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Hasło roku:
Szukaj pokoju i dąż do niego.

Psalm 34,15

HASŁO MIESIĄCA MAJ 2019 R.
Nikt nie jest tak jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie.
2 Sm 7,22
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy.
Rozpoczyna się jeden z najpiękniejszych okresów w roku kalendarzowym. Maj
łączy w sobie wiele fantastycznych doświadczeń. Z jeden strony mówi się, że
jest to miesiąc miłości, z drugiej zaś możemy uczestniczyć w potężnym cudzie,
jakim jest budzenie się przyrody wokoło nas. Jako człowiek stojąc pośrodku
Bożego stworzenia możemy obserwować i cieszyć się tym pięknym Światem
jaki Pan nam podarował. Oczywiście radość nasza nie powinna być
„jednostronna”, naszym zadaniem przede wszystkim jest dbanie o powierzony
nam przez Pana „dom” czyli wszystko to co nas otacza. Powinniśmy podobnie
jak Samuel uwielbiać Boga za Jego wielkość i dobroć. Wielkość i dobroć Boga
wypełnia się w Jego nieograniczonej miłości do każdego z nas. W to wpisuje się
ten radosny czas Wielkanocy jaki przezywamy. To w Jezusie Chrystusie
wypełnia się zbawienie grzesznego człowieka, to w Jezusie stajemy się nowym
stworzeniem, rozpoczynamy nowe życie, bez mała jak ta otaczająca nas
przyroda. Wielkość Boga jest najlepiej widoczna w krzyżu Golgoty i pustym
grobie zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Kiedy w promieniach słonecznych
siedzę na tarasie przed domem i mam wyjątkowy przywilej wsłuchiwać się w
ciszę, wtedy najlepiej mogę odczuć moc Bożego stworzenia i działania.
Potrzebujemy w naszym życiu takich chwil. Kiedy po prostu bez codziennego
zgiełku wsłuchamy się ciszę Bożego stworzenia. Chwile takie otwierają nas na
otoczenie, otwierają nas na Boga i w końcu otwierają nas na drugiego
człowieka. Życzę wam drogie siostry i bracia, abyście znaleźli czas na to
otwarcie się na Boga i na bliźniego. Abyście doświadczali wielkiej Bożej
miłości, ale i tej ludzkiej tak często niedoskonałej. Wyjątkową cząstką Boga w
nas jest umiejętność kochania i możliwość bycia kochanym. Miłość nie tyle
otwiera nas na Boga, ale dzięki niej doświadczamy drugiego człowieka. Życzę
wam drodzy, szczerej miłości, nie tej co próbuje wykorzystać, która widzi tylko
siebie, ale tej pomagającej, w trudnych chwilach towarzyszącej, która otrze łzę i
przytuli. Niech miłosierny Bóg błogosławi nam na naszych drogach i niechaj
nas prowadzi w Swojej miłości.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII KWIECIEŃ
Rekolekcje Pasyjne 2019

W dniach 02 i 03 kwietnia w
piskiej
parafii
ewangelickiej
odbyły się Rekolekcje Pasyjne.
Rekolekcje zgromadziły wielu
parafian z różnych zakątków
naszej parafii, zaś Słowo Boże
wygłosił ks. Piotr Mendroch z
Parafii
Ewangelicko
–
Augsburskiej w Mrągowie.
Spotkania, jak to jest w naszej
tradycji,
rozpoczynały
się
wspólnym śpiewem.
Serdecznie
dziękujemy
ks.
Piotrowi
za
poprowadzenie
tegorocznych rekolekcji i za wiele
inspiracji, jakie mogliśmy ze sobą
w kolejne tygodnie pasyjne.
zdj. ks. P. Uciński

***
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Wielkanocna niespodzianka dla dzieci!

W Wielkanocny Poniedziałek podczas nabożeństwa w Piszu odbyła się szkółka
niedzielna. Dzieci zapoznały się z historią o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, zaś
po szkółce dzieci udały się na poszukiwanie niespodzianek, jakie zostawił dla
nich „zajączek”.
Świąteczna szkółka niedzielna zakończyła się wspólnym zdjęciem przed domem
parafialnym.
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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!!!

