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Hasło roku:
Szukaj pokoju i dąż do niego.

Psalm 34,15

HASŁO MIESIĄCA PAŹDZIERNIK 2019 R.
Jeśli masz wiele, dziel się obficie jałmużną. Jeśli masz mało, nie bój się i dziel
się tym co posiadasz.
Tobita 4,8
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Drodzy czytelnicy.
W miesiąc październik wprowadza nas fragment księgi apokryficznej, która
powstała obok Księgo Judyty i Estery. Hasło tego miesiąca zachęca nas do
otwartości na potrzeby bliźniego. Podobnie jak Dziękczynne Święto Żniw, które
obchodzimy w tym roku w pierwszą niedzielę października. Dziękując Bogu za
codzienny chleb w naszej luterańskiej tradycji również, a może przede
wszystkim, myślimy o bliźnim, o kimś kto potrzebuje wsparcia i pomocy, o tym
drugim człowieku, który tak często jest tak blisko i czeka na naszą otwartą dłoń.
Pan Bóg od stworzenia człowieka dba o niego. Ta troska jest widoczna w
historiach biblijnych opisanych na kartach Pisma Świętego. Bóg karmił swój lud
na pustyni, dbał o niego i go chronił, Bóg troszczy się o nasze życie. Podobnie w
Jezusie Chrystusie dopełnia swoją troskę o grzesznego człowieka dając mu nie
tylko pokarm, ale przede wszystkim zbawienie. Człowiek wiary, który ma
szacunek do Bożego stworzenia i Bożych darów wie, że nie tylko ma być
podmiotem pomocy, ale również jest narzędziem w ręku Bożym. Jako posłani i
powołani mamy również wychodzić do drugiego człowieka z pomocą i dzielić
się tym co Bóg nam daje w swojej wielkiej miłości. Otwarta dłoń, wyciągnięta z
codziennym chlebem do człowieka potrzebującego to najpiękniejszy przykład
Bożej miłości. Dlatego w tym miejscu cieszę się i dziękuję za wasze otwarte
serca drogie siostry i bracia, za pomoc w zbiórce warzyw i owoców na rzecz
naszych ośrodków wsparcie. Ten gest miłości jest wspaniałym owocem naszej
wiary i zaufania Bogu. Amen.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII WRZESIEŃ
Powitanie nowego praktykanta oraz rozpoczęcie nowego Roku
Szkolnego

W dniu 01 września 2019 r. w piskiej kaplicy ewangelickiej miało miejsce
powitanie nowego praktykanta p. Bartłomieja Poloka, który rozpoczyna
praktykę kandydacką do stanu duchownego w Parafii Ewangelicko –
Augsburskiej w Piszu. Była to również okazja do zapoznania się dzieci z
nowym nauczycielem lekcji religii.
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zdj. Michał Dudziński

***
Koncert Cameraty w kościele w Wejsunach
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W dniu 06 września miał miejsce wyjątkowy koncert muzyki klasycznej w
wykonaniu kwartetu smyczkowego Camerata z Warszawy. Koncert zgromadził
wielu słuchaczy z kraju i zza granicy. Wydarzenie było współorganizowane
przez Uniwersytet Warszawski.

zdj. Michał Dudziński

***
Konwent kapelanów Polski i Niemiec.
W dniach 23 – 26 września br. miał miejsce konwent kapelanów wojskowych
Polski i Niemiec. Tegoroczne spotkanie kapelanów odbyło się w Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie.
W konferencji wziął również udział piski proboszcz ks. mjr SG Marcin Pysz.
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zdj. żródło: www.edw.wp.mil.pl

***
Modlitwa na leśnym cmentarzu.

W niedzielne popołudnie 29 września miała miejsce modlitwa na leśnym
cmentarzu w nieistniejącej już wiosce Białobrzegi (Birkenbruch). Grupa
mieszkańców Pisza od wielu lat troszczy się o stary leśny cmentarz.
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Na ich zaproszenie została odprawiona modlitwa, którą poprowadzili ks. Marcin
Pysz oraz p. Bartłomiej Polok. W ty miejscu dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w opiekę nad ewangelickim leśnym cmentarzem.

