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Hasło roku:  

Szukaj pokoju i dąż do niego.         Psalm 34,15  
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  HASŁO NA LATO 2019 R. 

 

Idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. 

Mt 10,7 

Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania,  

nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. 

Jk 1,19 

 

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy 

czytelnicy. Jeśli pojawia się podwójny nr naszego miesięcznika parafialnego, 

oznacza to, że rozpoczynają się wakacje. Każdego lata gdy rozpoczynamy okres 

wypoczynku po roku pracy, robimy podsumowanie minionego roku pracy. 

Możemy zauważyć co nam się udało osiągnąć, a gdzie niestety ponieśliśmy 

porażkę. Czas odpoczynku przede wszystkim to czas zbierania sił na kolejny rok 

pracy. W tych przemyśleniach warto zastanowić się na ile udało nam się 

wypełnić także i nasze chrześcijańskie powołanie. W okresie wakacji chcą nas 

prowadzić dwa fragmenty, które widzimy powyżej. W pierwszym Jezus zachęca 

nas do głoszenia przybliżającego się Królestwa Niebios, zaś w drugim Apostoł 

Jakub do wsłuchiwania się. Co łączy te dwa fragmenty Pisma Świętego?  

Droga siostro i bracie, aby móc pójść i zwiastować przybliżające się 

Królestwo Niebios, aby iść i mówić o Jezusie Chrystusie i Jego wielkim dziele 

zbawienia, najpierw musimy poznać Boże Słowo, przyjąć je i uwierzyć w 

Jezusa. Powinniśmy również wsłuchać się w drugiego człowieka, nie jako 

sędziowie wydający te, czy inne osądy, ale jako ci, którzy mają służyć ku 

zbudowaniu i nawróceniu, a nie ku zgorszeniu. Aby tak się działo potrzebujemy 

otwartego i słuchającego serca, które chce być zapalone Bożą miłością i nie ma 

w nim gniewu, nienawiści, chęci zemsty. Po takim spotkaniu z bliźnim staniemy 

się zwiastunami Bożego Królestwa, bo na naszych ustach będzie ewangelia, 

której my, jak i inni potrzebujemy. Zwiastowanie o Jezusie jest mówieniem o 

Jego Królestwie. Zaś najlepszym zwiastowaniem jest postepowanie i życie wg 

Bożego przykazania miłości. Najlepiej o naszej bliskości z Bogiem może 

świadczyć nasze codzienne życie i postępowanie. Kiedy zaś bardziej skupimy 

się na słuchaniu Boga, to i z naszych ust będą wychodzić dobre i budujące 

słowa.  

Życzę wam wiele Boże błogosławieństwa w tym czasie wypoczynku, aby 

miłosierny Bóg was chronił od złego na duszy i ciele. Abyście też znaleźli czas 

na modlitwę i budowanie społeczności z Bogiem i drugim człowiekiem. 

Zostańcie z Bogiem. Amen.    Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII CZERWIEC 

 

Ślub Lilianny Tyrny z ks. Marcinem Pyszem 

W dniu 01 czerwca 2019 r. odbył się ślub Lilianny Tyrny z ks. Marcinem 

Pyszem. Nabożeństwo ślubne odbyło się w kościele ewangelickim w Jasienicy 

na Śląsku Cieszyńskim. Ślubu udzielili: ks. Dawid Banach z Suwałk, ks. 

Wojciech Płoszek z Ostródy i ks. Adrian Lazar ze Szczytna. Parafię 

Ewangelicko – Augsburską w Piszu reprezentowała kurator Rady Parafialnej     

p. Ewa Olchowy wraz z małżonkiem.  

Niechaj miłosierny Pan Bóg błogosławi i prowadzi rodzinę pastorską.  

 

*** 
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Diecezjalna Konferencja Księży 

10 czerwca nasza parafia gościła Diecezjalną Konferencję Księży. 

 

*** 

Święto Straży Granicznej Ewangelickiego Dziekanatu 

W dniu 14 czerwca 2019 r. w kościele ewangelickim w Bielsku odbyło się 

uroczyste nabożeństwo z okazji 28 rocznicy powołania Straży Granicznej. 