Z ŻAŁOBNEJ KARTY OGŁASZAMY
Zmarła śp. Renata Mrozicka z
d. Knizia w wieku 69 lat,
urodzona 27.09.1949 r. w
Piszu, mieszkała w Piszu,
zmarła 20.04.2019 r. w Piszu.
Pogrzeb naszej współsiostry
odbył się 25 kwietnia 2019 r.
(czwartek) o godz. 13:00 z
kaplicy cmentarnej w Piszu na
pobliski cmentarz.
Wspomnienie śp. Renacie Mrozickiej odbyło się w niedzielę 28 kwietnia 2019 r.
podczas nabożeństwa w kaplicy ewangelickiej w Piszu o godz. 11:00.

„Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy” – niechaj to zapewnienie
Apostoła Pawła z listu do Rzymian będzie pociechą dla zasmuconych serc.
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PLAN NABOŻEŃSTW MAJ 2019 R.
Tekst
kazalny
J 10,
05.05.
11-16
Data

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

2. Niedziela po
Wielkanocy

9:00

11:00
11:00

12.05.

Prz
8,22-36

3. Niedziela po
Wielkanocy

9:00

19.05.

Dz 16,
23-34

4. Niedziela po
Wielkanocy

9:00

11:00

26.05.

J 16,
23b-28

5. Niedziela po
Wielkanocy

9:00

11:00

1 Krl 8,
Wniebowstąpienie
30.05. 22-24.
Pańskie
26-28
Ef 3,
6. Niedziela po
02.06.
14-21
Wielkanocy
J 14,
09.06. 15-19.
23b-27

Ełk

10:00

10:00

Biała
Piska

do
Ełku
godz.
9:15
do
Pisza
godz.
10:30
do
Ełku
godz.
9:15

18:00
9:00

11:00
11:00

1. Dzień Świąt
Zesłania Ducha
Świętego

9:00

10:00

do
Ełku
godz.
9:15

Legenda:
- Spowiedź i Komunia Święta;
- transport na nabożeństwo;
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- Kawiarenka Parafialna;
- nabożeństwo dla dzieci.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ

Nowy portal internetowy ewangelicy.pl
26 kwietnia został uruchomiony nowy portal o charakterze publicystycznoedukacyjno - informacyjnym, który będzie uzupełnieniem oficjalnej strony
Kościoła.

Portal ewangelicy.pl powstał w miejsce strony luter2017.pl, która promowała
jubileusz 500 lat Reformacji. Zakończenie jubileuszu oznacza wyczerpanie
portalu w jego obecnej formie. Stąd powstał pomysł nowego portalu o
charakterze publicystyczno- edukacyjno- informacyjnym, który będzie
uzupełnieniem
oficjalnej
strony
Kościoła.
Celem strony ewangelicy.pl jest promowanie ewangelickiego spojrzenia na
świat i Kościół przy uwzględnieniu różnorodności opinii charakteryzujących
Kościół ewangelicki. Cel ma zostać zrealizowany poprzez teksty
publicystyczne, popularno-naukowe, webinaria, filmiki edukacyjne, wydania
tematyczne (specjalne) poświęcone problematyce religijno-społecznej. Opinie,
które będą ukazywać się na portalu będą różnorodne, nie są oficjalnym
stanowiskiem
Kościoła.
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Na portalu znajdą się też materiały informacyjne o życiu Kościołów luterańskich
na świecie i ich zaangażowaniu ekumenicznym. Strona będzie dokumentować
dorobek wypracowany w ramach inicjatywy luter2017.pl, stąd część tekstów
tam zawartych zostało przeniesionych na nową stronę, a także
rozbudowywanych
(np.
dział
teologiczny,
wywiady).
Ewangelicy.pl to nie tylko miejsce dla ewangelików różnych wyznań, ale dla
wszystkich innych chrześcijan, a także sympatyków i osób zainteresowanych
ewangelicyzmem.
Serwis ma charakter edukacyjny, informacyjny i publicystyczny. Jego formuła
będzie rozbudowywana.