***
Zacny jubileusz naszej parafianki

30 września nasza najstarsza parafianka pani
Irmgard Malinowska obchodziła swoje setne
urodziny. Z tej okazji życzymy wiele
Bożego błogosławieństwa na następne
stulecie.
Zdj. Archiwum UM w Piszu
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
502 Pamiątka Reformacji

Zapraszamy w czwartek 31 października o godz. 17:00 na
uroczyste nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji.
Nabożeństwo odbędzie się w kościele ewangelickim w Wejsunach.
Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie przy kawie i cieście.
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PLAN NABOŻEŃSTW PAŹDZIERNIK 2019 R.

Data

Tekst
kazalny

Uroczystość

Wejsuny

06.10.

Iz 58,
7-12

Dziękczynne
Święto Żniw

9:00

13.10.

Joz 2,
1-21

17. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

20.10.

Jk 2,
14-26

18. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

27.10.

J 5,
1-16

19. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

31.10.

5Mż
6,4-9

Pamiątka
Reformacji

1Mż
8,1803.11.
22;
9,12-17

Pisz

Ełk

11:00

14:00

14:00

Biała
Piska
do
Pisza
godz.
10:30
do
Ełku
godz.
13:15
do
Pisza
godz.
10:30
do
Ełku
godz.
13:15

17:00

20. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

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

Nowa książka o Diecezji Mazurskiej
Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie wydało książkę
Bażanowskiego
"Kościoły
i
parafie
Diecezji
Przeszłość i teraźniejszość"

Bp Rudolfa
Mazurskiej

Jest to historia kościołów i parafii ewangelickich w zarysie ze szczególnym
uwzględnieniem ich losów po 1945 roku.

Zarys dziejów obiektów sakralnych i parafii po 1945 roku przedstawiony jest
głównie w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Diecezji
Mazurskiej i Archiwum Państwowym w Olsztynie, jak również w mniejszym
stopniu z udostępnionych materiałów z innych archiwów oraz opracowań i
monografii poświęconych historii kościoła na Warmii i Mazurach.
Publikacja zawiera opis obiektów sakralnych i związanych z nimi parafii w
układzie
alfabetycznym
według
obecnych
nazw
miejscowości.
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Bezpośrednio pod nazwą miejscowości z ewangelickim obiektem sakralnym
podana jest jej historyczna nazwa i okręg kościelny (diecezja) sprzed 1945 roku
i kolejno aktualna przynależność administracyjna. Dalej następuje krótki opis
kościoła i jego dzieje oraz związanej z nim parafii po 1945 roku.
Większość opisów została zilustrowana aktualnymi zdjęciami obiektów
sakralnych wykonanymi w latach 2014-2019, czasem zamieszczona jest także
ilustracja
źródła
archiwalnego.
Tom pierwszy opracowania obejmuje wykaz kościołów oraz parafii
ewangelickich w miejscowościach: Asuny - Olszewo Węgorzewskie. Pozostałe
począwszy od Olsztyna ujęte są w drugim tomie. Tam również w aneksach
znajdują się tabelaryczne zestawienia okręgów kościelnych (diecezji) i parafii
sprzed 1945 roku oraz parafii ewangelicko-augsburskich Diecezji Mazurskiej w
latach 1962, 1968 i 2017. Dołączone zostały również fragmenty wybranych
dokumentów archiwalnych. Na końcu tomu II zamieszczono bibliografię, opis
materiałów archiwalnych przedstawionych na ilustracjach w obu tomach i
indeks osobowy. W obu tomach jest skorowidz nazw miejscowości z obiektami
sakralnymi, a na wewnętrznych stronach okładek znajdują się trzy mapy
ilustrujące rozmieszczenie parafii przed 1945 rokiem oraz w latach 1968 i 2017.

