Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu

Grudzień
Nr (111) 12/2019

Hasło roku:
Szukaj pokoju i dąż do niego.

Psalm 34,15

HASŁO MIESIĄCA GRUDZIEŃ 2019 R.
Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień słońca, ten niech ufa imieniu
Pana i niech polega na swoim Bogu!
Iz 50,10
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Ostatni miesiąc roku
kalendarzowego kojarzy się nam z okresem zimowym, ale również z czasem
Adwentu i Świat Narodzenia Pańskiego. Jest to wyjątkowy czas, kiedy naszymi
myślami powracamy do naszych rodzinnych domów, wspominamy czas
świąteczny przy wigilijnym stole, gdzie zasiadaliśmy wraz z naszymi rodzicami,
rodzeństwem i dziadkami. Pewnie wielu z nich już zabrakło. W takich chwilach
pojawia się wzruszenie. Ale mimo wszystko staramy się i robimy wszystko co w
naszej mocy, aby ten czas był wyjątkowy i radosny. Planujemy świąteczne dni,
może nie zawsze skupiamy się na tym, co najważniejsze w tym czasie. Częściej
nasze myśli uciekają w stronę zapewnienia jak najlepszych świąt naszym
bliskim, myślimy o prezentach. To nie jest nic złego, ale musimy pamiętać, że
tak zwana „atmosfera świąteczna” nie może nam przykryć treści adwentu i
Świąt Bożego Narodzenia. Podstawową ich treścią jest oczekiwanie na
Mesjasza, na Jezusa, który rodzi się w Betlejem. To On jest tą światłością o
której pisze Izajasz. To w bliskości Jego i my odnajdujemy nową światłość dla
naszego życia. To Jezus z Nazaretu nadaje wyjątkową wartość naszemu życiu.
Dzięki Jego światłości otrzymujemy za darmo z nieocenionej Jego łaski dar
zbawienia, dar życia wiecznego! Niechaj ta radosna Ewangelia nadchodzących
tygodni i Świąt Narodzenia Pańskiego nas bezkońca wypełni! Życzę wam,
drogie siostry i bracia przede wszystkim Bożego błogosławieństwa. Abyśmy w
Jezusie narodzonym dla nas odnajdywali codziennie siły do pokonywania
przeciwności. Bo w Nim jest światłość i zbawienie! Amen.
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Ks. Marcin Pysz

Z ŻYCIA PARAFII LISTOPAD
Uroczyste nabożeństwo reformacyjne.

W 502 Pamiątkę Reformacji odbyło
się uroczyste nabożeństwo w kościele
ewangelickim w Wejsunach. W
nabożeństwie udział wzięło wielu
parafian z wszystkich filiałów piskiej
parafii ewangelickiej. Parafianie
zaangażowali się w przygotowanie
nabożeństwa
oraz
słodkiego
poczęstunku.
W tym miejscu dziękujemy wszystkim,
który pomogli w tegorocznym Święcie
Reformacji!

***
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Parafialne paczki na Ukrainę!
W dniu 08 listopada br. piski praktykant p. Bartek Polok wraz z uczniami
Nikolą i Szymonem przygotowali paczki dla dzieci na Ukrainie. Dzięki
ofiarności piskich parafian udało się wykonać 12 paczek.

Serdecznie dziękujemy, wszystkim, którzy przygotowali paczki, złożyli ofiary na
ich przygotowanie oraz młodzieży i p. Bartkowi za koordynację tegorocznej
akcji!

***
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Synod Diecezji Mazurskiej

W dniu 09 listopada 2019 r. miała miejsce Jesienna Sesja Synodu Diecezji
Mazurskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. Synod podsumował
rok troski o stworzenie oraz bieżące sprawy dotyczące życia ewangelików w
Diecezji Mazurskiej. W obradach udział wzięli delegaci piskiej parafii
ewangelickiej w osobach: p. Ewy Olchowy oraz ks. Marcina Pysza.

