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Wrzesień
Nr (108) 09/2019

Hasło roku:
Szukaj pokoju i dąż do niego.

Psalm 34,15

HASŁO MIESIĄCA WRZESIEŃ 2019 R.
Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał,
a na duszy swej szkodę poniósł?
Mt 16,26
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Hasło
rozpoczynającego się miesiąca kieruje nasze oczy na troskę o naszą duszę.
Człowieka większość swoich sił i zaangażowania skupia na doczesnych,
cielesnych potrzebach. Troszczymy się o dobrą pracę, zakup coraz to nowszych
dóbr. Wielu ludzi żyje skromnie i ubogo martwiąc się czy zdobędą codzienny
chleb dla siebie i swoich rodzin. Troszczymy się o dzieci, wnuki, aby zdrowo
rosły i w szkole sobie radziły, staramy się jak tylko możemy ochronić ich przed
złem, które na tym świecie panuje – to jest normalne. Ponadto w dzisiejszych
czasach przyszło nam żyć w społeczeństwie, gdzie coraz częściej dostrzegamy
tzw. „wyścig szczurów”, wpaja się nam, że musimy być lepsi, ciągle to osiągać
nowe cele. Człowieka powoli zapomniał, że wszystko co ma, pokarm, ubranie,
zdolności to pochodzi od Boga. Zapominamy, że poza cielesnym i doczesnym
życiem jest „coś” jeszcze. Właśnie słowa z Ewangelii Mateusza chcą nam to
dzisiaj przypomnieć, że poza tym co cielesne jest jeszcze to co duchowe. Troska
o duszę powinna również być w naszej uwadze. Człowiek składa się z ciała i
ducha – te dwie sfery muszą współgrać, muszą być równo zadbane. Równie
konieczna, jak pokarm, jest modlitwa, wyciszenie i rozmowa z Bogiem,
potrzebne jest karmienie się Słowem Bożym, potrzebujemy nakarmienia
Sakramentami Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz modlitwy w społeczności
podczas nabożeństw. Przebywając w bliskości z Bogiem potrafimy odnaleźć
spokój i ukojenie. Życzę wam drogie siostry i bracia, abyśmy potrafili i chcieli
zadbać o swojego ducha! Niechaj miłosierny Bóg błogosławi i prowadzi nas!
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII LIPIEC- SIERPIEŃ
Święto Parafialne i Jubileusz Konfirmacji w Wejsunach.

W dniu 18 sierpnia 2019 r. odbyło się coroczne Święto Parafii Ewangelicko –
Augsburskiej w Piszu. Jak co roku piscy, łomżyńscy i ełccy ewangelicy spotkali
się na uroczystym nabożeństwie świątecznym połączonym z Jubileuszem
Konfirmacji. W tym roku mieliśmy pięciu jubilatów: p. Maria Drewnik (80 lat
po konfirmacji), p. Klaus Kipnik (70 lat po konfirmacji), p. Hildegarda Szulc
(70 lat po konfirmacji), p. Gerhard Waziński (65 lat po konfirmacji) oraz p.
Herta Bogacka (65 lat po konfirmacji).
Słowem Bożym podczas nabożeństwa służył ks. Wojciech Płoszek z Ostródy.
Po modlitwie wszyscy parafianie, goście i sympatycy naszej parafii spotkali się
na poczęstunku w ogrodzie parafialnym. Poczęstunek przygotowali Gościniec
Mazurski oraz p. kurator Ewa Olchowy, parafianie przynieśli ciasta i słodkości.
W nabożeństwie i święcie wzięli również udział pracownicy jednostek
prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. Dzieci i młodzież
uczestnicząca w święcie miała zorganizowane zajęcia przez Happy Studio z
Pisza.
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Tegoroczne Święto Parafialne było również wyjątkowe z dwóch powodów:
ołtarz został przyozdobiony nowymi koronkami sprezentowanymi naszej parafii
przez p. Lidię Pojda z Jaworza, w trakcie przygotowania są również koronki na
ambonę w wejsuńskim kościele. Proboszcz piskiej parafii ks. Marcin Pysz
wyraził serdecznie podziękowania za tak piękny dar, jaki otrzymał wejsuński
kościół. Ponadto 2019 r. w Koście Ewangelicko – Augsburskim w Polsce jest
rokiem troski o stworzenie. Zgodnie z decyzją Synodu Kościoła EA w RP
chcemy zachęcać wszystkich parafian do dbałości o naturę i motywować do
ekologicznych zachowań. To też od tego roku wszystkie naczynia na święto
parafialne zostały zakupione z materiałów ekologicznych: drewniane łyżki i
mieszadełka, miseczki, talarze i kubki z papieru.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować, wszystkim, którzy pomogli
w przygotowaniu tegorocznego święta parafialnego w Wejsunach!
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***
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Wyjazd na TE w Mrągowie
W dniu 22 sierpnia grupa piskich parafian i sympatyków wyjechała na
ewangelizację ks. prof. Marka Jerzego Uglorza do Mrągowa. Spotkanie odbyło
się w ramach Tygodnia Ewangelizacyjnego w Mrągowie. Modlitwę na
rozpoczęcie spotkania poprowadził piski proboszcz ks. Marcin Pysz.
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PLAN NABOŻEŃSTW WRZESIEŃ 2019 R.
Tekst
kazalny