Nabożeństwo zorganizował Ewangelicki Dziekan Straży Granicznej ks. płk SG 

Kornel Undas. W nabożeństwie udział wzięli: bp dr Adrian Korczago – Biskup 

Diecezji Cieszyńskiej, bp dr Marian Niemiec – Biskup Diecezji Katowickiej, 

Komendant Śląskiego Oddziału SG, funkcjonariusze i pracownicy Straży 

Granicznej. W uroczystościach wziął również udział ks. mjr SG Marcin Pysz 

wraz z małżonką, reprezentujący Centrum Szkolenia Straży Granicznej w 

Kętrzynie oraz Parafię Ewangelicko – Augsburską w Piszu. 
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*** 

 

Zjazd Chórów Diecezji Mazurskiej 

W tym roku Zjazd Chórów odbył się wyjątkowo w sobotę 15 czerwca, a 

gospodarzem uroczystości była Parafia Ewangelicko Augsburska w Szczytnie. 

Zgromadzonych przywitał gospodarz tamtejszej parafii ks. Adrian Lazar, a 

kazanie wygłosił zwierzchnik Diecezji Mazurskiej ks. bp Paweł Hause.  

Na uroczystości byli obecni również nasi parafianie oraz ks. Piotr Uciński z 

rodziną. 

Podczas nabożeństwa zaprezentowały się chóry ze Szczytna, Olsztyna, Sorkwit, 

Giżycka, Mrągowa oraz zespół młodzieżowy z Mikołajek i zespół dziecięcy z 

Giżycka (który jeden utwór zaśpiewał po mazursku), na organach wykonała 

utwór Klaudia Camilla Twardzik.  

Na zakończenie wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 

natomiast ks. Piotr Uciński otrzymał podziękowanie za służbę w Diecezji 

Mazurskiej. 
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*** 
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Pożegnanie wikariusza 

30 czerwca podczas nabożeństwa w Piszu pożegnaliśmy ks. Piotr Ucińskego 

wraz z rodziną. Ksiądz Piotr pełnił służbę w naszej parafii od lutego 2018r., 

najpierw jako praktykant, a od stycznia 2019r. jako wikariusz.                            

Z dniem 1 lipca 2019r. nasz wikariusz rozpoczyna służbę w Parafii 

Ewangelicko- Augsburskiej w Skoczowie.  

Serdecznie dziękujemy ks. Piotrowi za pracę jaką wykonał w naszej parafii, 

pastorowej Joannie za prowadzenie szkółek niedzielnych, a córce Małgosi za 

uśmiech.  

Życzymy Wam dużo zdrowia i Bożego prowadzenia na dalszej drodze życia. 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

 

Ewangelizacja w Mrągowie 

 

Serdecznie zapraszamy na coroczną Ewangelizację w Mrągowie. W tym roku 

spotkania ewangelizacyjne odbywać się będą w dniach: 18 – 25 sierpnia w 

kościele ewangelickim w Mragowie. Ewangelizację oprowadzi ks. prof. Marek 

Jerzy Uglorz.  

Program tegorocznej ewangelizacji będzie do odbioru w kościele w Wejsunach 

oraz w kaplicy w Piszu. 
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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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PLAN NABOŻEŃSTW LIPIEC - SIERPIEŃ 2019 R. 
 

 

Data 
Tekst 

kazalny 
Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk 

Biała 

Piska 

07.07. 
1 Tm 1, 

12-17 

3. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 

 

11:00 

 
  

14.07. 
Łk 6, 

36-42 

4. Niedziela po 

Trójcy Świętej 
9:00 

11:00 

 
  

21.07. 

Mt 9,35 

-10,1.5-

10 

5. Niedziela po 

Trójcy Świętej 
9:00 11:00   

28.07. 
1P 2, 

2-10 

6. Niedziela po 

Trójcy Świętej 
9:00 11:00 14:00  

04.08. 
J 6, 

30-35 

7. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 

 

11:00 

 
  

11.08. 
Iz 2,  

1-5 

8. Niedziela po 

Trójcy Świętej 
9:00 11:00   

18.08. 
Flp 3, 

7-14 

9. Niedziela po 

Trójcy Świętej 
Wejsuny 10:00  Święto Parafialne 

Jubileusz Konfirmacji 

25.08. 
Łk 19, 

41-49 

10. Niedziela po 

Trójcy Świętej 
9:00 11:00 

14:00 

 

do 

Ełku 

godz. 