***

Wiosenna Sesja Synodu Kościoła
W dniach 26 - 28 kwietnia w Warszawie odbyły się obrady 5. sesji XIV
kadencji Synodu Kościoła.
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Z Diecezji Mazurskiej w obradach Synodu udział wzięli: bp Paweł Hause zwierzchnik diecezji, kurator Wanda Wróblewska, mgr Ryszard Jerosz, dr
Robert Kempa, mgr teol. Krzysztof Różanski - delegaci świeccy, delegaci
duchowni wybrani przez OKD - ks. mjr Tomasz Wigłasz, ks. mjr SG Marcin
Pysz.
W czasie wiosennej sesji Synod Kościoła zdecydował, że w czasie nabożeństw
niedzieli Rogate (Módlcie się), w szczególny sposób, zbory będą zachęcane do
modlitwy
o
powołania.
Niedziela modlitwy o powołania została ustanowiona z inicjatywy bp Jerzego
Samca, który w uzasadnieniu wniosku napisał: "Wierzymy, że Bóg powołuje
każdego człowieka do wykonywania jakiegoś zadania. Chcemy się modlić o to,
aby każda osoba, zwłaszcza młody człowiek u progu swego życia, pytał
Zbawiciela o swoje powołanie i aby wybierał wskazaną mu drogę. Zdając sobie
sprawę z wielkiej potrzeby głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa w świecie
prośmy, aby Pan powoływał tych, którzy poniosą Radosną Nowinę
potrzebującym."
W roku 2019 niedziela modlitwy o powołania będzie miała miejsce 26 maja.
Synod przyjął uchwałę wyrażającą "sprzeciw wobec tolerowania wszelkich
form przemocy i nadużyć seksualnych, które mogły lub mogą występować w
Kościele przy wykorzystaniu małoletności albo nadużycia stosunku zależności
lub wykorzystania krytycznego położenia ofiary takiego postępowania."
Synodałowie przyjęli także stanowisko w sprawie troski i odpowiedzialności za
stworzenie. W przesłaniu zaakcentowano, że „zmiany klimatyczne,
zanieczyszczenie środowiska, anomalie atmosferyczne - to widoczne skutki
postępującej ingerencji człowieka w Stworzenie”. Bóg przekazując człowiekowi
odpowiedzialność za stworzenie uczynił go równocześnie swoim
współpracownikiem w dziele zachowania Stworzenia, a także zobowiązał go do
postawy
dziękczynienia
za
otrzymany
dar
życia.
Zwrócono uwagę, że Kościół jest powołany do odpowiedzialności w każdym z
obszarów (teologia, edukacja, gospodarka) w celu przywrócenia pierwotnej
harmonii współistnienia gatunków w powierzonym im środowisku, a zadaniem
współczesnego człowieka jest odpowiedzialność za całe Stworzenie.
- 10 -

Ponadto Synod zajmował się podsumowaniem roku 2018 w Kościele na
płaszczyźnie duszpasterskiej i diecezjalnej, przedstawieniem wyników prac
Komisji Synodalnych i przyjęciem sprawozdania finansowego Kościoła.

