie aktu 

konfirmacji. Wskazał, że powinien 

być on poprzedzony przynajmniej 

dwuletnim przygotowaniem w 

trakcie nauki konfirmacyjnej i 

następować „nie później niż w 

szesnastym i nie wcześniej niż w 

trzynastym roku życia członka 

Kościoła”. Synod docenił także 

praktykę polegającą na tym, że akt 

konfirmacji łączony jest zwykle z 

pierwszym samodzielnym przystąpieniem do sakramentu Wieczerzy Pańskiej, 

ale podkreślił jednocześnie, że „akt konfirmacji nie jest warunkiem niezbędnym 

do wzięcia udziału w społeczności tego sakramentu, do której zaproszony jest 

każdy ochrzczony”.  

  

„Zatem także dzieci przed konfirmacją zaproszone są do przystąpienia do Stołu 

Pańskiego. Przystąpienie dziecka do sakramentu Wieczerzy Pańskiej przed 

konfirmacją powinno następować po przejściu przez nie odpowiedniego 

przygotowania pozwalającego odróżnić Wieczerzę Pańską od zwykłych 

posiłków, a także po stosownym przygotowaniu rodziców lub opiekunów 

dziecka, którzy będą odpowiadać za każdorazowe dopuszczenie dziecka do 

udziału w sakramencie”. 

 

Książkę można kupić w Księgarni Augustana. 

 

*** 

 

https://ksiegarnia.augustana.pl/teologia/403-konfirmacja-jej-rola-i-miejsce-we-wspolczesnym-kosciel.html
https://ksiegarnia.augustana.pl/teologia/403-konfirmacja-jej-rola-i-miejsce-we-wspolczesnym-kosciel.html
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List pasterski Biskupa Kościoła 

 

 
 

Módlmy się o powołania 

List Pasterski 

 

Drodzy uczniowie, drodzy maturzyści! 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie! 

 

Każdy młody człowiek staje w pewnym momencie przed koniecznością 

dokonania ważnych wyborów dotyczących swojej przeszłości. Dlatego 

zwracam się do Was z prośbą o modlitwę. Módlmy się o to, aby Pan dał im 

mądrość podczas egzaminów, ale także wskazówki podczas poszukiwania 

odpowiedzi na ważne pytania. Módlmy się, aby w ewangelickim rozumieniu 

tego pojęcia, dawał im dar odnajdywania swego powołania. Módlmy się 

także, aby Pan powoływał kolejne osoby do głoszenia Ewangelii i do służby 

w Kościele. 

 

Modlitwa to ważny element życia chrześcijańskiego. Towarzyszy nam zawsze, 

szczególnie jednak w sytuacjach trudnych, gdy się boimy, czujemy zagrożenie 

lub poszukujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. 

 

Proszę Was, aby tej modlitwie towarzyszył nam werset: 

 

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby 

wyprawił robotników na żniwo swoje”. Mt 9, 37-38 
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Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi usiłuje znaleźć odpowiedź na 

pytanie o to, kim mają być w przyszłości? Czym powinni zajmować się w 

dorosłym życiu? Reforma szkolnictwa sprawiła, że po raz pierwszy trzeba na te 

pytania odpowiedzieć już w wieku 14 lat. Oczywiście później można jeszcze 

korygować swoje wybory. Kolejne decyzje, które już zdecydowanie bardziej 

wpływają na przyszłe losy człowieka, pojawiają się w okresie egzaminów 

maturalnych. Może niektórzy od dawna mają sprecyzowane plany, wiedzą czym 

chcą się zajmować, ale pewnie nie wszyscy. 

 

W jaki sposób znaleźć właściwą drogę? Warto skorzystać z pomocy różnych 

doradców, którzy w bardziej lub mniej profesjonalny sposób pomogą 

przeprowadzić dogłębną analizę zainteresowań, preferencji zawodowych i 

zdolności po to, by wskazać możliwe kierunki studiów. Rozpoznanie swoich 

mocnych stron jest kluczowe w procesie planowania życia zawodowego. 

Przecież to prawdziwe szczęście robić w życiu coś, co się lubi i jeszcze można 

w ten sposób zarabiać na życie. 