13:15 

01.09. Hi 23 

11. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

Rozpoczęcie Roku 

Szkolnego 

9:00 

 

11:00 

 
  

08.09. 
Dz 3, 

1-10 

12. Niedziela po 

Trójcy Świętej 
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 
 

Przyznano dotacje z Bratniej Pomocy 

W tegorocznej zbiórce ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa wierni 

zebrali w parafiach ponad 280tys. złotych. W tym ponad 10tys. ofiary 

konfirmantów.  

W czasie 156. Walnego Zjazdu Bratniej Pomocy odbywającego się w Lędzinach 

Hołdunowie przyznano dofinansowanie do remontów kościołów, kaplic i 

domów parafialnych.  

Dotację otrzymał Diakonat Eben - Ezer w Dzięgielowie oraz parafie w: Istebnej 

i Wieszczętach Kowalach (diecezja cieszyńska);  w Częstochowie, Bytomiu, 

Studzionce, Świętochłowicach, Czerwionce i Orzeszu (katowicka); w Nidzicy, 

Ostródzie - filiał Łęguty oraz w Szczytnie - filiał w Rańsku (mazurska); Słupsku 

i Sopocie (pomorsko-wlkp); Lublinie i Tomaszowie Mazowickim (warszawska) 

oraz Lubaniu (wrocławska).  

Ofiara konfirmantów została przeznaczona na dofinansowanie warsztatów 

muzycznych dla młodzieży organizowanych przez diecezję cieszyńską. Ponadto 

przeznaczono kwotę 10tys. na dofinansowanie dojazdu młodzieży na 

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży, który jesienią odbędzie się w Suwałkach.    

 

156. Walny Zjazd Bratniej Pomocy zakończył się dziękczynnym nabożeństwem 

w hołdunowskim kościele, podczas którego Słowo Boże wygłosił ks. dr Adam 

Malina – Prezes Synodu Kościoła, zaś bp Marian Niemiec wprowadził w urząd 

nowo wybrany Zarząd.  

Kolejny 157 Walny Zjazd Bratniej Pomocy w roku 2020 odbędzie się w 

Piotrkowie Trybunalskim.  

Celem organizacji zbiórki ofiar pieniężnych na Bratnią Pomoc, wpłacanych 

przez wiernych całego Kościoła ewangelickiego, jest finansowe wsparcie mniej 

zasobnych parafii w diasporze w remontach swoich kościołów i centrów 

parafialnych.  
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Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw 

Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, 

wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło 

Lipska w dniu 16 września 1632 r.  

W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować 

królowi pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała 

po zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika. 

Wtedy to lipski duchowny, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa 

Adolfa, aby wspomóc tymi pieniędzmi ewangelicką diasporę. 

 

W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który 

obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-

Adolf-Werk), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa. 

*** 

Typowanie na Ogólnopolskiej Konferencji Księży 

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce wszyscy biskupi są wybierani 

na 10-letnie kadencje. Pod koniec kadencji są organizowane wybory.  

 

Wybory Biskupa Kościoła zarządza Rada Synodalna na ostatnią sesję Synodu 

Kościoła przypadającą w kadencji urzędującego Biskupa Kościoła.   

 

Kandydatów może zgłaszać między innymi Ogólnopolska Konferencja 

Duchownych, dlatego przed wyborami odbywa się typowanie trzech 

kandydatów z grona czynnych duchownych.  

 

Do wyborów na urząd Biskupa Kościoła Konferencja wytypowała: ks. Adama 

Malinę (50 głosów), bp. Waldemara Pytla (36 głosów) i bp. Jerzego Samca (34 

głosy).  

 

Biskupa Kościoła wybierze Synod Kościoła na sesji, która odbędzie się w 

Warszawie w dniach 11-13 października 2019 roku. 

 

*** 
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Razem czy osobno? - nowa książka Wydawnictwa Warto. 

 

 
 

 

Nowość Wydawnictwa Warto Osobno czy razem? Dążenia ekumeniczne w 

ewangelicyzmie polskim w XX wieku, autorstwa dr Ewy Jóźwiak już na 

półkach księgarskich.  

 

Osobno czy razem?  