2019 - ROK TROSKI O STWORZENIE
Stanowisko Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
STWORZENIE - TROSKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Szukaj pokoju i dąż do niego Ps 34,15
Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, anomalie atmosferyczne - to
widoczne skutki postępującej ingerencji człowieka w Stworzenie. Podczas
Konferencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w Limie w 2014 roku (COP
20), postulowano podjęcie natychmiastowych działań w celu zatrzymania zmian
klimatycznych oraz odbudowania zdrowego społeczeństwa. W odpowiedzi,
Kościoły na całym świecie podejmują działania mające na celu zachowanie
Bożego Stworzenia, któremu człowiek coraz bardziej zagraża. Światowa
Federacja Luterańska daje temu wyraz od czterech dekad. Podczas
Zgromadzenia Ogólnego w Namibii (Windhuk 2017) sformułowano orędzie:
„Stworzenie - nie na sprzedaż”. Narastająca konsumpcja i rozwój technologii
doprowadziły do degradacji daru życia w wielu miejscach na świecie. Niestety
w dobie narastającej industrializacji, człowiek skutecznie doprowadził do
degradacji i zniszczenia darowanego mu życia i Bożego dobrodziejstwa. Kościół
jest powołany do odpowiedzialności w każdym z obszarów (teologia, edukacja,
gospodarka) w celu przywrócenia pierwotnej harmonii współistnienia gatunków
w powierzonym im środowisku. Zadaniem współczesnego człowieka jest
odpowiedzialność za całe Stworzenie.
1. CZŁOWIEK CZĘŚCIĄ STWORZENIA
„Wierzę, że Bóg stworzył mnie wraz z wszystkimi innymi stworzeniami…”
(Marcin Luter, Mały Katechizm)
1.1. Stworzenie świata
Stworzenie świata jest pierwszym dziełem Boga (por. 1 Mż 2 i 3 - tradycja
jahwistyczna; por. 1 Mż 1 - tradycja kapłańska). Ludzie zostali powołani do
życia jako jego część, z zadaniem zasiedlenia ziemi i troski o nią. Otrzymali to
zadanie, gdyż Bóg powołał ich do życia na swój obraz i podobieństwo.
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Pierwotna harmonia Stworzenia uległa zakłóceniu, gdy stworzenie (człowiek)
zapragnął zająć miejsce Stwórcy (Boga) (por. 1 Mż 3,5). Wypełnienie
wcześniejszego przykazania, aby czynić sobie ziemię podległą (1 Mż 1,28),
zostało naznaczone pychą. Mimo grzechu, Bóg nie odwrócił się od ludzkości,
pozwalając jej żyć, popełniać błędy oraz ponosić ich konsekwencje (por. 1 Mż.
6,5-7). W Psalmie 8 wyrażona została konfrontacja godności i małości
ludzkości. Człowiek jest wywyższony, ponieważ, Bóg o nim pamięta - zarazem
w całym Stworzeniu jest jedynym, który ma przywilej odpowiadać w pieśniach i
modlitwach oraz podejmować i wypełniać swoje powołanie. Bóg jak powiada
psalmista: wszystko kładzie u stóp człowieka, który staje się zarządcąszafarzem Bożego Stworzenia. To czyni człowieka współpracownikiem Boga w
dziele zachowania Stworzenia, a także zobowiązuje go do postawy
dziękczynienia za otrzymany dar życia. Niestety człowiek zapomniał o swoim
powołaniu do troski, dziękczynienia i odpowiedzialności względem
powierzonego mu daru. Nieodpowiedzialne dysponowanie Stworzeniem
doprowadziło je oraz człowieka na krawędź katastrofy. Zmiany klimatu zaczęły
zagrażać zdrowiu i życiu człowieka. Chrześcijanie nie mogą pozostawać
obojętni wobec zagrożeń postępującej industrializacji. Ochrona klimatu jest
jednym z praktycznych zadań wynikających z poczucia odpowiedzialności
przed Bogiem i bliźnim.
1.2. Bóg w Jezusie
Bóg w Jezusie stał się częścią Stworzenia, a tym samym ludzkości i jej historii.
Zbawiciel zaprasza aby człowiek powrócił do Boga i zwrócił się w stronę
Stwórcy (por. Łuk. 9,25). W Jezusie uwidacznia się podobieństwo człowieka do
Boga w postaci niezniekształconej grzechem. Aż do ostatniej godziny, męki i
śmierci na krzyżu, wytrwał w pojednanej ludzkiej i boskiej naturze. Kogo
zmieni miłość Boża, która objawiła się w osobie Jezusa Chrystusa, ten staje się
„nowym
stworzeniem”
(por.
2
Kor.
5,17).
Przez chrzest i wiarę w zbawcze dzieło Boga objawione w Chrystusie
(kerygmat) rodzi się nowy człowiek (por. Rz 6). Ta nowa osoba doświadcza od
początku życia we wspólnocie wiary – Kościele (por. Ef 2,11 in.). Egzystencja
nowego stworzenia wypływa z wiary, jest doświadczeniem miłości
wypełnionym nadzieją odnowienia całego Stworzenia i każdego z osobna w
Chrystusie (Rz 8,19 in.)
1.3. Luterańska wrażliwość
Luterańska wrażliwość określa człowieka w jedności ciała i duszy (ducha).
Poprzez ciało jesteśmy w relacji z otaczającym nas światem.
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Duchowo jesteśmy ludźmi wiary w Boga i w Chrystusa, która jest darem Ducha
Świętego. Chrześcijanin w ciele jest częścią Stworzenia, któremu Bóg dał
początek i codziennie się o nie troszczy i je wspiera. Marcin Luter w „Małym
katechizmie” w I artykule wiary napisał, że wiara w Boga Stwórcę prowadzi nas
do dziękczynienia za zaspokajanie naszych codziennych potrzeb. Reformacyjna
refleksja umieszcza człowieka w dziele stwórczym Boga jako współpracownika.
Przez niego Bóg realizuje swoje stwórcze działania. Bycie stworzonym jest
Bożym zadaniem i powołaniem do dobrego szafarstwa. Stworzenie zostało
powierzone odpowiedzialności człowieka. Wierzący jako usprawiedliwiony
grzesznik jest „nowym człowiekiem”, który rodzi się z wiary i Chrztu Świętego
do „nowego stworzenia” które jest dziełem własnym Boga w Jezusie.
Chrześcijanin jako powołany łaską do wieczności, winien z troską odnosić się
do całego Stworzenia. Jest ono darem Boga dla wszystkich pokoleń, miejscem
objawienia Boga w Jezusie. Społeczność z Chrystusem zaczyna się tu i teraz w
ziemsko-cielesnym bycie człowieka, jako proces dojrzewania w wierze, miłości
i uświęceniu.
2. STWORZENIE CZĘŚCIĄ CZŁOWIEKA
2.1. Boży nakaz
Boży nakaz dla człowieka „napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną,
panujcie ..." (por. 1 Mż 1,28), stał się usprawiedliwieniem dla
niepohamowanego nadużywania zasobów naturalnych i ludzkiej siły roboczej.
Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga (1 Mż 1,27), ma nie tylko
korzystać z danej mu mocy twórczego korzystania ze Stworzenia, ale także na
wzór swego Stwórcy jest zobowiązany do odnoszenia się do niego z miłością i
atencją. Ludzka pycha (grzech) pozbawia nas zdolności do miłującego
zarządzania Stworzeniem, w skutek czego pada ono ofiarą ludzkiej przemocy i
śmiercionośnych inicjatyw. Należy pamiętać o drugiej historii stworzenia "I
wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i
strzegł" (1 Mż 2,15). Zgodnie z tymi słowami Bóg zleca mężczyźnie i kobiecie,
by kształtowali ziemię i jej strzegli - tylko w tym sensie mogą nad nią panować,
jeśli czynią to odpowiedzialnie. Boży nakaz realizowany jest przez postęp
technologiczny służący poprawie ludzkiego życia. Człowiek otrzymał świat nie
na własność lecz w dzierżawę, co oznacza że jest on współstworzeniem.
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2.2. Ograniczenie konsumpcji
Ograniczenie konsumpcji oraz wprowadzania na szeroką skalę technologii
przyjaznych środowisku jest zgodne ze wskazaniem Jezusa „przypatrzcie się
ptakom niebieskim i liliom polnym" (Mt 6,26-28). Kto uwierzy w to biblijne
przesłanie, ten staje się zdolny żyć "bez troski" (Mt 6,25 nn), staje się częścią
Stworzenia z pokolenia w pokolenie. Także apostolskie wskazanie Pawła mówi
o pobożności, która jest zyskiem jeśli łączy się z poprzestaniem na tym co
konieczne (1 Tm 6,6, zob. 1 T 6,6-8).
2.3. Postulaty
Pierwszym zadaniem Kościoła jest uświadomienie i nazwanie problemu. Dalsze
działania mające wpływ na zmianę klimatu powinny być ograniczone, tak by
móc spowolnić niekorzystne procesy a tam gdzie to możliwe przywrócić
pierwotny stan. Potrzebna jest kategoryczna zmiana w obszarze gospodarki,
relacji społecznych, polityki, codziennych przyzwyczajeń i nawyków każdej i
każdego z członków ludzkiej wspólnoty.
2.3.1. Zachowanie równowagi ekologicznej: to, co człowiek swemu
ekosystemowi zabiera lub czym go obciąża nie może przekraczać tego, co jest
on w stanie odbudować lub usunąć we własnym zakresie.
2.3.2. Odwracalność i wolność wyboru: wszelka ingerencja w naturę, której
dopuszcza się człowiek, nie może mieć skutków nieodwracalnych. Następne
pokolenia muszą zachować możliwość wyboru zupełnie innych dróg rozwoju
technicznego i sposobu życia.
2.3.3. Sprawiedliwość międzypokoleniowa: wszelkie rozwiązania muszą
uwzględniać warunki życia przyszłych pokoleń. Niedopuszczalne jest, aby
ponosiły one finansowe i ekologiczne obciążenia naszych wyborów.
3. TROSKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Świadomość odpowiedzialności za zaniedbania wobec Bożego Stworzenia,
niesie ze sobą konieczność podjęcia konkretnych działań przez konkretnych
ludzi. Postulat ten dotyczy szczególnie Kościoła, Diecezji, Parafii, Rodziny.
3.1. Praktyczne wskazania
3.1.1. Kościół i nabożeństwo
kościoły mogą stać się miejscem praktycznego urzeczywistnienia Bożego
nakazu troski o Stworzenie. Możemy to osiągnąć przez poprawę bilansu
energetycznego (ekologiczne ogrzewanie, ograniczenie strat ciepła),
energooszczędne oświetlenie itp. W pobliżu budynków kościelnych możemy
wyznaczyć
miejsca
na
parkingi/stojaki
rowerowe.
- 14 -

