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Hasło roku:  

Szukaj pokoju i dąż do niego.         Psalm 34,15  
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  HASŁO MIESIĄCA CZERWIEC 2019 R. 

 

Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. 

 

Prz 16,24 

 

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

ten czerwcowy miesiąc chcą nas prowadzić słowa z Przypowieści 

Salomonowych. Wyjątkowe słowa i jakże bardzo potrzebne we współczesnym 

Świecie. Niestety bywa, że rzadko słyszymy „dobre słowa”. Częściej „mniej 

dobre”. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo nam skrzywdzić drugiego 

człowieka obmową. Niestety w ostatnim czasie i a ja tego doświadczyłem. Jakże 

łatwo ludzie potrafią wywieść te, czy inne wnioski z plotki, czyjegoś kłamstwa i 

obmowy. Często zastanawiam się dlaczego tak ludzie czynią? Dlaczego nie 

potrafią twarzą w twarz zapytać, wyjaśnić, a jedynie plotkują i jakby karmili się 

kłamliwą sensacją. Może dlatego, że chcą sami zagłuszyć krzyczące sumienie, 

że żyją źle i nieuczciwie względem Boga i bliźniego. Wtedy łatwiej krzyczeć o 

innych, aby własnego sumienia nie słyszeć. Nie wiem i pewnie nigdy na znajdę 

odpowiedź na moje wątpliwości. Dobrego słowa nam brak. Miłego, pełnego 

miłości i zbudowania, które jak autor czerwcowego hasła pisze: jest jak plaster 

miodu: słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Tego „dobrego słowa” nam 

brak w naszym codziennym życiu, wśród rodziny, przyjaciół, brak nam w 

społeczeństwie, w pracy i niestety co najbardziej widoczne brak również w 

debacie publicznej. Dzisiaj my jesteśmy wezwani, aby zmieniać naszą 

codzienność, zmieniać relacje pomiędzy bliskimi, właśnie zwracając uwagę na 

to, aby padały dobre i miłe słowa, które niechaj służą ku zbudowaniu i 

przybliżają nas do Boga i do bliźniego. Spotykając drugiego człowieka w tym 

pięknym czerwcowym czasie dajmy świadectwo miłości, a nie obmowy. 

Obmawiając bliźniego jedynie sobie wystawiamy świadectwo, a nie jemu. 

Dobrym i pełnym miłości słowem pocieszajmy tych, co pocieszenia potrzebują i 

radujmy się z tymi, co przeżywają swoje szczęśliwe chwile. Niechaj nasza 

codzienna służba względem Boga i człowieka wypełnia się również w dobrym i 

pomocnym słowie. Bo z takim to słowem do nas sam Bóg wychodzi, aby nam 

dać ukojenie i nadzieję. Tym Bożym Słowem był sam Jezus Chrystus, który 

czyni nasze życie nowym! Niechaj miłosierny Bóg błogosławi nam w życiu 

naszym, abyśmy budowali, a nie gorszyli! Amen.             Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII MAJ 

 

 

Wizyta delegacji Zakonu Joannitów w Piszu 

W dniu 09 maja 2019 r.  odbyła się wyjątkowa wizyta wysokich przedstawicieli 

Zakonu Joannitów Komandorii Pruskiej. Podczas spotkania ks. Marcin Pysz 

oprowadził gości po Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu. 

Następnie odbyło się spotkanie w sali parafialnej przy kawie i herbacie, gdzie 

ks. Pysz przybliżył gościom działalność parafii raz Ewangelickiego 

Stowarzyszenia Betel. 

Od 2012 r. stowarzyszenie prowadzi Stację Socjalną w Piszu wraz z Zakonem 

Joannitów oraz Gminą Pisz. 

W wizycie udział wzięli: dr Christian Meyl wraz z małżonką, Komendant 

Komandorii Pruskiej oraz Dziekan Joannitów.  

 

 

 

*** 
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Poświęcenie rozbudowanego ośrodka w Piszu 

W dniu 24 maja 2019 r. odbyła się bardzo ważna i długo oczekiwana 

uroczystość poświęcenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu.Po bez 

mała pięciu latach starań i ciężkiej pracy Zarządu Ewangelickiego 

Stowarzyszenia Betel udało się doprowadzić do końca rozbudowę piskiego 

ośrodka wsparcie. Prace zostały dokończone dzięki dotacji jakie stowarzyszenie 

Betel otrzymało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 – 2020. 