 

W 2017 r. zobaczyłem na Słowacji plakat zachęcający do podjęcia studiów 

teologicznych, który zawierał motto: „To nie praca, to powołanie.” Bardzo 

ważne jest rozpoznanie swojego powołania. W poszukiwaniu powołania 

niezbędne jest oczywiście poznanie siebie, ale najistotniejsze jest odkrywanie 

tego, do czego Bóg mnie posyła. Znane jest zdanie, że Bóg nie powołuje tylko 

uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. 

 

Nie wiem czy współcześnie modne jest myślenie o swoim powołaniu, czy 

młodzi nie wolą o wszystkim sami decydować? Powołanie jednak nie pozbawia 

nas wolności wyboru, ale daje większą przestrzeń dla tego wyboru. Szukanie 

powołania wiąże się z modlitwą i słuchaniem, oczekiwaniem na odpowiedź. 

Potrzebne jest wyciszenie i cierpliwość. My ewangelicy wierzymy, że Bóg 

powołuje do różnych zawodów. Każdy wykonywany zawód powinien 

wypływać z powołania. Jak je rozpoznać? Należy usłyszeć Boży głos. Pewnie 

zadacie pytanie: „Tylko jak to zrobić?”. Trudno dać jednoznaczną odpowiedź na 

to pytanie, bo Bóg przemawia w bardzo różny sposób, nie jest niczym 

ograniczony. Czasami to On daje głębokie przekonanie o tym, jaką drogę 

wybrać. Czasami używa ludzi, którzy niezależnie od siebie podsuwają jakąś 

myśl, zadają naprowadzające pytania.                                                        

Czasami są przed nami zamykane drzwi, a wtedy inne się otwierają. Czasami 
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może to być wykład, artykuł, kazanie, które przemówi do nas w niezwykły 

sposób.  

 Warto otworzyć się na sytuacje, w których przemawia do nas Duch Święty, 

wprowadza nas we „wszelką prawdę” i „wszystkiego nas uczy”.  Oznacza 

to, że Bóg mówi do Ciebie indywidualnie i tylko Ty możesz ten głos 

usłyszeć. Musisz jednak pytać (modlić się) i w ciszy uważnie słuchać. 

 

Werset przytoczony we wstępie mówi o poszukiwaniu tych, którzy w imieniu 

Zbawiciela pójdą i będą głosić Dobrą Nowinę. Powszechnie uważa się, że 

mamy obecnie kryzys powołań, czyli będzie coraz mniej duchownych. Czy to 

oznacza, że świat coraz mniej potrzebuje Ewangelii? A może to Bóg zaniedbał 

się w powoływaniu i wysyłaniu uczniów? Wiem, że problem leży po naszej 

stronie. Nie modlimy się o tych, którzy głoszą. Uważamy, że mają odpowiednie 

przygotowanie i zapewniony przychód, więc dają sobie radę z zadaniem. A my 

duchowni coraz częściej zapominamy o tym, do czego jesteśmy powołani. 

Zajmujemy się innymi pilnymi i ważnymi sprawami. Może wystarczyłoby 

czasami podzielić się częścią obowiązków z innymi członkami zboru. Z 

pewnością powinniśmy pilnować modlitwy i głoszenia Ewangelii. Powinniśmy 

też prosić o modlitwę, podobnie jak czynił to ap. Paweł o odwagę do śmiałego 

zwiastowania. 

 

Niezbyt często modlimy się o to, by Pan posyłał swoich robotników. Może 

dlatego, że nie widzimy takiej potrzeby. Wydaje się nam, że świat sobie 

świetnie radzi bez ingerencji Boga, a jednocześnie z przerażeniem obserwujemy 

tendencje pojawiające się wokoło nas. Tyle złości, nienawiści, braku 

wzajemnego zrozumienia, wykluczania pojedynczych osób i całych grup. Strach 

przed milionami uchodźców. Wojny, głód, nędza, która zmusza do ucieczki. 

Czy brakuje powodów do modlitwy? 