Uroczystość

01.09.

Hi 23

11. Niedziela po
Trójcy Świętej
Rozpoczęcie Roku
Szkolnego

08.09.

Dz 3,
1-10

12. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

15.09.

Mk 3,
31-35

13. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

1 Mż
22.09. 28, 1019a

14. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

9:00

11:00

9:00

11:00

Data

29.09.

1 P 5,
5b-11

06.10.

Iz 58,
7-12

Wejsuny

Pisz

9:00

11:00

15. Niedziela po
Trójcy Świętej
16. Niedziela po
Trójcy Świętej
Dziękczynne
Święto Żniw

11:00

Ełk

10:00

10:00

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

Legenda:
- Spowiedź i Komunia Święta;
- transport na nabożeństwo;
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- Kawiarenka Parafialna;
- nabożeństwo dla dzieci.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
Ewangelickie Dni Kościoła 2022 - Zaproszenie na Śląsk Cieszyński
Zaproszenie bpa Adriana Korczago, zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na Ewangelickie Dni Kościoła,
które odbędą się w 2022 r.

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!
W 2017 roku w związku z obchodami Jubileuszu 500 lat Reformacji
zorganizowaliśmy na terenie Diecezji Cieszyńskiej w Ustroniu, Wiśle,
Cieszynie oraz Bielsku-Białej Ewangelickie Dni Kościoła – rodzinne święto
ewangelików – pod hasłem Zawsze razem z Chrystusem. Ponad 6 000 ludzi z
całej Polski oraz z zagranicy uczestniczyło w nabożeństwach, koncertach,
wykładach, seminariach, warsztatach i pozostałych punktach wspólnie
przygotowanego programu. Luteranie ze Śląska Cieszyńskiego przyjęli w
swoich domach współwyznawców z pozostałych diecezji naszego Kościoła.
Spotkanie zaowocowało nawiązaniem nowych więzi, wzmocnieniem wspólnoty
luteran w Polsce oraz było wyrażeniem Bogu wdzięczności za Jego nieustanne
prowadzenie nas na drodze wiary.
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Ponownie zapraszamy Was na Śląsk Cieszyński.
Planujemy zorganizować kolejne Ewangelickie Dni Kościoła w dniach 16-19
czerwca 2022 roku. W czasie Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych
zaproszenie skierowaliśmy do duchownych z całego naszego Kościoła, by
przekazywali te wieści dalej. Tak jak poprzednio jesteśmy otwarci na
współpracę i współtworzenie programu Ewangelickich Dni Kościoła.
Jesteśmy ciekawi, czy zechcecie ponownie przyjąć nasze zaproszenie. Na
wasze opinie, pomysły oczekujemy na Facebooku: @EwangelickieDniKosciola
oraz pod adresem mailowym: biuro@dnikosciola.pl. Na www.dnikosciola.pl
dalej dostępne są informacje o Ewangelickich Dniach Kościoła w 2017 roku.
Wierzymy, że w czasie takiego spotkania jeszcze mocniej zacieśnią się więzy
łączące ewangelików oraz wzmocni się nasza wiara w Tego, który powołał nas
do tej szczególnej społeczności.
W imieniu Rady Ewangelickich Dni Kościoła
bp Adrian Korczago