 

To pierwsza tego typu książka, która ukazuje w zarysie próby zbudowania 

jedności pomimo różnic teologicznych, podejmowanej wewnątrz polskiego 

ewangelicyzmu od XVI do XXI wieku. Przedmiotem badań są ustalenia 

ekumeniczne powstałe w dialogach międzykościelnych i wynikające z nich 

zbliżenie wyznań. Zdarzenia te ukazano na tle kluczowych dla nich faktów 

historycznych. Przez ewangelicyzm polski rozumiemy tu: Kościoły 

Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowany, braci czeskich oraz 

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny.  

 

Książka została zbudowana w sposób chronologiczny i ma charakter 

przeglądowy. W czterech rozdziałach Autorka opisała dążenia polskich 

ewangelików do zjednoczenia, a w podsumowaniu przedstawiła, co udało się 

osiągnąć we wzajemnych relacjach Kościołów, a które z postulatów pozostają 

jeszcze do zrealizowania.  
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Autorka opierając się na konkretnych dokumentach sięga m.in. do tematów 

związanych z wzajemnym uznaniem urzędów i sakramentów, wymianą 

kaznodziejską, współużytkowaniem kościołów, ideą powołania Kościoła 

narodowego, wspólnym kształceniem duchownych oraz współpracą w różnych 

obszarach. Uważa, że dokumenty te wniosły wiele cennych impulsów do 

praktyki kościelnej, ale „pomimo pięciuset lat starań o zbliżenie luteranizmu i 

ewangelicyzmu reformowanego – zjednoczenie obu wyznań nie było trwałe”. 

Niestety, to oznacza, że tytułowe pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi. 

Zachęcamy do lektury. Warto. 
 

*** 

 

Nic do oclenia 

 

 „Nic do oclenia” to już szósta powieść Lidii Czyż wydana przez Wydawnictwo 

Warto, którą otwiera myśl nieznanego autora: „Wiara to ptak, która śpiewa 

najpiękniej wtedy, kiedy panuje ciemna noc”. 
 

 
 
 

Jej bohaterką jest młoda dziewczyna z Teksasu, która dowiaduje się o tym, co 

dzieje się za żelazną kurtyną. Nie pojmuje, jak to możliwe, że rządy krajów 

komunistycznych zabraniają swoim obywatelom posiadania Biblii, często nie 

mają jej nawet duchowni. Choć wie, że to niebezpieczne, postanawia przemycać 

Biblie z Europy Zachodniej do krajów bloku wschodniego. Kilkakrotnie 

odwiedza kraje socjalistyczne, w tym Polskę, szmuglując tysiące Biblii ukrytych 

w tajnych schowkach busa. Przy okazji odnajduje nie tylko swoje powołanie, ale 

również… wielką miłość.  
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Historia głównej bohaterki, jak i wszystkie inne wplecione w tę powieść są 

autentyczne. Zostały spisane m.in. przez pracowników Open Doors, którzy też 

podsunęli pomysł na tę powieść, pracowników Biblijnego Stowarzyszenia 

Misyjnego oraz zaczerpnięte z kilku publikacji, a także wielu rozmów 

przeprowadzonych przez samą autorkę.  

 

Patronat nad wydaniem objęli: Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, 

DEOrecordings, portal Ewangelicy.pl, warszawskie Forum Kobiet, Open Doors, 

SCH Północ, Śniadanie dla kobiet i Wrocławskie Forum Kobiet.  

 

Premiera książki już 30 czerwca w czasie jubileuszowego 70. Tygodnia 

Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. Książka do nabycia w księgarni „Warto” – 

głównego dystrybutora w Polsce – www.warto.com.pl i w innych księgarniach 

chrześcijańskich w Polsce.  

 

Zachęcamy do lektury. Warto.  

 

 

Lidia Czyż – nauczycielka, współorganizatorka spotkań dla kobiet, żona i matka 

dwojga dorosłych dzieci, debiutowała w 2013 roku powieścią Mocniejsza niż 

śmierć. W latach następnych ukazały się kolejne jej powieści: Narodziny perły, 

Pozostała tylko nadzieja, Tato! oraz Słodkie cytryny. Niektóre z nich zostały 

przetłumaczone na język niemiecki i czeski. Jest także autorką artykułów i 

zbioru opowiadań Gdzie jest Betlejem? 

 

*** 

 

Polska ewangelicka 

 

Ukazała się nowa mapa pokazująca ewangelicką Polskę. 