Zachęcajmy do korzystania z publicznych środków transportu oraz organizacji
wspólnego dojazdu na nabożeństwa samochodami osobowymi, tak aby zabrać
ze sobą mieszkających w pobliżu parafian. Rozważmy możliwość ogłoszenia
„parafialnej niedzieli bez samochodu”. Proponujemy organizację „nabożeństw
pod osłoną nieba” z uwzględnieniem tematyki troski o stworzenie np. w leśnych
kościołach, ogrodach parafialnych itp.
3.1.2. Parafia
Nasze domy parafialne powinny być przyjazne zarówno parafianom jak i
całemu Stworzeniu. Podczas remontów uwzględnijmy uwarunkowania
środowiska, korzystajmy z ekologicznych technologii np. przetwarzania energii
z ogniw fotowoltaicznych. Podczas codziennego użytkowania naszych sal
parafialnych, pomieszczeń kancelaryjnych oraz mieszkań służbowych,
pamiętajmy o racjonalnym wykorzystaniu: energii, wody, materiałów
biurowych itp. Także segregowanie śmieci przyczynia się do działań mających
na celu dbałość o Stworzenie dlatego parafie powinny być w tym przykładem do
naśladowania. Podczas spotkań parafialnych, szczególnie w takich, w których
bierze udział większa ilość osób istnieje pokusa aby korzystać z naczyń
jednorazowych. Prosimy o używanie naczyń z materiałów biodegradowalnych.
3.1.3. Cmentarz
Nasze cmentarze są miejscem pamięci o zmarłych. Niestety nie wszystkie
sposoby jej wyrażania są przyjazne dla środowiska. W regulaminie cmentarza
możemy umieścić informację o szkodliwym oddziaływaniu tworzyw
sztucznych, które masowo znajdują się na cmentarzach w postaci: bukietów,
wieńców, zniczy itp. Zachęcajmy do wyrażania pamięci o zmarłych używając
naturalnych kwiatów, zwykłych wieńców, zniczy wielokrotnego użytku.
3.1.4. Przestrzeń wokół kościołów i domów parafialnych
Place i ogrody wokół budynków parafialnych także świadczą o naszym stosunku
do Stworzenia. Zdajemy sobie sprawę, że pielęgnacja zieleni wymaga wielu
nakładów. Niemniej zachęcamy do ograniczenia utwardzania powierzchni przez
brukowanie, asfaltowanie, betonowanie ciągów komunikacyjnych tam gdzie nie
jest to konieczne.
3.1.5. Edukacja
Nasze życie zależy od jakości ziemi, wody i powietrza. Wszystkie zmiany
zaczynają się w człowieku, najpierw w jego myśleniu a następnie w działaniu.
Do zmiany utrwalonych nawyków niezbędna jest edukacja na temat
odpowiedzialności
każdej
i
każdego
z
nas
za
Stworzenie.
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Zachęcamy parafie do współpracy z lokalnymi organizacjami ekologicznymi w
celu realizacji warsztatów, zajęć, prelekcji. Zadaniem parafii jest zaangażowanie
w globalne i lokalne działania takie jak np.: „sprzątanie ziemi”, sadzenie drzew
itp. Mamy nadzieję, że w ten sposób zmiany w kościołach i domach
parafialnych wpłyną na nasze codzienne życie.