Stowarzyszenie otrzymało dotację 1 099 464,96 zł. W realizacji zadania 

pomogli partnerzy i przyjaciele z bliska i z daleka, a przede wszystkim Rotary 

Club Hamburg Haacke oraz przedstawiciele Zakonu Joannitów Komandorii 

Pruskiej. 

Uroczystego poświęcenia dokonali: Biskup Jerzy Samiec – Zwierzchnik 

Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, Biskup Paweł Hause – 

Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w 

RP. W poświęceniu wzięli udział również duchowni Diecezji Mazurskiej: ks. 

Roland Zagóra – Dyrektor Diakonii Mazurskiej, ks. por. Dawid Banach – 

Proboszcz PEA w Suwałkach oraz ks. Adrian Lazar – Duchowny PEA w 

Szczytnie. 

Na zaproszenie ks. Marcina Pysza – proboszcza piskiej parafii ewangelickiej i 

prezesa zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel odpowiedzieli i swoją 

obecnością uroczystość uświetnili: p. Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP, p. 

Andrzej Nowicki – Starosta Piski, p. dr Waldemar Brenda – Wicestarosta Piski, 

p. Janusz Puchalski – Wiceburmistrz Pisza. 

Po uroczystym poświęceniu miał miejsce program artystyczny przygotowany 

przez uczestników terapii zajęciowej ŚDS w Piszu oraz prezentacja 

multimedialna ukazująca 10 lat istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Piszu. Na zakończenie części oficjalnej ks. Marcin Pysz podziękował 

wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację projektu w szczególności 

projektantom budynku p. Małgorzacie Borak i p. Markowi Masło oraz 

generalnemu wykonawcy prac właścicielowi firmy Arkada z Pisza p. Maciejowi 

Wójcikowi. 

Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zwiedzania ośrodka. 
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- 6 - 

 

 

 

*** 
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Konfirmacja w Piszu 

W niedzielę 26 maja podczas nabożeństwa w Piszu odbyła się uroczystość 

konfirmacji Antoniego Kalusa. Naszemu konfirmantowi życzymy wielu łask 

Bożych i wytrwałości w wierze. 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

 

Święto Parafialne  

Zapraszamy na Święto Parafialne 18.08.2018 r. o godz. 10:00 w kościele 

ewangelickim w Wejsunach. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosi ks. 

Wojciech Płoszek z Ostródy. Po modlitwie zapraszamy na piknik w ogrodzie 

przy kościele. 

Zachęcamy do wsparcia w organizacji uroczystości. 
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Zjazd Chórów Diecezji Mazurskiej 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w dorocznym Zjeździe Chórów Diecezji 

Mazurskiej. Uroczystość odbędzie się w sobotę 15 czerwca o godz. 10:00 w 

kościele ewangelickim w Szczytnie.  

Zapraszamy! 

 

*** 

 

Pożegnanie wikariusza 

W dniu 30.06.2019 r. podczas nabożeństw a w Piszu o godz. 11:00 odbędzie się 

pożegnanie ks. Piotra Ucińskiego. Z tym dniem ks. Piotr kończy służbę w 

naszej parafii i decyzją Konsystorza został przeniesiony do PEA w Skoczowie. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

*** 
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PLAN NABOŻEŃSTW CZERWIEC 2019 R. 
 

 

 

Data 
Tekst 

kazalny 
Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk 

Biała 

Piska 

09.06. 

J 14, 

15-19. 

23b-27 

1. Dzień Świąt 

Zesłania Ducha 

Świętego 

9:00 

 

11:00 

 

 

10:00 

 
 

do 

Ełku 

godz. 

9:15 

10.06. 
Mt 16, 

13-19 

2. Dzień Świąt 

Zesłania Ducha 

Świętego 

 18:00   

16.06. 

2 Kor 

13,11-

13 

Święto Trójcy 

Świętej 

9:00 

 

11:00 

 
  

23.06. 
J 5,  

39-47 

1. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 

 

11:00 

 

10:00 

 

do 

Ełku 

godz. 