***

300-lecie kościoła w Szczytnie
W dniach od 15 do 18 sierpnia w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w
Szczytnie miały miejsce obchody jubileuszu 300-lecia kościoła.
Gościem honorowym obchodów był bp Manfred Rekowski – Prezes Kościoła
Nadrenii, który urodził się na Mazurach, w miejscowości Mojtyny (powiat
mrągowski).
Podczas 4 dni obchodów organizatorzy zapewnili szereg atrakcji. Uroczystości
rozpoczęły się piknikiem parafialnym; był to szczególny czas na rozmowy,
spotkania, odnowienie dawnych przyjaźni. Program urozmaicił młody,
uzdolniony organista, Adam Zalewski, który przygotował krótki program
artystyczny. Piknik zwieńczyła prelekcja Huberta Jasionowskiego – z
zamiłowania fotografa, o faunie i florze mazurskiej przyrody.
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W kolejnym dniu odbywał się koncert jubileuszowy. W programie udział wzięli:
Adam Zalewski (organy), Natalia Kreft (sopran), Klaudia Camilla Twardzik
(organy) oraz chór „Gloria” z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie
(chór żeński, męski oraz mieszany) pod dyrekcją Gabrieli Targosz i Bolesława
Nogi. Podczas koncertu zabrali także głos: w imieniu wojewody warmińskomazurskiego, Henryk Żuchowski oraz posłanka na sejm RP, Urszula
Pasławska.
W sobotę miała miejsce konferencja naukowa „300-lecie kościoła
ewangelickiego w Szczytnie - kościół niemym świadkiem historii”. Pierwszym
prelegentem był Klaus Lorenc z Dusseldorfu, który mówił o dziejach kościoła
ewangelickiego w Szczytnie – jego historii, architekturze oraz życiu
parafialnym. Z okazji jubileuszu wydał on polsko-niemiecką książkę o kościele
w Szczytnie.
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Następnym mówcą był Wiktor Marek Leyk z tematem „Tożsamość mazurska i
ewangelicka w przekazie rodzinnym”, w którym przybliżył losy swojej rodziny,
jej oddanie Kościołowi, ewangelickim wartością i ziemi mazurskiej.
Kolejnym prelegentem był bp senior Rudolf Bażanowski z tematem „Kościół
Ewangelicko-Augsburski na Mazurach po 1945 r.” Wykładowca podjął w nim
trudne losy Kościoła Ewangelickiego i jego wiernych po działaniach wojennych
II wojny światowej, a także opis służby i duszpasterskiej pomocy pierwszych
księży mazurskich. Jednocześnie podczas tego wykładu miała miejsce
prezentacja dwutomowej książki autorstwa prelegenta „Kościoły i parafie
diecezji mazurskiej - przeszłość i teraźniejszość”.
Ostatnim referentem był Waldemar Mierzwa, właściciel oficyny „Retman”.
Poprzedni prelegenci mówili przede wszystkim o historii, natomiast ten referat
odnosił się do teraźniejszości. Wraz z żoną, od prawie 20 lat wydają książki
opisujące dzieje i kulturę mazurską, jak również wiele książek o historii
ewangelicyzmu na Mazurach. Waldemar Mierzwa jest także inicjatorem akcji
społecznych na terenie Mazur: Przywróćmy malwy ogrodom Mazur i Warmii
(od 2013), Zapalmy światełko Mazurom (od 2014) oraz Galeria Mazurskiego
Portretu (od 2018, trwa do końca sierpnia br.)
Całość konferencji uświetniły występy chórów: Kantata ze Szczytna pod
dyrekcją Mariusza Pardo oraz Pasjonata ze Świętajna pod dyrekcją Joanny
Gawryszewskiej.
W ostatnim dniu odbyło się nabożeństwo dziękczynne pod przewodnictwem
zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp. Jerzego Samca.
Kazanie w języku niemieckim wygłosił Prezes Kościoła Ewangelickiego
Nadrenii bp Manfred Rekowski, a tłumaczył symultanicznie bp Adrian
Korczago - zwierzchnik diecezji cieszyńskiej.
Szczególnym momentem nabożeństwa była zmiana na stanowisku proboszcza
parafii. Dotychczasowego proboszcza-administratora, ks. Witolda Twardzika
zastąpił ks. Adrian Lazar. W czasie nabożeństwa głos zabrali: w imieniu
marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego - Wiktor Marek Leyk,
Jarosław Matłach - starosta Szczycieński, dr Ewa Jóźwiak - prezes Synodu
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, a zarazem wnuczka ks.
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Jerzego Sachsa, który w latach 1945-51 był proboszczem parafii w Szczytnie,
ks. Christian Nell-Wunsch z parafii Düsseldorf-Wersten, Erwin Gonsowski z
Kreisgemeinschaft Ortelsburg oraz proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Skoczowie, ks. Alfred Borski. Podczas nabożeństwa mogliśmy usłyszeć
utwory śpiewane przez chór „Gloria” ze Skoczowa, chór „Cantabo” ze
szczycieńskiej parafii ewangelickiej oraz grupę puzonistów z Düsseldorfu.
tekst: ks. Adrian Lazar
zdj. Ryszard Jerosz, Jan Chwastek, Paweł Sałamucha