 

Kryzys powołań to nie kryzys braku przestrzeni służby. To kryzys 

modlitwy i odnajdywania swojego powołania. Jestem przekonany, że wielu 

młodych ludzi jest powołanych do służby głoszenia w imieniu Chrystusa, ale z 

jakiegoś powodu nie odpowiadają na Boże wołanie. 

 

Nie zapominajmy o modlitwie za duchownych. Tych, którzy obecnie 

prowadzą nasze Zbory, jak i tych, którzy obejmą je w przyszłości. 
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Zachęcam więc nas wszystkich do modlitwy o powołania do służby głoszenia 

Ewangelii. Zachęcam do tej modlitwy każdą i każdego z nas, ale także grupy 

modlitewne. Wierzę, że gdy uzgodnimy „prośby nasze Bóg nas wysłucha.” 

Zachęcam do modlitwy o wszystkie osoby, które muszą zadecydować jakie 

wybrać szkoły, studia czy zawód. 

 

A jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie co robić w życiu, zachęcam do pytania i 

słuchania odpowiedzi Ducha Świętego. Zastanów się, czy przypadkiem Jezus 

nie wzywa cię do tego, by iść w Jego ślady i wraz z Nim nieść Dobrą Nowinę? 

 

Wasz w Chrystusie 

Bp Jerzy Samiec 

 

 

 

HISTORIA MAZUR  

 

 Piskie Szkoły 

 

Pierwsza szkoła w Piszu powstała prawdopodobnie w tym samym czasie 

co kościół, tj. w 1449r. Początkowo jej typ nie różnił się  wiele od szkół 

wiejskich. Jej celem było przygotowanie chłopców do służby kościelnej w roli 

ministrantów oraz nauczenie pieśni religijnych. Po nastaniu Reformacji nacisk 

położono na naukę czytania i pisania. Młodzież otrzymała pierwsze podręczniki 

opracowane przez Hieronima Maleckiego z Ełku.  

Poziom nauczania podniósł się wydatnie z chwilą zreorganizowania 

szkoły na wzór szkół miejskich. Stało się to, jak się wydaje pod koniec XV 

wieku, a zatem na długo przed otrzymaniem przez Pisz praw miejskich, a te jak 

wiadomo otrzymano w 1645r.. 

Na czele szkoły stał rektor, jego pomocnikiem był kantor, który 

zazwyczaj pełnił funkcję organisty w kościele. Obaj byli wykształceni - mieli 

ukończone studia wyższe. Podlegali jurysdykcji starosty. 

Szkoła składała się  z dwóch klas. W niższej klasie, zwanej drugą, uczono 

w językach polskim i niemieckim rachunków, czytania i pisania. W wyższej 

klasie uczono greki, hebrajskiego, historii, geografii i fizyki.              

Ukończenie szkoły miejskiej uprawniało do ubiegania się o przyjęcie na studia 
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wyższe. Za panowania Fryderyka Wilhelma I (1713-1740) na Uniwersytet 

Królewski zapisało się tylko szesnastu absolwentów piskiej szkoły.  W roku 

1717 wydano w Prusach   zarządzenie o  obowiązku i powszechności nauczania. 

Jednak wskutek panującej nędzy znaczny odsetek młodzieży był poza szkołą. 

Mimo powszechności nauczania dziewczęta mogły uczęszczać do szkół dopiero 

od roku 1731. W roku 1788 do szkoły miejskiej w Piszu uczęszczało 72 

uczniów i uczennic. W XVII - XVIII wieku nauczycielami byli głównie Polacy.  

Na początku XIX wieku przeprowadzono wielką reorganizację 

szkolnictwa. Reforma miała podłoże polityczne, gdyż rządowi zależało by 

młodzież wychowano w duchu pruskim, a nauczyciele byli zależni od rządu. 

Na przełomie XIX i XX wieku zrodziła się w Piszu potrzeba utworzenia 

szkół nieco wyższej rangi. Utworzono więc w 1914r. tzw. wyższą szkołę dla 

dziewcząt z programem nauczania szkoły licealnej. W roku szkolnym 

1924/1925 uczęszczały do niej 83 uczennice z Pisza i 39 uczennic z powiatu 

piskiego. Dyrektorem był nauczyciel o polskim nazwisku Rakowski. 