9:15 

30.06. 
Iz 55, 

1-5 

2. Niedziela po 

Trójcy Świętej 
9:00 

11:00 

 
 

do 

Pisza 

godz. 

10:30 

07.07. 
1 Tm 1, 

12-17 

3. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 

 

11:00 

 
  

 

 

 

Legenda: 

 - Spowiedź i Komunia Święta;        - Kawiarenka Parafialna; 

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

 

Uchwała przeciw nadużyciom seksualnym 

 

Z dniem 1 czerwca 2019 r. weszła w życie uchwała Synodu Kościoła 

sprzeciwiająca się tolerowaniu wszelkich form przemocy i nadużyć 

seksualnych, które mogły lub mogą występować w Kościele. 

 

 
 

Uchwała została podjęta 28 kwietnia 2019 r., podczas wiosennej sesji Synodu 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która odbyła się w Warszawie. 

  

W uchwale Synod zwrócił uwagę, że niedopuszczalne są sytuacja, w których 

sprawca wykorzystuje małoletność ofiary albo nadużywa stosunku zależności 

(przełożony-podwładny itp.) lub wykorzystuje krytyczne położenie ofiary. 

Przypomniał również, że przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed 

dopuszczeniem danej osoby do działalności związanej z wychowaniem, 

edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, należy 

uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w zasobach Rejestru 

Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym. Osoby umieszczone w tych zasobach 

nie powinny być zatrudniane.  Powyższa zasada dotyczy wszystkich osób 

opiekujących się dziećmi w parafiach (także wolontariuszy), duchownych, 

nauczycieli katechetów, opiekunów na koloniach i obozach organizowanych 

przez Kościół itd. 
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Synod przekazał w uchwale praktyczne wskazówki dotyczące zgłaszania 

ewentualnych nadużyć seksualnych. Po pierwsza należy zawiadomić 

bezpośrednio organ ścigania. Synod przypomniał, że każda osoba pełniąca 

funkcje urzędowe w Kościele, która w związku ze swą działalnością powzięła 

podejrzenie popełnienia przestępstwa, jest obowiązana niezwłocznie 

zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz podjąć działania, aby nie 

dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Zawiadomienie powinno 

być złożone do wiadomości właściwego biskupa diecezjalnego i Biskupa 

Kościoła. 

 

Można też złożyć zawiadomienie do Biskupa Kościoła poprzez wysłanie 

wiadomości na utworzoną 1 czerwca 2019 r. specjalną skrzynkę poczty 

elektronicznej zgloszenie@luteranie.pl. Zgłoszenia te mogą być następnie 

przedmiotem postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów 

dyscyplinarnych Kościoła. W razie ustalenia, że dane zgłoszenie jest 

wiarygodne, zawiadomione zostaną organy ścigania, a duchowny (jeśli on jest 

domniemanym sprawcą) powinien podlegać zawieszeniu w wykonywaniu 

obowiązków do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy we właściwym 

postępowaniu. Zgłoszone sprawy będą ujęte w sprawozdaniu Konsystorza i 

Biskupa Kościoła. 

 

W uchwale Synod wskazał na konieczność kierowania osób zgłaszających 

nadużycia seksualne do Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP, w celu zapewnienia im niezbędnej pomocy pozaprawnej. 

Elementem realizacji uchwały będzie też organizacja szkoleń i zapewnienie 

dostępu do odpowiednich materiałów osobom duchownym i innym osobom 

pełniącym aktywnie służbę w Kościele. 

 

W uzasadnieniu wniosku zgłoszonego na Synod podkreślono, że problem 

nadużyć seksualnych występujących w Kościołach chrześcijańskich, kładzie 

cień na jakości i prawdziwości misji chrześcijaństwa w świecie. Nie powinno się 

tolerować zachowań, które prowadzą do nadużyć sfery seksualnej w relacjach 

wewnątrzkościelnych oraz zachowań, które wyrządzają krzywdę słabszym lub 

bezbronnym. 
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********************************** 

  

Treść uchwały: 

  

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2019 r. 

Na podstawie § 64 pkt 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Synod Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wyraża 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. 

 

§ 2 

1.            Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przypomina, że 

każda osoba świecka lub duchowna pełniąca funkcje urzędowe w Kościele, 

która w związku ze swą działalnością powzięła podejrzenie popełnienia 

przestępstwa, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub 

Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu 

powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ 

stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów 

przestępstwa. 