***
Nagroda Kościoła dla Znaków Nadziei
W 2019 roku Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny otrzymało
Stowarzyszenie „Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei” za „zaangażowanie na
rzecz pojednania polsko-niemieckiego oraz za budowanie mostów pomiędzy
narodami i Kościołami”.
Nagrodę, z rąk bp. Jerzego Samca, odebrał prezes stowarzyszenia ks. Hermann
Düringer. Wręczenie Nagrody odbyło się podczas nabożeństwa
upamiętniającego 80. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, które miało
miejsce w kościele św. Trójcy w Warszawie, 31 sierpnia 2019 roku. Obecny był
również
ks.
Adam
Malina
prezes
Synodu
Kościoła.
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Stowarzyszenie to powstało w 1977 r. z inicjatywy niemieckich Kościołów
ewangelickich. Celem jego działalności jest pomoc ofiarom przemocy
narodowego socjalizmu w Polsce, szczególnie byłym więźniom obozów
koncentracyjnych. Stowarzyszenie organizuje dla nich wsparcie materialne,
wczasy, a także opiekę na starość. Ponadto inicjuje spotkania z nimi w szkołach,
przygotowuje dyskusje i wykłady na temat relacji polsko-niemieckich, wysyła
też wolontariuszy do Polski. Partnerem „Znaków Nadziei” w organizacji
pomocy dla byłych więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych jest
Polska Rada Ekumeniczna.
Nagroda im. królewny Anny
Wazówny przyznawana jest
osobom i organizacjom z Polski i
zagranicy
szczególnie
zasłużonym
dla
Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w
Polsce.
Królewna
Anna
Wazówna, patronka nagrody,
była córką króla szwedzkiego i
wnuczką
polskiego,
wszechstronnie
wykształconą
luteranką, która mimo własnego
cierpienia
niosła
pomoc
potrzebującym.
Celem nagrody jest uhonorowanie osób lub innych podmiotów, które poprzez
zaangażowanie swojego wolnego czasu, umiejętności i środków dawali lub dają
świadectwo swojej wiary, działali lub działają na rzecz Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce, kierując się chrześcijańską miłością, która nie zna
granic, a także do promowania i inspirowania działań służących nawiązaniu i
pogłębieniu współpracy międzynarodowej.
Nagrodę stanowi statuetka autorstwa rzeźbiarza i malarza Lubomira
Tomaszewskiego pt. Razem, wykonana przez Fabrykę Porcelany AS Ćmielów.
Kapitułę Nagrody tworzą Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz
cztery osoby wybrane przez Synod.

***
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Młodzi luteranie na końcu świata
W dniach 20-22 września 2019 r. odbył się 51. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży
Ewangelickiej w Suwałkach.

Młodzi luteranie na końcu świata…
tak przynajmniej mogłoby wydawać się tym, którzy pierwszy raz usłyszeli, że
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej odbędzie się w Suwałkach.
Bardzo szybko okazało się, że miejsce zjazdu to nie jest koniec świata, ale samo
jego centrum wypełnione dobrymi treściami, Bożym Słowem, refleksją, piękną
muzyką, teatrem i przede wszystkim znakomitą atmosferą budującą przyjaźnie i
przywiązanie do Kościoła.
Zjazd otworzyli wspólnie Biskup Diecezji Mazurskiej – ks. Paweł Hause,
Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży – ks. Marcin Konieczny, proboszcz parafii
w Suwałkach – ks. Dawid Banach oraz Prezydent Suwałk – p. Czesław
Renkiewicz. Donośnie wybrzmiała formuła: „51. Ogólnopolski Zjazd
Młodzieży Ewangelickiej uważamy za otwarty” i rozpoczął się bogaty program
artystyczny spotkania.
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Suwałkach zorganizowany
został przez Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży, Parafię EwangelickoAugsburską w Suwałkach, Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Mazurskiej oraz
Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Wrocławskiej.
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Relacje z wydarzeń prowadzone były na bieżąco na stronie
https://www.facebook.com/OZME2019 - tam można zobaczyć materiał
zdjęciowy oraz filmowy.
Tekst: ks. Paweł Meler
Zdjęcia: Oliwia Drozdowicz / Mateusz Adamus

***
Nagroda Diakonii „Miłosierny Samarytanin”

Laureaci Nagrody Diakonii 2019 wraz z przedstawicielami Diakonii. Od prawej: Pétur
Thorsteinsson z Akcji „Hoffnung für Osteuropa”, Janina Czudek oraz dyrektor i prezes
Diakonii Polskiej Wanda Falk i bp Ryszard Bogusz (fot. Michał Karski)