"Polska ewangelicka. Mapa ilustrowana" to mapa, którą wymyślił, narysował i 

opisał Marcin Żerański. Na mapie pokazano wybrane czynne kościoły 

ewangelickie, byłe kościoły ewangelickie m.in. luterańskie, reformowane, 

metodystyczne, mennonickie, herrnhuckie, a także dawne kaplice braci polskich, 

miejsca wydań Biblii gdańskiej, brzeskiej i warszawskiej, szczególne pomniki i 

cmentarze, miejsca urodzenia i śmierci sławnych ewangelików. 
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Jest też krótka historia ewangelicyzmu na ziemiach obecnej Polski i mapa 

współczesnej sieci parafialnej trzech Kościołów ewangelickich. 

 

 

 
 

  

Mapę Wydała Pracownia na Pastwiskach w Cieszynie w czerwcu 2019 r. Jest 

ona dostępna w dwóch wersjach - składanej i ściennej. 

  

Mapa jest do nabycia w księgarniach: Warto w Cieszynie i Klimczok w Bielsku-

Białej oraz w internecie na stronie Księgarni Warto.  

 

*** 

 



 
 

- 19 - 

Postylla dla współczesnego czytelnika 

 

Wydawnictwo Augustana prezentuje książkę "Oto Bóg przychodzi. Postylla 

współczesna". 

 

Postylla to jedna z tradycyjnych 

książek ewangelickich. Tak jest już od 

ponad 500 lat. Samo słowo 

współcześnie brzmi trochę archaicznie. 

Nie jest używane w codziennej 

polszczyźnie. Powstaje więc 

uzasadnione pytanie: Co to jest 

postylla? Najkrótsza odpowiedź brzmi: 

postylla to zbiór kazań na wszystkie 

niedziele i główne święta roku 

kościelnego. 

 

Wydawnictwo Augustana zaprosiło do 

współpracy 71 autorów: duchownych – 

diakonów, księży i biskupów, kobiety i 

mężczyzn, starszych i młodszych, z 

różnych regionów Polski. Tak szerokie grono autorów gwarantuje wiele 

ciekawych i wzajemnie uzupełniających się tekstów opowiadających o Bożej 

drodze.  

 

Każde kazanie w tej książce zajmuje dwie strony. Taka krótsza propozycja 

znajdzie zapewne wielu nowych czytelników. Jak w innych dziedzinach, nie 

chodzi przecież o długość, ale o jakość. Kazania, choć krótkie, zawierają jednak 

ważny przekaz, nie traktują tekstów biblijnych pobieżnie. Autorzy mając przed 

oczami współczesnego, często spieszącego się czytelnika, w zwartej formie 

przekazują pełnię Bożego zwiastowania.  

 

Książka do kupienia w Księgarni Augustana w Bielsku-Białej lub w księgarni 

internetowej.  
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ŚWIAT 
 
 

Polska gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego ŚFL 

 
 

Polska została wybrana jako gospodarz Zgromadzenia Ogólnego Światowej 

Federacji Luterańskiej. W 2023 roku delegaci Kościołów z całego świata będą 

obradować w Krakowie.  

 

Obradująca 17 czerwca w Genewie Rada Światowej Federacji Luterańskiej 

wybrała Kościół w Polsce jako gospodarza 13. Zgromadzenia Ogólnego. 

Zaproszenie Zgromadzenia do Krakowa zostało wystosowane z inicjatywy bpa 

Jerzego Samca.  

 

Po raz pierwszy w historii Zgromadzenie Ogólne ŚFL będzie miało miejsce w 

Polsce. Zaplanowano je w dniach 21-27 czerwca 2023 r. w Krakowie. 

Zgromadzenia Ogólne odbywają się co sześć lub siedem lat. Spotkanie jest dla 

luterańskiej wspólnoty z całego świata okazją do świętowania wiary, wymiany 

doświadczeń i dyskusji, a także możliwością do podejmowania decyzji. 
 

13. Zgromadzenie Ogólne w Krakowie będzie drugim spotkaniem najwyższego 

organu decyzyjnego ŚFL w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1984 r. Kościół 

Ewangelicki na Węgrzech gościł siódme zgromadzenie, które odbyło się w 

Budapeszcie. 
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HISTORIA MAZUR  

 

Postawa Mazurów wobec powstań narodowych 

 

      Mazurzy w czasie powstań narodowych przyjęli postawę raczej obojętną. 