2.            Jednocześnie Synod wskazuje, że świadkiem w sprawie nie może być 

duchowny co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi, z 

zastrzeżeniem § 61 ust. 3 Pragmatyki Służbowej Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP. 
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3.            Nadto Synod przypomina, że przed nawiązaniem stosunku pracy lub 

przed dopuszczeniem danej osoby do innej działalności związanej z 

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką 

nad nimi, należy uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w 

„Rejestrze z dostępem ograniczonym”, który jest częścią Rejestru Sprawców 

Przestępstw na tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 

r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 

2018 r. poz. 405). 

 

§ 3 

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poleca, by zawiadomienie, o 

którym mowa w § 2 ust. 1, było złożone do wiadomości właściwego biskupa 

diecezjalnego i Biskupa Kościoła. 

 

§ 4 

1.            Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poleca 

Konsystorzowi Kościoła udostępnienie i upublicznienie adresu poczty 

elektronicznej przeznaczonego do zgłaszania ewentualnych zdarzeń, o których 

mowa w § 1, które to zgłoszenia winny być następnie przedmiotem 

postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów dyscyplinarnych. 

2.            W razie ustalenia w toku postępowania przygotowawczego, że 

zgłoszenie jest wiarygodne w rozumieniu art. 240 § 1 Kodeksu karnego, 

zawiadamia się właściwy organ, a postępowanie dyscyplinarne i duchowny 

ulegać winni zawieszeniu w trybie przewidzianym przepisami Zasadniczego 

Prawa Wewnętrznego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy we 

właściwym postępowaniu. 

3.            Niezależnie od powyższego Synod Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP wskazuje na konieczność kierowania osób zgłaszających 

ww. zdarzenia do Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP w celu zapewnienia im niezbędnej pomocy pozaprawnej. 

 

§ 5 
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Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zobowiązuje Konsystorz 

Kościoła i Biskupa Kościoła  do ujmowania w ramach corocznego sprawozdania 

informacji o zawiadomieniach, zgłoszeniach i postępowaniach, o których mowa 

w § 3 i § 5. 

 

§ 6 

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wskazuje Biskupowi 

Kościoła i Biskupom Diecezjalnym na konieczność zapewnienia duchownym i 

innym osobom pełniącym aktywnie służbę w Kościele dostępu do odpowiednich 

materiałów i szkoleń związanych z problemem przemocy na tle seksualnym. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. 

 

 

 

 

HISTORIA MAZUR  

 

Epidemie 

 

Jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk wpływających bardzo negatywnie 

na społeczeństwo, gospodarkę i kulturę w Prusach były różnego rodzaju 

epidemie. 

Największym echem odbiła się epidemia dżumy na początku XVIII w. 

Rozprzestrzeniła się niemal na całe Mazury od Szczytna po Olecko. Pochłonęła 

około 20 tysięcy osób. 

Znacznie tragiczniejsza była epidemia z lat 1708 - 1711, której skutki zaważyły 

na dalszym rozwoju całego regionu. Mimo zaostrzenia przepisów z dezynfekcji 

i zamknięcia granicy z Polską , epidemia dżumy pojawiła się w Prusach pod 

koniec sierpnia 1708r. w majątku i wsi Białuty na Działdowszczyźnie. 

W Piszu pojawiła się w 1709r. wpędzająca do grobu przeważającą część 

mieszkańców , w tym dwóch nauczycieli, większość członków magistratu oraz 
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obydwu kaznodziejów. Miasto było tak opustoszale, że rynek zarósł trawą. 

Pozostało jedynie 15 mieszczan. Zaraza ustąpiła dopiero w  1911r.. W całym 

Królestwie Pruskim zmarło 245600 osób, co stanowiło 2/5 ludności. 

 

Kolejnymi kataklizmami epidemicznymi wśród mazurskich społeczności 

okazały się epidemie cholery i tyfusu, które zanotowane były w XIX w.. 

Śmiertelność nie była większa niż w czasie wcześniejszych epidemii, lecz lepiej 

je zapamiętano. 

Pierwsze ogniska tyfusu na Mazurach, zwanego wówczas nerwową gorączką 

wiązały się z wojną napoleońską w 1812r.. Natomiast cholerę zawlokły do Pisza 

wojska carskie pacyfikujące powstanie listopadowe, które już w grudniu 1830r.  

przekroczyły granicę rosyjsko - pruską. 