HISTORIA MAZUR
Bracia polscy na Mazurach
Bracia polscy zwani powszechnie arianami (pierwotnie określenie stosowane
przez polskich Kalwinów) lub socynianami stanowili wspólnotę religijną, która
w 1535r. wyłoniła się na ziemiach polskich z nurtu ewangelików
reformowanych (Kalwinów), tworząc tzw. zbór mniejszy. Wobec
ortodoksyjnego podejścia do niektórych zasad wiary, a także radykalizmu życia
społeczno- politycznego stanowili wspólnotę skazaną na izolację, nie zawsze
tolerowaną przez katolików, a także przez protestantów.
W 1658r. decyzją sejmu polskiego potwierdzoną w 1668r. - w ciągu lat mieli
porzucić swoje wyznanie bądź udać się na emigrację. Jednym z rejonów, w
którym od 1660r. zaczęli osiedlać się bracia polscy było południe Prus
Książęcych oraz Królewiec, choć pierwszym arianinem, jaki osiedlił się na
Mazurach był Franciszek Pułkowski, który gospodarował w Mikoszach pod
Orzyszem już w 1635r.
Życie braci polskich w Prusach charakteryzowało się nieraz skrajnymi
reakcjami ze strony luterańskiej większości. 18 stycznia 1666r. powołując się na
uchwałę landtagu elektor wydał rozporządzenie wszelkich zgromadzeń na
obszarze starostw: ełckiego, piskiego, ryńskiego oraz giżyckiego.
Głównymi punktami życia społeczno- religijnego stały się przede wszystkim
trzy miejscowości.
Pierwsza, to Rudówka w powiecie giżyckim - zbór został tu zamknięty w
1758r.
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Druga, to Kosinowo w powiecie ełckim. Arianie wiedli tam żywot cichy i
spokojny odprawiając nabożeństwa w domu prywatnym i szukając rady u
wybranego ze swego grona zwierzchnika. Po braciach polskich w Kosinowie
pozostała Ariańska Góra. Jest to największy cmentarz ariański w Polsce, po
zniszczeniu takiego cmentarza w XIX w. w Pińczowie i zepchnięciu
spychaczami w latach 60. XX w. cmentarza w Rakowie.
Trzecim ważnym punktem życia braci polskich była wieś Kocioł w powiecie
piskim. Tutaj też odbyły się trzy synody arian - ostatni w 1668r.
Społeczność ariańska poprzez swoją hermetyczność i brak możliwości rozwoju
z biegiem lat zmniejszała swoją liczebność. W XVIII w. bracia polscy
mieszkali przede wszystkim w powiatach ełckim i ryńskim.
Symbolicznym rokiem końca osadnictwa ariańskiego w Prusach był rok 1803,
w którym rozwiązano zbór w Kosinowie.
Dziadek