Janina Czudek została laureatką tegorocznej Nagrody Głównej „Miłosiernego
Samarytanina”, przyznawanej przez Diakonię Kościoła EwangelickoAugsburskiego (Diakonię Polską). Nagrodę Specjalną otrzymało Diakonisches
Werk Württemberg – Aktion „Hoffnung für Osteuropa”.
Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w
uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, pomocy bliźniemu oraz
za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu
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podkreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami
diecezjalnymi lub parafialnymi.
Nagroda Główna
W tym roku Diakonia Polska przyznała Nagrodę Główną oraz statuetkę
„Miłosiernego Samarytanina” Janinie Czudek z Parafii EwangelickoAugsburskiej w Mikołajkach. Laureatka przez wiele lat była zaangażowana w
działalność na rzecz pomocy potrzebującym. W parafii aktywnie działała w
ramach służby odwiedzinowej oraz angażowała się w dystrybucję pomocy
humanitarnej, przekazywanej przez prywatnych darczyńców i instytucje
charytatywne z Niemiec. Wraz z mężem, ks. Franciszkiem Czudkiem, dążyła do
stworzenia placówki diakonijnej, która zapewniłaby pomoc osobom
potrzebującym całodobowego wsparcia. Dzięki ich inicjatywie powstał
Ewangelicki Dom Opieki „Arka” w Mikołajkach. „Przeznaczony dla osób w
podeszłym wieku ośrodek zdążył na stałe wpisać się w mazurski krajobraz i do
dnia dzisiejszego pozostaje świadectwem diakonijnej troski o bliźniego w
potrzebie” – czytamy w laudacji dla laureatki. Janina Czudek została pierwszym
dyrektorem tej placówki.
Wspierała też osoby z niepełnosprawnością, chore czy zmagające się z
uzależnieniami. Z tą myślą z inicjatywy państwa Czudków powstały kolejne
placówki diakonijne w Mikołajkach i pobliskiej Ukcie. „Działalność Pani Janiny
Czudek przyczyniła się do rozwoju pomocy społecznej na całym obszarze
Mazur. Przyznając statuetkę »Miłosiernego Samarytanina« Diakonia Polska
wyraża Laureatce uznanie i wdzięczność za jej wrażliwość na potrzeby bliźnich
i nieustanną gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi” – czytamy
w laudacji.