Mimo podjęcia działań profilaktycznych, stosowania kwarantanny epidemia 

zaczęła się szerzyć. M.in. w Ełku zmarło 800 osób, co stanowiło 10% 

mieszkańców, w Giżycku- 100 osób, w Olecku- 145 osób. W Ełku zmarło 80 

mieszkańców w ciągu trzech tygodni. Epidemia cholery z przerwami trwała do 

1837r. . 

 

Rozwój medycyny, a także poprawa bytu socjalnego mieszkańców Mazur 

sprawiły, że późniejsze epidemie chorób zakaźnych zbierały już 

niewspółmiernie mniejsze  żniwo.  

 

Dziadek 

 

 

 

KILKA MYŚLI NA TEMAT... 

 

Zesłanie Ducha Świętego 

Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać Moje przykazania. A ja poproszę 

Ojca i da Wam innego Orędownika, aby był z Wami na wieki (…) - Ew. Jana 14, 

15 -1 6 

Kiedy jestem na lekcjach religii to czasem pytam się swoich uczniów jakie 

potrafią wymienić święta kościelne. Czasami zaskakuje mnie to, jak sprawnie 

odpowiadają: nie tylko potrafią je wymienić, ale także powiedzieć (czasami 
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trafnie zgadnąć), które jest najważniejsze – Wielkanoc. Dla osób znających 

teologię ta odpowiedź jest oczywista, ale ją przecież nie wszyscy znają czy się 

interesują, a współczesna kultura dodaje zdecydowanie więcej znaczenia i 

szczególnej atmosfery Bożemu Narodzeniu.  

Jednak zauważam ze smutkiem, że istnieje pewne święto, które 

zdecydowanie znajduje się na uboczu i jest zapomniane nie tylko przez moich 

uczniów, ale i przez wielu innych. A niesłusznie, bo w poprzednim numerze 

gazetki wspomniałem że jest ono tuż po święcie Wielkanocy/Paschy 

najstarszym świętem chrześcijańskim. Mowa oczywiście o Zesłaniu Ducha 

Świętego.  

Zesłanie Ducha Świętego miało miejsce, jak czytamy w Biblii, 50 dni po 

Wielkanocy. W systemie siedmiodniowych tygodni zawsze wypadnie ono w 

poniedziałek, podobnie jak Wniebowstąpienie w czwartek (40 dni po 

Wielkanocy). Można by się pokusić, że właśnie to jest powodem, dla którego te 

dwa szczególne dni są w dużej mierze na uboczu w naszym Kościele, gdzie 

przywykliśmy że niedziela jest dniem dla Pana Boga, a resztę tygodnia 

spędzamy jak chcemy. Oczywiście jest to ironia, ale nie bez ziarenka prawdy. 

Niemniej jednak nawet nasi bracia katolicy, mający przecież swe nabożeństwa 

codziennie,  skapitulowali i ustalili świętowanie obu świąt na najbliższe 

niedziele (odpowiednio 5 i 7 niedziela po Wielkanocy). Nawet w katolickim 

kalendarzu liturgicznym nie ma nawet śladu tego, że te święta kiedyś przypadały 

w czwartek i poniedziałek.  

Czy jest zatem o co kruszyć kopię – nieważne kiedy się świętuje albo czy 

w ogóle, skoro i tak prawie nikt tego nie robi? Moim zdaniem mimo wszystko 

tak. Wszak to podczas Zesłania Ducha Świętego został założony Kościół 

chrześcijański. To podczas tego święta Apostołowie dostali motywację i 

umiejętności, by iść na świat i głosić Ewangelię. Bez Zesłania Ducha Świętego 

nie byłoby nikogo z nas. Moim zdaniem jest to wystarczający powód, by uznać 

to święto za warte udania się na nie nawet w poniedziałek. 