W miejsce szkoły dla chłopców założono  w 1918r. progimnazjum realne. 

W dniu otwarcia 1 kwietnia 1918r. miało ono 56 uczniów. 21 kwietnia 1923r. 

zostało upaństwowione. W roku szkolny 1924/25 uczyło się w nim 93 dzieci z 

Pisza i 43  z powiatu piskiego (budynek przy ul. Warszawskiej stoi do dziś). W 

tym czasie do szkoły zawodowej w Piszu uczęszczało 79 uczniów. 

Szkołę miejską połączono ze szkołą elementarną dopiero w XX wieku, 

tworząc z nich szkołę ludową. Szkoły stoją do dziś przy ul. Klementowskiego.  

W pobliżu budynku znajdowała się wielka sala gimnastyczna oraz pływalnia, 

które  nie dotrwały do dziś. W roku szkolnym 1924/25 uczęszczało do tej szkoły 

589 uczniów i uczennic. 

W roku 1935  szkoła ludowa została przekształcona w gimnazjum.  W 

następnym roku po raz pierwszy zdawano maturę. Tak więc dopiero po przeszło 

stuletniej przerwie absolwenci piskiej szkoły mogli ubiegać się o przyjęcie na 

studia wyższe. 

Z uczniów piskiej szkoły, którzy zdobyli rozgłos wymienić należy Stefana 

Wagę - profesora nauk prawnych na Uniwersytecie Królewieckim oraz Jerzego 

Krzysztofa Pisańskiego - wielkiego uczonego i filozofa. 

 

Dziadek 
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KILKA MYŚLI NA TEMAT... 

 

Sola Scriptura czy Solus Christus? 

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, 

że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz – List do Rzymian, 10, 9 

W poprzednich artykułach zostało wykazane, że zasada protestantyzmu 

znana pod nazwą Sola Scriptura nie jest i nie była żadną nowinką, 

wprowadzoną przez Reformatorów do chrześcijaństwa. Już starożytni 

teologowie uznawali, że to Pismo Święte powinno być autorytetem ostatecznym 

– a już na pewno jeśli chodzi o formowanie się nauki Kościoła i poglądy ludzi 

wierzących. 

Zauważone też zostało, że Sola Scriptura nie oznacza też tego, że mamy 

całkowicie porzucić zwyczaje i tradycje nie związane z Biblią czy nie 

wynikających wprost z niej. Nauka naszego Kościoła oraz nasza wiara powinna 

być bezwzględnie oparte na Piśmie Świętym. Nie ma jednak nigdzie zakazu 

obchodzenia innych świąt czy wydarzeń albo kultywowania jakiejś świeckiej 

tradycji.  

W tym numerze zostanie postawione jednak pytanie: czy pogląd o tym, że 

zasada Sola Scriptura jest główną dla luteranizmu, jest poprawny? Wielu ludzi 

odruchowo powiedziałoby, że tak. Wszak ten właśnie napis najczęściej pojawiał 

się na banerach podczas minionych obchodów 500lecia Reformacji. Krytyka 

ewangelicyzmu ze strony katolickiej również opiera się  nade wszystko na 

krytyce Sola Scriptura. Pod tym kątem ciężko jest nie ulec tej presji uznania tej 

właśnie zasady za fundament nauczania. 

Tymczasem gdy spojrzymy w pisma Reformatora Marcina Lutra, sprawa 

nie wydaje się już tak oczywista. Po pierwsze nigdy nigdzie nie użył on terminu 

Sola Scriptura – a przynajmniej nic takiego się do naszych czasów nie 

zachowało. Ponadto Luter uważał, że sercem i całkowitym sensem Pisma 

Świętego – zarówno jako całości, jak i każdej z ksiąg – jest głoszenie Jezusa 

Chrystusa. Albo zapowiadanie Go (poprzez proroków), albo wyjaśnianie Jego 

historii i nauczania. Luter jasno podczas wielu debat zaznaczał, że Pismo Święte  

jest autorytatywne nie poprzez sam fakt istnienia, ale poprzez fakt, że to właśnie 

w nim znajduje się orędzie o Chrystusie.  
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Centrum nauczania luterańskiego nie jest zatem Biblia jako taka, ale 

Ewangelia – czyli Dobra Nowina o tym, że Bóg bezgranicznie kocha swoje 

stworzenie i ta miłość została pokazana w ofierze, śmierci i zmartwychwstaniu 

Jezusa Chrystusa. 