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ŚWIAT
Ewangelickie Dni Kościoła w Dortmundzie
37. Ewangelickie Dni Kościoła odbyły się w dniach 19-23 czerwca 2019 r. w
Dortmundzie, w zachodniej części Niemiec, w Zagłębiu Ruhry.
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Ulice, parki, stacje metra, kościoły, hale wystawowe, a nawet stadion piłkarski
wypełniły dziesiątki tysięcy osób, które nosiły zielone szale z hasłem spotkania.
Temat Kirchentagu dotyczył zaufania, co nie jest przypadkowe, bo jak
podkreśliła bp Annette Kurschus, prezes Ewangelickiego Kościoła Westfalii w
swoim kazaniu podczas jednego z trzech nabożeństw otwierających spotkanie,
zaproponowali go młodzi ludzie, którzy odkryli jak trudno żyć bez zaufania.
Każdy Kirchentag to spotkanie religijne, festiwal kulturalny i wydarzenie
polityczne. Prócz nabożeństw, modlitw, wykładów czy studiów biblijnych
można uczestniczyć w koncertach i warsztatach, zwiedzać wystawy. Ważne
kwestie społeczne jak zmiany klimatyczne, sytuacja uchodźców i migrantów,
fałszywe informacje w mediach i mowa nienawiści w Internecie, wszechobecna
cyfryzacja czy konserwatyzm, także w tym roku były omawiane nie tylko w
gronie teologów, ale brali w tym udział czołowi politycy niemieccy. Wśród
gości i prelegentów byli m.in.: przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego
w Niemczech, bp Heinrich Bedford-Strohm, przewodniczący Konferencji
Rzymskokatolickiego Episkopatu Niemiec kardynał Reinhard Marx, kanclerz
Angela Merkel i prezydent Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter
Steinmeier.
Tradycyjnie obecni byli uczestnicy z Polski. Przyjechało około 140 osób m.in. z
Bielska-Białej, Cieszyna, Częstochowy, Dzięgielowa, Goleszowa, Katowic,
Krakowa, Lublina, Łazisk Górnych, Łodzi, Mikołowa, Olsztyna, Szczytna,
Pasymia, Tychów, Ustronia, Warszawy i Wrocławia. Ponadto na Targach
Możliwości gdzie prezentują się Kościoły, różne instytucje i organizacje można
było odnaleźć trzy polskie stoiska: Stoisko Kościoła EwangelickoAugsburskiego w RP, Diakonii Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej. Na
każdym z nich można było porozmawiać i przygotowano poczęstunek. Na
stoisku Kościoła prezentowano luteranizm w Polsce, promowano niemiecką
wersję „Ewangelickiego bedekera” i częstowano jabłkami oraz ciastkami z
Polski. Na stoisku Diakonii Polskiej opowiadano o działalności charytatywnej
Kościoła i częstowano kołaczem (tradycyjne ciasto ze Śląska Cieszyńskiego).
Polska Rada Ekumeniczna ukazywała ekumeniczne oblicze naszego kraju i
serwowała kawę z przyprawami po etiopsku. Wszystkie stoiska odwiedzane
były przez tłumy osób, wiele przychodziło z konkretnymi pytaniami, pojawili
się też zwierzchnicy Kościołów i organizacji partnerskich.
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W programie również były polskie akcenty. W kościele Marcina odbyło się
nabożeństwo niemiecko-polskie, przygotowane przez parafie, które mają
partnerstwo z parafiami na Mazurach. Wprawdzie niemal w całości prowadzone
było w języku niemieckim, ale organizatorzy zapewnili tłumaczenie w jęz.
polskim. Kazanie wygłosił ks. Witold Twardzik z Parafii EwangelickoAugsburskiej w Pasymiu, a po nabożeństwie można odbyło się spotkanie w
salach parafialnych, które było okazją do rozmów i spróbowania sernika i
makowca.
Studium biblijne prowadzone w jęz. polskim i niemieckim w kościele św. Piotra
w Dortmundzie przez wykładowczynię akademicką mgr Elżbietę Byrtek.
Tematem przewodnim był fragment z Ewangelii Łukasza 7, 36-50 opowiadający
o kobiecie, która w domu faryzeusza o imieniu Szymon, namaściła olejkiem i
łzami stopy Jezusa. Uczestnicy tego spotkania mogli porozmawiać o opowieści
biblijnej, przyjrzeć się różnym obrazom do niej nawiązującym, a w kościele
unosił się zapach różnorodnych olejków. Warto przy okazji wspomnieć, że
kościół św. Piotra miał podczas Kirchentagu dwie wyjątkowe niespodzianki dla
odwiedzających: otwarto tzw. Złoty cud Westfalii okazały, rzeźbiony w drewnie
ołtarz, który zwykle można oglądać tylko dwa razy do roku, a dodatkowo w
części kościoła „rósł” okazały las, zachęcający do chodzenia ścieżkami wiary
zatrzymania się, słuchania i odkrywania Bożych śladów.
Ewangelickie Dni Kościoła zakończyły się dwoma nabożeństwami.
Nabożeństwo na stadionie Borussi Dortmund zgromadziło 32 tysiące osób.
Kazanie do tekstu z Listu do Hebrajczyków 10 wygłosiła ks. Sandra Bils z
Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Hanowerze. W kazaniu ks. Bils mówiła
o zrujnowanym zaufaniu dzisiejszego społeczeństwa do instytucji kościelnych, o
tym jak ważne jest zaufanie Bogu, szczególnie w trudnych momentach życia.
Ks. Bils przypomniała, że należymy do Jezusa Chrystusa, który wie o tym, co
wolelibyśmy czasem ukryć. On otaczał się prostytutkami, uciekinierami i
trędowatymi; słuchał, pocieszał i uzdrawiał. Kochał miłością o wiele silniejszą
niż śmierć. Stąd dla chrześcijan istotne powinny być słowa z Ew. Mateusza 25,
40: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”. Jak podkreśliła ks. Bils,
ratowanie życia nie jest dla nas zbrodnią, ale chrześcijańskim obowiązkiem. Dla
chrześcijan czas na tym świecie wcale się nie skończył, ponieważ teraz są oni
potrzebni bardziej niż kiedykolwiek.
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Tegoroczne Ewangelickie Dni Kościoła w Niemczech odwiedziło więcej osób
niż się spodziewano: zarejestrowało się około 80 000 stałych uczestników, a
41000 brało udział w spotkaniu przez jeden dzień. W 223 miejscach w mieście
odbyło się prawie 2400 wydarzeń. Obecnych było 2650 gości z około 70
krajów.
Kolejny Ekumeniczny Kirchentag 2021 odbędzie się we Frankfurcie nad
Menem.