HISTORIA MAZUR
Mazurskie klęski
Jedną z największych klęsk, jakie w ciągu dziejów spadły na powiat piski,
był niewątpliwie najazd Tatarów. Posiłkujący w październiku, listopadzie i
grudniu 1656 roku hetmana Gosiewskiego, a w lutym 1657 roku hetmana
Sapiehę, spustoszyli oni południowe połacie Pisza. Ofiarą ich padły przede
wszystkim wsie i miasteczka położone w pobliżu granicy z Mazowszem. Nikt
nie policzył, ile ofiar pociągnął za sobą ten najazd. Wiadomo tylko, że ze
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starostwa piskiego Tatarzy zabrali w jasyr ponad dwa tysiące osób, w tym
przeszło tysiąc dwieście kobiet. Zabierali młode kobiety, młodych mężczyzn i
chłopców zdolnych do pracy. Starców i dzieci mordowali, a wsie puszczali z
dymem. W powiecie piskim ocalały tylko dwie świątynie w Kumielsku i
Rożyńsku.
Wraz z Tatarami przyszła zaraza, która doszczętnie wyniszczyła bydło i konie.
Sam Pisz nie ucierpiał bezpośrednio z rąk tatarskich. Naoczny świadek najazdu
pastor rożyński Tomasz Molitor, opisał go w pieśni, którą po zakończeniu
najazdu śpiewano we wszystkich kościołach okręgu piskiego. Utwór ten liczy
ogółem 41 zwrotek, śpiewano go w kościołach mazurskich jeszcze w XX wieku.
Zarazy niejednokrotnie nawiedzały Prusy, mało która przyniosła tyle strat,
co straszliwa epidemia dżumy szalejąca tu w latach 1709-1711. Pochłonęła ona
tysiące ofiar, a najbardziej ucierpiało starostwo piskie. Zarazy przeważnie
towarzyszyły wojnom i ta epidemia wybuchła w lazarecie szwedzkim, podczas
tzw. wojny północnej.
Ziemię mazurską nawiedzały nie tylko zarazy. Zimą 1708 roku nastała
wyjątkowo sroga zima. Ptactwo zamarzało w locie, wilki w poszukiwaniu
pożywienia napadały na wsie i miasteczka czyniąc spustoszenie w inwentarzu,
atakując nawet ludzi. Wiele bydła zamarzło w oborach, a trzody w chlewach,
zdarzały się wypadki zamarzania na śmierć ludzi. Zima wprawdzie przerwała
szerzenie się zarazy, ale spowodowała potworny głód i drożyznę. Jednak wiosną
epidemia zaczęła się nasilać, osiągając szczyt w sierpniu, kiedy to w ciągu
jednego dnia zmarło w Piszu 125 osób. Do końca 1710r., kiedy dżuma wygasła
zmarło w Piszu 1306 osób, w tym członkowie rady miejskiej, dwóch
nauczycieli i dwóch duchownych. Przy życiu pozostało jedynie 14 osób, w tym
pisarz miejski Maletius wraz z żoną i synem, którzy przetrwali w swym leśnym
schronie.
Po tych wszystkich klęskach i zawieruchach ziemia piska przez długie lata nie
mogła się podnieść i wrócić do normalnego życia.
Dziadek
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ROZWAŻANIE
Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go
teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. 1P 1,8
Czytając owy tekst, możemy zadać sobie pytanie. Jak można kochać
kogoś, kogo się nigdy nie widziało. I jeszcze nawet się z tego cieszyć. To tak
jakby poznać dziewczynę lub chłopaka, na anonimowym czacie. Powierzać tej
osobie wszystkie swoje troski i kłopoty. I tak się przyzwyczaić do takiej
konwersacji, że sama myśl o tym, że jest ktoś, z kim możemy anonimowo
pogadać, powoduje u nas nieukrywaną radość w sercu i uśmiech na twarzy.
Po wejściu w jakąś głębszą relację, w końcu wymienić się numerami
telefonu. Teraz już mamy większy kontakt ze sobą. I gdy ta relacja dotyczy
chłopaka – dziewczyny, to następuje „pozorne” zakochanie. Celowo użyłem
słowa „pozorne”, gdyż zakochujemy się nie w tej dziewczynie/chłopaku, tylko
w wiadomościach. Teraz każdy choćby najmniejszy sygnał telefonu, powoduje
w nas euforię i jeszcze większą niewysłowioną radość. Aż w końcu jesteśmy już
na takim stopniu zaufania, że chcemy się poznać już osobiście. Umawiamy się
na spotkanie i spotykamy tą osobę. I teraz ……. sami musicie sobie
opowiedzieć zakończenie
Dzisiejszy werset mówi o takiej właśnie relacji. Poznajemy Jezusa, choć
go nie widzieliśmy. Powierzamy mu swoje troski i żale. Z czasem ta relacje robi
się bardziej zażyła i na samą myśl o tym, że możemy porozmawiać z Jezusem,
robi się nam weselej. Może ktoś powiedzieć „O jejku, nie mogę się doczekać
wieczoru, pomodlę się do mojego Pana!”. Całe nasze życie jest wielkim
oczekiwaniem na spotkanie/randkę z Bogiem
Kochamy i wierzymy, w kogoś po tej drugiej stronie. Zakochujemy się w
najdrobniejszych sygnałach od Boga. I dzięki temu kochamy i wierzymy coraz
bardziej.
Ktoś kiedyś mnie zapytał „Skąd masz pewność, że Bóg istnieje?
Odpowiedziałem, że to jest tak samo jak to, że wierzę w to, że mam serce. Nie
widziałem nigdy swojego serca. Ale czuję jego obecność. Nie widziałem
również wiatru, ale widzę jego działanie”.
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Takiej niewysłowionej radości życzę wam teraz. Umówmy się na
spotkanie z Bogiem i dostrzegajmy jego działanie w najmniejszych nawet
rzeczach. Biciu serca, tchnieniu wiatru i w uśmiechu drugiej osoby. Amen
Bartłomiej Polok

DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE
POWIATU PISKIEGO
ARYS - ORZYSZ
Ewangelicki kościół wybudowano w Orzyszu w połowie XVI wieku.
Wybudowano go z kamienia, który następnie otynkowano. Od wschodu posiada
pięcioczęściowy szczyt. Nadziemna część budynku i siedemnastowieczna wieża
zostały odrestaurowane w 1872 r. Wnętrze kościoła ma boczne empory i
drewniany prosty strop, który w latach 1937/38 wymalowano. Ołtarz z połowy
XVII wieku został połączony w roku 1766 z amboną pochodzącą z 1596 r.
Krucyfiks z ołtarza pochodzi z początku XVIII w. Oba srebrne kielichy, (w tym
jeden pozłacany w środku) wyprodukowane zostały w 1750 i 1781 r. Mosiężna
misa chrzcielna pochodzi z XVII w. Organy zainstalowane w 1757 r. zostały
przebudowane w roku 1875. Trzy dzwony zostały odlane w 1603 r., 1648 r., a
najmniejszy w 1746 r.
Według stanu z 1912r. parafia liczyła 5982 wiernych, w tym 3000
Mazurów. Na terenie parafii funkcjonowało 11 szkół, w których uczyło 25
nauczycieli.
Po wojnie kościół przejęli katolicy, a nabożeństwa odprawiano najpierw po
domach, a później w dawnej kaplicy cmentarnej wspólnie z prawosławnymi. Od
1961r. zbór w Orzyszu został przekształcony w stację kaznodziejską i
przyłączony do parafii w Baranowie. Od stycznia 1970r. został przyłączony do
parafii w Piszu. W wyniku stale zmniejszającej się liczby parafian - na koniec
1978r. było tam tylko 2 ewangelików - Konsystorz zlikwidował stację
kaznodziejską w Orzyszu z dniem 1 marca 1979r.
(Według. książki Rudolfa Bażanowskiego "Kościoły i Parafie Diecezji Mazurskiej Przeszłość i
Teraźniejszość")
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Pieczęć Parafii Ewangelickiej w Orzyszu
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Po stanie z 1912 r. Parafia w Orzyszu obejmowała następujące miejsca
Obecna/
Pozycja geograficzna
polska nazwa
na mapie okręgu
miejscowości