Jednak w miarę rozwoju sytuacji zaczęli przejawiać coraz więcej 

zainteresowania. 

 

Podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794r. Prusacy zaczęli podciągać swe 

wojska w pobliże Warszawy, a więc na interesujące nas tereny Mazur 

Południowych. Przywódcy powstania, też mieli podzielone zdanie w tej sprawie, 

postanowili rozpocząć działania zaczepne. Oddziały powstańcze atakujące w 

kierunku Nowogród - Kolno pokonały oddziały pruskie pod Wąsoszem i 

Stawiskami.  

 

Zgodnie z rozkazem Tadeusza Kościuszki, który polecił "obchodzić się z 

obywatelami wieśniakami jak najlepiej", żywność  i surowce rekwirowano 

jedynie z magazynów państwowych. Wkrótce pierwotny strach Mazurów przed 

żołnierzami Kościuszki zamienił się w sympatię dla sprawy polskiej.  

Powstańcza Rada Najwyższa Narodowa wydała odezwę "do obywateli 

mieszkańców Prus Wschodnich i Zachodnich z wezwaniem do przyłączenia się 

do insurekcji". Niestety powstanie upadło. 

 

W tym okresie na Mazurach był dwukrotnie cesarz Francuzów Napoleon i w 

1807r. po pokonaniu wojsk pruskich przebywał w Pasymiu i Ostródzie oraz w 

1812r. gdy zaatakował Rosję przyjechał z Warszawy przez Wielbark, Szczytno i 

Mrągowo.  

 

W styczniu 1813r. w Ełku, Piszu i Wielbarku zwycięski car Rosji Aleksander I 

był przyjmowany jako wielki sojusznik Prusaków. 

 

Żywy oddźwięk na Mazurach wywołało powstanie listopadowe w 1830r. 

Przejawiało się to między innymi dostarczaniem broni dla walczących Polaków. 

Występowały też przypadki przekradania się młodzieży mazurskiej do 

oddziałów powstańczych w Polsce Kongresowej. 
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W kronikach powstania odnotowano nawet, że mieszkańcy Puszczy Piskiej 

wyróżnili się w walkach jako dzielni żołnierze. 

 

      Najbardziej żywo zareagowała ludność mazurska na powstanie styczniowe 

w 1863r. Wiele oddziałów powstańczych przebywało w pobliżu granicy w 

powiatach mazurskich, np. w Rozogach gdzie spotkali się z wielkim 

zainteresowaniem. Okoliczna ludność powiatu piskiego {min. z Turośli, 

Wądołka, Jeży) pomagała w przerzucie broni, amunicji, a nawet koni oddziałów 

powstańczych. 

 

      Mazurzy, jak podają kroniki w chwilach przełomowych dla Polski wykazali 

swój patriotyzm i łączność z ich dawnym krajem ojczystym. 

 

Dziadek 

 

 

 

KILKA MYŚLI NA TEMAT... 

 

Trójca Święta 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego 

niech będą z Wami wszystkimi – II Koryntian 13, 13 

Nauka o Trójcy Świętej jest najbardziej charakterystyczną częścią wiary 

chrześcijańskiej. Z islamem czy judaizmem łączy nas bardzo wiele, ale właśnie 

dogmat o Trzech Naturach Boga jest czymś co nas wyróżnia na ich tle. Wielu 

uważa, że wiara w niego jest w zasadzie kryterium, by uznać daną osobę za 

chrześcijanina, a wspólnotę – za Kościół chrześcijański. 

Jednakże w rzeczywistości sprawa nie jest tak prosta jak wielu się wydaje. 

Istnieją bowiem wspólnoty, które same określają siebie jako chrześcijańskie, 

uznają autorytet Biblii, wierzą że dzięki ofierze Jezusa Chrystusa możliwe jest 

zbawienie – ale mimo wszystko nie wierzą w Trójcę Świętą. Czy należałoby je 

stanowczo i bezwzględnie przekreślić z grona chrześcijan? Zarówno teologowie, 

jak też religioznawcy są w tej kwestii podzieleni. 

Biblia niestety nie jest w tej kwestii klarowna. Nigdy nigdzie nie pojawia 

się wprost termin „Trójca Święta” czy „Bóg Trójjedyny”. Sprawy nie ułatwia 
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niestety też historia – w Kościele wielu teologów, do dziś cytowanych, było 

zdeklarowanymi antytrynitarzami (tzn. niewierzący w Trójcę Świętą). 