TWORZYMY POKÓJ
W poniedziałek 16 września, czyli dzień po Międzynarodowym Dniu
Demokracji, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP i Rzecznik Praw
Obywatelskich zapraszają na konferencję pt. „Tworzymy pokój. Wiara w
demokracji - czas wyzwań”, która odbędzie się w Centrum Konferencyjnym
Muzeum Polin.

Wolność jest darem czy przekleństwem wierzących ludzi? Odpowiedzi podczas
debaty udzielą abp Wojciech Polak, prymas Polski, bp Jerzy Samiec,
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Karin Johannesson z
Kościoła Szwecji oraz rabin Małgorzata Kordowicz i mufti Tomasz Miśkiewicz.
Różne perspektywy i światopoglądy spotkają się także podczas wcześniejszej
debaty na temat wpływu religii na demokrację, w której wezmą udział: dr
Dominika Kozłowska, redaktor naczelna magazynu „Znak”, Aleksander Smolar,
prezes Fundacji im. Stefana Batorego, prof. Magdalena Środa, wykładowczyni
Uniwersytetu Warszawskiego, dr Piotr Kładoczny, członek zarządu Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka i dr hab. Jerzy Sojka, wykładowca Chrześcijańskiej
Akademii
Teologicznej
w
Warszawie.
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Konferencję otworzą bp Jerzy Samiec i dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw
Obywatelskich, który jest współorganizatorem przedsięwzięcia. Punktem
wyjścia będzie prezentacja polskich tłumaczeń dwóch dokumentów
przygotowanych przez Kościół Ewangelicki w Niemczech („Kościół
ewangelicki i wolnościowa demokracja”, „Konsensus i konflikt: polityka
wymaga debaty. Dziesięć impulsów”) i jednego dokumentu opracowanego
przez Światową Federację Luterańską („Kościół w przestrzeni publicznej”).
Teksty są efektem wieloletniej refleksji środowiska ewangelickiego i skarbem
całej protestanckiej teologii. Stawiają na nowo pytania o powinności chrześcijan
wobec demokracji, obrony jej wartości i pokojowego, pełnego szacunku wobec
odmiennych
poglądów,
rozwiązywania
spornych
kwestii.
Konferencja, poprzez prezentację dokumentów, dyskusje i warsztaty ma dać
impuls do poszukiwania nowych metod współpracy i działania na rzecz
wzajemnego zrozumienia. Organizowane 15 września uroczyste nabożeństwo w
kościele Świętej Trójcy w Warszawie przypomni o 80. rocznicy tragicznego
wydarzenia, jakim było spalenia kościoła podczas działań wojennych we
wrześniu 1939 r.
Poranne warsztaty zostały przygotowane Helsińską Fundację Praw Człowieka,
Fundację Konrada Adenauera, Rzecznika Praw Obywatelskich i Klub
Inteligencji Katolickiej. Będą poruszać takie kwestie jak odróżnianie prawdy od
fałszu, odpowiedzialność w działaniach na rzecz pokoju, sprzeciw wobec hejtu
oraz konieczność walki z ubóstwem. Debaty staną się okazją do zastanowienia
się nad relacjami Kościoła (religii) i demokracji oraz nad znaczeniem wolności.
Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele różnych środowisk,
wyznań
i
religii
z
Polski
i
zagranicy.
Projekt uzyskał finansowe wsparcie Światowej Federacji Luterańskiej, Kościoła