***

Posiedzenie Rady Parafialnej w Piszu
W dniu 14 listopada miało miejsce posiedzenie Rady Parafialnej Parafii
Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. Proboszcz parafii zapoznał
zgromadzonych z bieżącymi wydarzeniami w parafii oraz planami na kolejny
2020 r. Rada podjęła decyzje w sprawie wykonania tablicy pamiątkowej
wejsuńskich parafian poległych w II Wojnie Światowej. Rozmawiano również
na temat remontu ołtarza oraz ambony w kościele w Wejsunach, jak i również o
przygotowaniu pomieszczenia na cele spotkań przy kawie dla parafian w
Wejsunach. Projekt oraz wizualizację pomieszczenia przygotował piski
praktykant p. mgr inż. Bartek Polok.
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Radni rozmawiali również na temat sposobu pomocy samotnym seniorom
naszej parafii, w pomoc którym włączyło się również Ewangelickie
Stowarzyszenie Betel.

Dziękujemy wszystkim członkom Rady Parafialnej za ich zaangażowanie oraz
pomoc w prowadzeniu piskiej parafii ewangelickiej.

***
Koniec akcji Prezent pod Choinkę!
W piątek 15 listopada zakończyliśmy coroczną akcję charytatywną Prezent Pod
Choinkę. W tym roku udało nam się zebrać 42 prezenty dla dzieci na Ukrainie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali w akcję: młodzieży
naszej parafii, parafianom, p. Bartkowi Polokowi, który koordynował akcję w
naszej parafii.
Dziękujmy również szkołom, które wzięły udział w przygotowaniu prezentów
na Ukrainę. W tym miejscu serdecznie dziękujemy dyrektorom oraz
nauczycielom szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu, Szkoła Podstawowa nr
2 w Ełku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie, Szkoła Podstawowa nr 4
w Piszu.
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***

Ogólnopolski Konkurs Biblijny Sola Scriptura 2019/2020

W dniach 18 – 24 listopada, w naszej parafii odbywał się Ogólnopolski Konkurs
Biblijny „Sola Scriptura 2019/2020”. Tematem przewodnim konkursu było
„Świadectwo Marka i Piotra o Jezusie”. Do pierwszego etapu konkursu
zgłoszono siedmioro uczniów z Parafii Piskiej, którzy przez osiem tygodni
zmagali się z czytaniem Ewangelii wg. św. Marka.
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Głównymi celami konkursu było:
- zachęcanie do regularnej lektury Pisma Świętego, a przez to kształtowanie i
umacnianie wiary,
- nawiązanie do ewangelickich tradycji związanych ze studiowaniem i dobrą
znajomością Biblii,
- zachęcenie uczniów do aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego.
Miło jest mi poinformować, że prawie wszyscy uczniowie zakwalifikowali się
do kolejnego etapu, który będzie miał miejsce 11 stycznia 2020 r.
Nasi uczniowie zmagali się z takimi pytaniami jak:
- Jak był ubrany Jan Chrzciciel?
- Gdzie Jezus powołał pierwszych uczniów?
- Co Jan Chrzciciel jadł na pustyni?
- W jakim dniu Jezus uzdrowił człowieka z uschłą ręką?
Do kolejnego diecezjalnego etapu konkursu zakwalifikowali się następujący
uczniowie:
Grupa I (klasy IV – V)

Grupa II (klasy VI – VIII)

Natalia Gajewska

Antoni Kalus

Weronika Janczewska

Szymon Tyrna

Hania Kalus

Paweł Plaga

Serdecznie gratulujemy
diecezjalnym etapie!

wyników

i

życzymy

powodzenia

w

kolejnym

Bartłomiej Polok

***
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Wprowadzenie w urząd proboszcza w Suwałkach.

W dniu 24.11.2019 r. miało miejsce uroczyste nabożeństwo w kościele
ewangelickim Świętej Trójcy w Suwałkach. W urząd proboszcza tejże parafii
został wprowadzony ks. por Dawid Robert Banach. W uroczystości wzięło
udział wielu znakomitych gości, suwalscy i gołdapscy parafianie oraz duchowni
na czele z ks. bp. Pawłem Hause oraz ks. bp. dr Adrianem Korczago.
Wśród asystentów wprowadzanego w urząd proboszcza był ks. mjr Marcin Pysz
proboszcz piskiej parafii ewangelickiej.
ks. Dawidowi życzymy wiele Bożego błogosławieństwa!
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY OGŁASZAMY

Zmarł śp. Janusz Zduńczyk w wieku 50 lat, urodzony 21.02.1969 r. w Piszu,
zamieszkały w Białej Piskiej, zmarł 01.11.2019 r. w szpitalu w Piszu.
Pogrzeb naszego współbrata odbył się 05 listopada 2019 r. (wtorek) o godz.
14:00 z domu pogrzebowego w Białej Piskiej na pobliski cmentarz.