KILKA MYŚLI NA TEMAT...
Świętowanie zmartwychwstania – zarys historyczny
(…) [Jezus] według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy
przez zmartwychwstanie (…) - List do Rzymian, 1, 4
W minionym miesiącu świętowaliśmy najważniejsze święto dla chrześcijan
– Zmartwychwstanie Pańskie. Zwyciężenie przez Jezusa śmierci było – i wciąż
jest – sensem Jego działalności. Jeden znajomy mi ostatnio prześmiewczo
powiedział, że w zasadzie całą filozofię chrześcijańską da się sprowadzić do
poszukiwania
sensu
dla
ofiary
Jezusa
na
krzyżu.
Choć to stwierdzenie miało być prześmiewcze, to po przemyśleniu muszę
przyznać mojemu koledze rację – chrześcijańska teologia nie ma większego
sensu bez wyznania, że Jezus jest Panem, że naprawdę cierpiał na krzyżu i
naprawdę
zmartwychwstał.
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To wszak było Jego celem ostatecznym i absolutnie się z tym nie krył., co
wyraźnie widać na kartach Ewangelii.
Dzień ten jest też naszym najstarszym świętem – na długo nim pojawiają
się relacje o obchodzeniu Bożego Narodzenia, Wniebowstąpienia i innych świąt,
wierzący w Chrystusa obchodzili pamiątkę ukrzyżowania i zmartwychwstania
Pańskiego. Pierwsze relacje o obchodzeniu innego święta pochodzą dopiero z
IV wieku. Co ciekawe, było to Zesłanie Ducha Świętego, dziś święto raczej
pomijane i zapomniane

Pierwsze świętowanie Wielkanocy przez chrześcijan było bardzo silnie
związane z żydowskim świętem Paschy. Nawet dzisiaj w wielu językach świata
nazwa na Noc Zmartwychwstania (czyli po polsku po prostu „Wielkanoc”) nosi
identyczną nazwę jak wspomniane żydowskie Święto Przaśników (his. Pascua,
fr. Paques, nor. Paske i wiele innych języków). I w istocie, w Nowym
Testamencie mamy mocne przesłanki ku temu by stwierdzić, że chrześcijanie
wciąż obchodzili Paschę (np. Dzieje Apostolskie 20, 6 czy 1 List do Koryntian
5, 7-8. Można zatem z dość dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że
pierwsi wyznawcy Chrystusa obchodzili w istocie tradycję żydowską – z tym, że
lekko zmienioną.