Ewangelickiego w Niemczech, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej,
Fundacji Konrada Adenauera, Fundacji im. Stefana Batorego, a także Ambasady
Niemiec w Polsce. Partnerami są ponadto Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Parafia EwangelickoAugsburska Świętej Trójcy w Warszawie, Polska Rada Ekumeniczna i Klub
Inteligencji Katolickiej.
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HISTORIA MAZUR
Niespokojne czasy wojen
Wydarzeniami pozostawiającymi trwałe ślady w przestrzeni kulturowej Mazur
były wojny i wszystkie zjawiska im towarzyszące. Były to grabieże, gwałty, czy
śmierć cywilów z rąk żołdaków i morderców.
Zanim rozpoczął się podbój ziem pruskich przez Krzyżaków, obszarami tymi
zainteresowane było obok Rusi także państwo polskie, przede wszystkim do
1193r.
Bardzo ważnym okresem w historii ziem pruskich stał się ich podbój przez
Krzyżaków.
Wojny polsko- krzyżackie z początku XV w. nie były toczone na obszarze
późniejszych Mazur Wschodnich, choć bezpośrednimi walkami objęte były inne
części tej krainy. W czasie wielkiej wojny (1409- 1411) zniszczono południowe
krańce państwa krzyżackiego. Wydarzenia wojny trzynastoletniej dotknęły już
tereny późniejszych Mazur.
Wojna krzyżacko- polska z lat 1519- 1521 dotknęła bezpośrednio ponownie
południe późniejszych Mazur Wschodnich. 12 lutego 1520r. wojska polskie
zajęły zamek w Piszu, a okoliczna ludność w obawie przed zniszczeniem i utratą
swoich majątków zaczęła składać przysięgi na wierność Królowi.
Jednym z największych wydarzeń wojennych w historii nowożytnej Mazur był
najazd tatarski w październiku 1656r. Mimo, że trwał stosunkowo krótko,
niespełna tydzień, jego skutki głęboko wryły się w świadomości historycznej
oraz tradycji Mazur i całego Księstwa Pruskiego.
Kolejną kampanią wojenną, która dotknęła Mazury była wojna siedmioletnia. W
sierpniu 1757r. od północy na Mazury wkroczyły wojska rosyjskie. Rosyjscy
żołnierze byli raczej zdyscyplinowani, a mieszczanie na żądanie feldmarszałka
Apraksina składali przysięgę wierności carycy Elżbiecie I.
Nieporównywalnie inaczej przedstawiała się na terenie wiejskim - szczególnie
powiatu oleckiego i gołdapskiego - gdzie zarówno żołnierze, jak i bandy
maruderów oraz szabrowników dopuszczały się grabieży, gwałtów i podpaleń.
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W 1807r. Mazurzy doświadczyli następstw wojen napoleońskich. Powagę
sytuacji potwierdziło wkroczenie do Prus sojuszniczych wojsk rosyjskich.
Następnie na tereny Mazur środkowych i wschodnich od północy i zachodu
wkroczyły sprzymierzone oddziały polskie dowodzone przez gen. Henryka
Dąbrowskiego. Pod koniec czerwca praktycznie całe Mazury zostały zajęte
przez wojska napoleońskie. 22 czerwca dwie polskie dywizje wkroczyły do
Giżycka. 25 czerwca gen. Zajączek zajął Olecko, a gen. Dąbrowski Gołdap.
Wojska napoleońskie, które na mocy pokoju z Tylży stały się sojusznikami
Królestwa Pruskiego opuściły Mazury z końcem lipca 1807r.