Nazwa miejscowości
do 1938 roku

Nazwa miejscowości
z 1938 roku

Arys Stadt )*

Arys *

Orzysz

22 km NE od Pisza

Czarnen )*

Herzogsdorf *

Czarne

9 km NE od Orzysza

Gronden

Grunden

Grądy

2 km N od Orzysza

Gurra )*

Gebürge *

Góra

6 km NW od Orzysza

Kaminsken

Erlichshausen *

Kamieńskie

6 km NE od Orzysza

Mykossen )*

Arenswalde *

Mikosze

2 km NW od Orzysza

Odoien )*

Nickelsberg *

Odoje

7 km NE od Orzysza

Osziwilken )*

Wolfsheide (1928) *

Pianken )*
mit Sumken W.

Altwolfsdorf *
Simken W.

Arys See G.

Rzesnicken F.

Oszczywilki 8 km SE od Orzysza
n.i.
Pianki
5 km NW od Orzysza
Sumki
4 km N od Orzysza
Rzęśniki

5 km NE od Orzysza

Groß )* und
Mittel-Schweykowen

Scharnhorst *
Scharnhorst *

Szwejkówko

6 km S od Orzysza

Strzelnicken )*

Schützenau (1930) *

Strzelniki

6 km S od Orzysza

Ublick )* mit
Vorwerk Buwelno

Ublick *

Ublik
Buwełno

10 km N od Orzysza
11 km NW od Orzysza

Stollendorf *

Wierzbiny

3 km SE od Orzysza

Tanowen
Strotzken und
Suchamühle
Wiersbinnen )* (Kr.
Johannisburg)
Wolfsnest F. (Kr. Lyck)

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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Mapa parafii w Okartowie według stanu z 1939 roku
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OGŁOSZENIA
Prezent pod choinkę 2019
Prezent pod choinkę 2018 był 18. edycją akcji. Dzięki Wam udało nam się
zebrać 5 932 prezenty! 1103 paczki wysłaliśmy na Ukrainę, 2982 do Rumunii,
1535 na Białoruś, a 312 do Bułgarii, gdzie otrzymają je dzieci przebywających
tam uchodźców. Wiele paczek trafi do sierot, Domów Dziecka i rodzin
zagrożonych ubóstwem. Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy je
przygotowali, koordynatorom oraz wolontariuszom za pomoc w koordynacji
akcji i przygotowaniu paczek do transportu.
Paczkę można zrobić samemu lub wirtualnie dokonując wpłaty w wysokości
60 zł. Szczegóły akcji w ulotkach informacyjnych. Termin dostarczania paczek
to 10 listopada 2019r.
Koordynatorem akcji w naszej parafii jest pan Bartłomiej Polok.
Zapraszamy do akcji "Prezent pod choinkę 2019"!
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CHWILA RELAKSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Budynek, do którego powinniśmy chodzić co niedzielę.
2. Boanerges - ………… gromu (Mk 3, 17)
3. Pierwszy powołany apostoł Szymon - ………..
4. Uzdrowiony przez Jezusa w Kafarnaum (Mk 2, 21-25)
5. Celnik powołany przez Jezusa
6. Nazwa rzeki, w której chrzcił Jan Chrzciciel
7. Przez jakie pole szedł Jezus wraz z uczniami, gdy ci zaczęli zrywać kłosy?
(Mk 2, 23)
8. Dobra nowina o Chrystusie
9. Spuszczono go przez zdjęty dach (Mk 2, 4)
10. Jeden z filiałów parafii Piskiej
B.P.
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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: 9:00 - 15:00
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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