Najbardziej znanym przykładem jest Orygenes.                                           

Dodatkowo „skład” Świętej Trójcy nie zawsze był oczywisty – w 

starożytnym chrześcijańskim dziele pt. „Pasterz Hermasa” zamiast Ojca, Syna i 

Ducha Świętego jest Syn Boży, Duch Święty i Archanioł Michał. 

Kto ma zatem rację? Czy Trójca Święta – jaką znamy – mimo wszystko ma 

uzasadnienie biblijne? Według teologii większości Kościołów chrześcijańskich 

– tak. Co prawda nigdy nigdzie nie pojawia się ten termin, to w biblijnej relacji 

Bóg – człowiek widać, że On jest naszym Stworzycielem, naszym Zbawicielem 

i naszym Pocieszycielem. Apostoł Paweł pozdrawiał przez Ojca, Syna i Ducha 

Świętego, jak też sam Jezus kazał chrzcić właśnie w imię Ojca Syna i Ducha 

Świętego.  

 

ks. Piotr Uciński 

 

DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE  

POWIATU PISKIEGO  
 

JOHANNISBURG – PISZ 

W tej parafii kościół ewangelicki zbudowano w 1843 roku. 

21 listopada 1694 r. spłonęła wcześniej tu stojąca świątynia. Dwa lata później 

zaczęto budować nową. W roku 1713 położono fundamenty i Chöre (części 

kościoła, w których mieszczą się organy i prezbiterium). Wieżę zbudowano 

dopiero w latach 1737-39, a w 1748 r. zamontowano na niej zegar. Do chwili 

ukończenia budowy kościoła nabożeństwa dla Piszan odbywały się w Turośli. 

Kościół w Piszu jest dużym prostym budynkiem z pruskim murem i pochodzącą 

z XVIII wieku masywną wieżą o wysokości 35 m. Wnętrze kościoła ma płaskie 

sklepienie i boczne empory, jego wyposażenie pochodzi również z XVIII wieku. 

Ołtarz i ambona powstały w 1698 r. i były przeznaczone do kościoła, który 

spłonął. W 1701 roku powstała ośmiokątna ambona, która podtrzymują figury 

Mojżesza i Jana Chrzciciela. Anioł chrzcielny wiszący wysoko nad chrzcielnicą 

przypisywany jest Isaackowi Rigas. Dwa anioły Wieczerzy Pańskiej wykonano 

w XVIII wieku. Wartym uwagi był srebrny kielich z wygrawerowanym 

obrazem, przedstawiającym księdza Maletiusa, jego żonę i syna. Ocaleli oni w 
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czasie szalejącej w Piszu zarazy i w podzięce ofiarowali ten kielich kościołowi. 

W 1933 r. kosztem 33 tys. marek kościół gruntownie odnowiono. Organy 

zbudował w 1881 r. Terletzki – Königsberg. Świątynia posiada dwa dzwony. 

Według stanu z 1912r. parafia liczyła  10162 wiernych, w tym 4800 Mazurów. 

Na terenie parafii funkcjonowały 23  szkoły, w których uczyło 39 nauczycieli. 

 

 

 
Pieczęć Parafii Ewangelickiej w Piszu 
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Po stanie z 1912 r. Parafia w  Piszu obejmowała następujące miejsca  

Nazwa miejscowości 

 do 1938 roku 

Nazwa miejscowości 

 z 1938 roku 

Obecna/ polska 

nazwa miejscowości 

Pozycja 

geograficzna  

 na mapie okręgu 

Johannisburg )*  mit 

Johannishöhe, 

Porenbisken  und Wolka F. 