Z czasem chrześcijaństwo ostatecznie odłączyło się od judaizmu, a
następnie między dwiema religiami występowało coraz więcej nieporozumień.
Ostateczny podział między żydowską Paschą a chrześcijańską Wielkanocą
dokonał się w IV wieku, kiedy na Soborze Nicejskim wyznaczono datę
Wielkanocy całkowicie niezależnie od judaizmu.

ks. Piotr Uciński
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DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE
POWIATU PISKIEGO

Adlig Kessel - Kociołek Szlachecki

W 1906 roku wybudowano w Kociołku Szlacheckim kościół ewangelicki, który
należał do tzw. kościołów jubileuszowych, związanych z 200-leciem pierwszej
koronacji w Prusach. Kościół ten zbudowano z datków i zbiórek.
Na życzenie cesarza właśnie na budowę kościołów zamiast na obchody
związane z jubileuszem przeznaczano pieniądze ze zbiórek i datków. Kamień
węgielny pod kościół położono 11 września 1904 roku, a poświęcenie gotowej
świątyni odbyło się już 1 marca 1906 r. Kościół ten zbudowany był na wzór
średniowiecznych budowli z nawą boczną i wieżą na fundamencie z kamienia,
stojącą bokiem w bok kościoła. Skromne wnętrze wraz z jednostronną emporą
wymalowane zostało przez Karla Buscha z Berlina, posiada drewniane proste
sklepienie, a jedynie nisza ołtarzowa ma sklepienie krzyżowe. Ambona jest
drewniana, ołtarz ma stabilną podbudowę, na której stoi drewniany krucyfiks.
Organy zbudowano w Göbel - Königsberg. Na dzwonnicy były dwa dzwony.

Parafia w Kociołku Szlacheckim została założona w 1895r. z dziewięciu
miejscowości parafii w Piszu i dwóch z parafii w Okartowie.
Według stanu z 1912r. parafia liczyła 2850 wiernych, w tym 2000 Mazurów.
Na terenie parafii funkcjonowało 9 szkół, w których uczyło 14 nauczycieli.

- 19 -

- 20 -

Pieczęć Parafii Ewangelickiej w Kociołku Szlacheckim
Mapa parafii według stanu z 1939 roku
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Po stanie z 1912 r. Parafia w Kociołku Szlacheckim obejmuje
następujące miejsca
Nazwa miejscowości
do 1938 roku

Nazwa
miejscowości
z 1938 roku

Adlig Kessel )*

Adlig Kessel *

Bilitzen )*

Waldenfried

Bylice - n.i.

11 km W od Drygał

Lyssuhnen )* mit Rippen

Lissuhnen *

(Lisuny) Łysonie

4 km E od Kociołka Szl.

Pilchen )*

Pilchen *

Pilchy

5 km SE od Kociołka Szl.

Quika )* mit Hedwigshof

Quika *

Kwik

3 km NW od Kociołka Szl.

Rostken

Rostki

3 km SE od Kociołka Szl.

Rostken )* mit Sachasch
Krug
Sdorren )* mit
Lyssijammy und Wiska
Spirdingswerder

Obecna/ polska
nazwa
miejscowości
Kociołek
Szlachecki

Pozycja geograficzna
na mapie okręgu
11km N od Pisza

Zdory
5 km SW od Kociołka Szl.
Lisie Jamy
4 km S od Kociołka Szl.
Szeroki Ostrów Spirdingswerder *
7 km W od Kociołka Szl.
niezamieszkany
Dorren *

Trzonken )*

Mövenau *

Trzonki

6 km SW od Kociołka Szl.

Wolka F.

-

n.i.

6 km SE od Kociołka Szl.

Groß-Zechen und
Klein-Zechen )*

Zechen *
Zechen *

Szczechy Wielkie 5 km SW od Kociołka Szl.
Szczechy Małe
5 km S od Kociołka Szl.

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

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za
przekazanie 1% podatku
na rzecz
Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.

***
Zbiórka Bratniej Pomocy 2019
Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zwraca się z prośbą o składanie
darów na fundusz, który wspiera remonty i inwestycje realizowane przez parafie
i inne instytucje Kościoła w Polsce.

Zbiórka darów odbywa się od Wielkanocy do święta Zesłania Ducha
Świętego (09.06.2019r.).
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DANE TELEADRESOWE PARAFII
ks. Marcin Pysz- Proboszcz
Tel.: 790 763 777
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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