 

ks. Piotr Uciński 

 

 

 

DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE  

POWIATU PISKIEGO  
 

Kurwien - Karwica 

Kościół w Karwicy wybudowano w 1905 roku. - został on zniszczony podczas 

działań wojennych.  

Parafia Ewangelicka w Karwicy została utworzona w 1908 roku z miejscowości 

należących wcześniej do Parafii Ewangelickiej w Turośli.  

Według stanu z 1912r. parafia liczyła 1200 wiernych, w tym 600 Mazurów. Na 

terenie parafii funkcjonowały 2 szkoły, w których uczyło 5 nauczycieli. 

 

Pieczęć Parafii Ewangelickiej w Karwicy 
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 Karwica - powyżej: ulica wiejska, poniżej: plebania, karczma 

 

Po stanie z 1912 r. Parafia w Karwicy obejmuje następujące miejsca  

Nazwa miejscowości 

 do 1938 roku 

Nazwa 

miejscowości 

 z 1938 roku 

Obecna/ polska nazwa 

miejscowości 

Pozycja 

geograficzna  

 na mapie okręgu 

Groß-Kurwien )*  Dorf  

mit Klein-Kurwien 

Kurwien * 

Kurwien 
Karwica 21 km SW od Pisza 

Czessina Gut und Rehthal  
   

Kurwien OF. mit  den F. 

Kurwien 
oo Kurwien   

Czessina Erdmannen Ciesina  6 km S od Karwicy 

Niederwald und Pranie  Pranie 6 N od Karwicy  

Kreuzofen )*  Krzyże 2 km N od Karwicy 

Waldersee ** 
bis 1905: Kotzek 

(Koczek) * 
Koczek 

10 km NW od 

Karwicy 

D = wioska; G = dobra; M = młyn; F = leśnictwo; OF = nadleśnictwo 

** = 1912 r. Należał do parafii Spychowo okręg Szczytno 

 * = stoisko parafialne w 1939 r. 

kierunki geograficzne: N - północ, S - południe, E - wschód, W - zachód. 

n.i. - nie istnieje 

 

http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Kurwien/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Kurwien/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Kurwien/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Kurwien/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Kurwien/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Kurwien/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Waldensee/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Waldensee/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Waldensee/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Waldensee/Uebersicht.htm
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Mapa parafii według stanu z 1939 roku 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Geschichte/Kreiskarte.htm#unten%20links
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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 wszystkich do nowoczesnego postu – ograniczenia pewnych 

przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych 

skarbonek. Środki zostaną przekazane na realizację projektów dla osób 

potrzebujących, a okazane wsparcie będzie wyrazem troski o takie wartości jak 

wzajemny szacunek, poczucie godności, budowanie relacji i odpowiedzialność 

w zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. 

Hasło Skarbonki diakonijnej 2019 brzmi: „Dar Juniora dla Seniora”. 

Wskazuje ono na potrzebę międzypokoleniowej solidarności i zwraca uwagę na 

sytuację ludzi starszych i ich codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dar 

juniora dla seniora to przykład wrażliwości pokoleń i przesłanie skierowane do 

przedstawicieli każdej generacji o dostrzeżenie wokół siebie osób słabszych, 

chorych i niepełnosprawnych. Zachęcamy do dzielenia się z innymi tym, 

co mamy, i tym samym do bycia widzialnym świadectwem wspólnoty, jaką 

tworzymy w Kościele. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką 

wartość. 

Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na leczenie i rehabilitację osób 

starszych, zakup leków oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Nasze 

wsparcie może przywrócić starszym ludziom nadzieję i wiarę w siebie, 

przezwyciężyć osamotnienie w chorobie, darować poczucie bycia potrzebnym. 
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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 

http://www.esbetel.pl/
http://www.esbetel.pl/