 Johannisburg * Pisz  

Babrosten )* Babrosten * Babrosty 5 km E od Pisza 

Birkenbruch F.  bis 1905: Billizzeg   

Borken, kgl. Domäne + 

Gut 
 Borken = Dreifelde * Borki 8 km SE od Pisza 

Breitenheide )* Dorf, OF. 

und F. 
 Breitenheide * Szeroki Bór 10 km W od Pisza 

Browarnik F. Henkelswalde   

 

Faulbruch )*  mit Kobussen Maldaneien * Imionek 3 km N od Pisza 

 

Gutten J)*  Gutten * Stare Guty 8 km E od Pisza 

Hahnenbruch F. -   

Jaschkowen )*  

mit Kruppa 

Reiherswalde * 

 Geyersmühle  
Jaśkowo 

10 km SW od 

Pisza 

Jeglinnen )*  Wagenau * Jeglin 4 km N od Pisza 

Jegodschin F. Waldeslust   Jagodzin  

Jegodnen  Balkfelde * Jagodne 3 km SE od Pisza 

Johannisburg OF. Johannisburg  Pisz  

Kallenzinnen )*  Dreifelde * Kałęczyn 8 km SE od Pisza 

Karwick Karwik * Karwik 5 km N od Pisza 

Kerschek F. Haselheide Kierzek  

Gr. Kessel )*  Groß Kessel * Kocioł Duży 9 km E od Pisza 

Kullik OF. 
=> Grünheide  = Ksp. 

Mittenheide 
Kulik 

 7 km NE od 

Turośli 

Vorder-Lippa  

und Hinter-Lippa 

Vorder Oppendorf * 

 Hinter Oppendorf * 

Lipa Tylna 

Lipa Przednia 

10 km SW od 

Pisza 

Lupken )*  Lupken * Łupki 4 km NE od Pisza 

Maldaneyen  Maldaneien * Maldanin 3 km N od Pisza 

Masten  Masten * Maszty 
10 km SE od 

Pisza 

Niedzwezden )*  Reinersdorf (1924) * Niedźwiedzie - n.i. 3 km S od Pisza 

http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Stadt/Johannisburg/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Babrosten/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Dreifelde/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Breitenheide/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Maldaneien/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Gutten/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Reiherswalde/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Wagenau/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Balkfelde/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Stadt/Johannisburg/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Dreifelde/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Gross-Kessel/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Gruenheide/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Oppendorf/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Oppendorf/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Lupken/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Maldaneien/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Masten/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Reinersdorf/Uebersicht.htm
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Pietziska F. Waldofen    

Vorder-,  

Mittel- und  

Hinter-Pogobien  

mit Grodzia  

und Janina 

Vorderpogauen  

 Mittelpogauen * 

 Hirschwalde (1931) * 

 Vogelsang (1933) 

 Hirscheck 

Pogobie Przednie- n.i. 

Pogobie Średnie 

Pogobie Tylne 

n.i. 

n.i. 

9 km S od Pisza  

9 km S od Pisza  

11 km S od Pisza 

  

Rybitwen )*  Ribitten * Rybitwy 9 km NE od Pisza 

Samordey F.    

Sawadden )*  Ottenberge * Zawady 8 km SE od Pisza 

Schiast )* mit  

Nowidzial Waldhaus  

 Schast  = Ksp. Gehsen 

 Schastenbruch = Ksp. 

Gehsen 

Szast - n.i. 

n.i. 

 

7 km NW od Jeży 

  

Snopken )* Dorf + 

Försterei 
Wartendorf * Snopki 3 km W od Pisza 

Sowirog )* Loterswalde * Sowiróg - n.i. 
13 km SW od 

Pisza 

 

Sparken Sparken * Szparki 4 km S od Pisza 

Groß-Wiartel )* und Klein-

Wiartel 
Wiartel * 

Wiartel  

Mały Wiartel 
9 km SW od Pisza 

Wiartel F. bis 1895: Uszanny F.   9 km SW od Pisza 

Wiesenheim )*   

 (bis 1904) Wolfsbruch 

bis 

1905: Pietrzycken * 
Pietrzyki 7 km SE od Pisza 

Wilken )*  Wilkenhof * Wilkowo - n.i. 5 km S od Pisza 

Wonglick  Balzershausen * Wąglik 3 km SW od Pisza 

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/Mittelpogauen/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Hirschwalde/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Ribitten/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Ottenberge/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Schast/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Wartendorf/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Loterswalde/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Sparken/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Wiartel/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Wiesenheim/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Wiesenheim/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Wilkenhof/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Balzershausen/Uebersicht.htm
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Mapa parafii w Piszu 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%20links
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DANE TELEADRESOWE PARAFII 

 

ks. Marcin Pysz- Proboszcz 

Tel.: 790 763 777 

Tel. kom. służbowy: 502 620 934 

 

 

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/