 

ks. Piotr Uciński 

 

 

 

 



 
 

- 20 - 

DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE  

POWIATU PISKIEGO  
 

 

MORGEN (KUMILSKO) – KUMIELSK 

Nowy kościół ewangelicki zbudowano w 1851 r. Średniowieczny kościół, który 

ocalał w czasie najazdu Tatarów w 1656 r. spłonął w 1720 r. Zbudowano nowy 

kościół, który 11 sierpnia 1849 roku również spłonął. Po tym pożarze parafianie 

wykorzystując resztki niezniszczonych murów zbudowali nowy kościół z 

otwartym sklepieniem. Kościół ten poświęcono 30 listopada 1851r. Wieżę 

dobudowano dopiero w 1874 r. Ołtarz i ambona to prace XIX-wieczne. Do tych 

prac użyto starych, a ocalałych w pożarze części. Na pamiątkę śmierci rodziny 

pastora, która zmarła na zarazę w 1710 roku powstał obraz przedstawiający 

pastora Trentoviusa w czasie rodzinnego rozważania pod krzyżem. Do 

wyposażenia kościoła należał pozłacany kielich oraz srebrna patera z napisami. 

Trzynastogłosowe organy z pedałami zostały zbudowane w 1860 roku przez 

Rohn – Wormditt. 

Według stanu z 1912r. parafia liczyła  3886 wiernych, w tym  2836 Mazurów. 

Na terenie parafii funkcjonowało 13  szkół, w których uczyło 17 nauczycieli. 
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Pieczęć Parafii Ewangelickiej w Kumielsku 



 
 

- 22 - 

 

 

Mapa parafii według stanu z 1939 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Geschichte/Kreiskarte.htm#unten%20rechts
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Geschichte/Kreiskarte.htm#unten%20rechts
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Geschichte/Kreiskarte.htm#unten%20rechts
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Po stanie z 1912 r. Parafia w Kumielsku obejmuje następujące miejsca  

Nazwa miejscowości 

 do 1938 roku 

Nazwa miejscowości 

 z 1938 roku 

Obecna/ polska 

nazwa 

miejscowości 

Pozycja geograficzna  

 na mapie okręgu 

Kumilsko )* Morgen * Kumielsk 15 km SE od Pisza 

 Bagensken  Lehmannsdorf * Bagieńskie - n.i. 2 km NW od Kumielska 

Bogumillen )* Brödau * Bogumiły 7 km W od Kumielska 

Groß und Klein 

Cwalinnen )* 

(Zwalinnen)  

Schwallen * 
Cwaliny 3 km SE od Kumielska 

Grodzisko )*  Burgdorf  (1932) * Grodzisko 6 km SW od Kumielska 

Gruschen )* Gruhsen * Gruzy 4 km SW od Kumielska 

Gusken )* Gusken * Guzki 3 km SW od Kumielska 

Jakubben )*  Jakubben * Jakuby 4 km S od Kumielska 

Kosken )* mit Itzken  

und Niegossen 
 Kosken * Kózki  5 km E od Kumielska 

Dlugikont Klarheim Długi Kąt 7 km SE od Kumielska 

Kossaken Wächtershausen * Kosaki 6 km SE od Kumielska 

 Kowalewen )* Richtwalde *  Kowalewo 6 km SE od Kumielska 

Kuckeln Kuckeln * Kukły 2 km SE od Kumielska 

Lissaken Drugen Lisaki  4 km SE od Kumielska 

 Lisken )* Lisken * Liski 4 km W od Kumielska 

 Mykutten  Mykutten Mikuty 5 km E od Kumielska 

Poseggen Poseggen * Pożegi - n.i. 5 km S od Kumielska 

 (Adlig) Rakowen )* Dorf 

und Gut 
Raken * 

Rakowo 

Rakowo Piskie 
6 km NW od Kumielska 

 Sokollen am Berg )*  Falkendorf  (1935) * Sokoły 5 km SE od Kumielska 

Soldahnen Soldahnen * Sołdany - n.i. 5 km SSE od Kumielska 

 (Adlig) Symken )* Dorf 

und Gut 
Simken * Szymki 4 km NW od Kumielska 

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 

 

 

 

http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Morgen/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Lehmannsdorf/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Broedau/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Schwallen/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Burgdorf/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Gruhsen/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Jakubben/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Kosken/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Waechtershausen/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Richtwalde/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Kuckeln/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Lisken/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Poseggen/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Raken/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Falkendorf/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Soldahnen/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Simken/Uebersicht.htm
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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 

http://www.esbetel.pl/