Niestety jak wykazała historia na ziemię mazurską i jej ludność miała spaść
okrutna plaga ze wschodu, która całkowicie unicestwiła jej ludność i historię
Mazur.

Dziadek

DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE
POWIATU PISKIEGO
ECKERSBERG – OKARTOWO
Kościół ewangelicki w tej parafii zbudowano w latach 1922-24. W miejscu, w
którym w 1914 r. spłonął kościół postawiono nowy według projektu mistrza
budownictwa Henry’ego z Pisza. Nowy kościół to masywna murowana i
otynkowana budowla, posiadająca też wbudowaną drewnianą wieżę. Wnętrze
kościoła podzielono na trzy części, środkowa posiada wypukłe sklepienie,
podczas gdy części nad emporami płaskie. Kościół posiada organy, na których
poniżej piszczałek znajduje się napis „Cieszcie się chrześcijanie”. Wcześniej
kościół posiadał dwa dzwony.
Według stanu z 1912r. parafia liczyła 3500 wiernych, w tym 2000 Mazurów. Na
terenie parafii funkcjonowało 9 szkół, w których uczyło 14 nauczycieli.
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Pieczęć Parafii Ewangelickiej w Okartowie
Po stanie z 1912 r. Parafia w Okartowie obejmowała następujące miejsca
Obecna/
Pozycja geograficzna
polska nazwa
na mapie okręgu
miejscowości

Nazwa miejscowości
do 1938 roku

Nazwa miejscowości
z 1938 roku

Eckersberg) *

Eckersberg *

Okartowo

20 km N od Pisza

Chmielewen )*
mit Neuendorf
Dombrowken )*
mit Grünthal,
Rothof
und Schönwiese

Talau *
Eichendorf (1929) *
-

Chmielewo
Nowa Wieś
Dąbrówka
Osiki

8 km NW od Okartowa
10 km NW od Okartowa
9 km NW od Okartowa

Drosdowen

Drosselwalde *

Drozdowo

7 km NW od Okartowa

Gregersdorf )*

Gregersdorf *

Grzegorze

2 km SE od Okartowa

Gutten E )*
mit Pappelheim

Seegutten *
Pappelheim
(Scharnhorst) *

Nowe Guty
Gaudynki
Szwejkówko

4 km S od Okartowa
9 km S od Okartowa
5 km SE od Okartowa

Sastrosnen )*

Schlangenfließ *

Zastrużne

7 km NW od Okartowa

13 km NW od Okartowa

Zdęgówko część Tuchlina

Kl. Sdengowen
Seehöhe )*

Seehöhe (1930) *

Cierzpięty

7 km N od Okartowa

Tuchlinnen )*

Tuchlinnen (1929) *

Tuchlin

9 km NW od Okartowa

Wensöwen

Wensen

Wężewo

1 km NW od Okartowa

Zollerndorf )*
mit Kl. Zollerndorf
und Trockenhorn

Zollerndorf *
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Dziubiele
9 km W od Okartowa
Dziubiele M. 12 km W od Okartowa
Suchy Róg 11 km W od Okartowa

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

Mapa parafii w Okartowie według stanu z 1939 roku
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DANE TELEADRESOWE PARAFII
ks. Marcin Pysz- Proboszcz
Tel.: 790 763 777
Tel. kom. służbowy: 502 620 934
p. mgr Bartłomiej Polok - Praktykant
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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