***
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Zmarł śp. Bogusław Oleński w wieku 71 lat, urodzony 20.02.1948 r. w
Waplewie, mieszkał w Nidzie przy ul. Gwarnej, zmarł w dniu 04.11.2019 r.
Pogrzeb naszego współbrata odbył się 08 listopada 2019 r. (piątek) o godz.
11:00 z kościoła ewangelickiego w Wejsunach na cmentarz w Rucianem.

„Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy” – niechaj to zapewnienie
Apostoła Pawła z listu do Rzymian będzie pociechą dla zasmuconych serc.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Adwent w piskiej parafii ewangelickiej.
Rozpoczął się Adwent! Czas w kalendarzach i notatnikach zaznaczyć ważne
adwentowe terminy. Serdecznie zapraszamy na spotkania planowane w
adwencie:
Adwentówka Parafialna.
Coroczne spotkanie przy kolędowaniu, słodkościach, kawie i występach naszych
dzieci zobaczymy podczas Adwentówki Parafialnej, która odbędzie się w sobotę
14 grudnia 2019 r. w kaplicy ewangelickiej w Piszu o godz. 17:00. Serdecznie
zapraszamy!
Rekolekcje Adwentowe.
Tegoroczne Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii odbędą się w dniach 17
(wtorek) i 18 (środa) grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w kaplicy ewangelickiej w
Piszu. Będzie to wyjątkowy czas adwentowej refleksji i zadumy nad Słowem
Bożym oraz czas wspólnego śpiewu. Serdecznie zapraszamy!
„A to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu
obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy
uwierzyliśmy”. List Apostoła Pawła do Rzymian 13,11
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PLAN NABOŻEŃSTW GRUDZIEŃ 2019 R.
Data

Tekst
kazalny

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

01.12.

Rz 13,812

1. Niedziela
Adwentu

9:00

11:00

08.12.

Łk 21,
25-33

2. Niedziela
Adwentu

9:00

11:00

15.12.

Łk 3, 314.18

3. Niedziela
Adwentu

9:00

11:00

22.12.

2 Kor
1,18-22

4. Niedziela
Adwentu

9:00

11:00

24.12.

Ez 37, 2428

17:00

15:00

25.12.

26.12.

29.12.
31.12.
01.01.
05.01.
06.01

Legenda:

Wigilia
Narodzenia
Pańskiego
1. Dzień Świąt
Tr 3, 4-7
Narodzenia
Pańskiego
2. Dzień Świąt
Mt 1,18Narodzenia
21
Pańskiego
1. Niedziela
Hi 42,1-6
po Bożym
Narodzeniu
Hbr 13,8- Zakończenie
9b
Roku
J 14,
Nowy Rok
1-6
2. Niedziela
Iż 61,1-11
po Bożym
Narodzeniu
Święto
Ef 3,1-7
Epifanii

9:00

11:00

Ełk

10:00

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
12:00
do
Pisza godz.
10:30

11:00

9:00

11:00

15:00

17:00
11:00

9:00

11:00

do
Pisza godz.
10:30

17:00

- Spowiedź i Komunia Święta;
- transport na nabożeństwo;
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- Kawiarenka Parafialna;

HISTORIA MAZUR
Związek Mazurski po II wojnie światowej
Radykalna tajna Organizacja Niepodległościowa (później przyjęła nazwę
Związek Mazurski) została założona we Lwowie w 1837r. , po rozłamie
organizacji Stowarzyszenie Ludu Polskiego.
Związek Mazurski prowadził działalność na terenie Warmii i Mazur (z
miernymi wynikami) aż do likwidacji przez władze hitlerowskie w 1934r.
Już podczas wojny powstał program repolonizacji, w myśl którego
Warmiacy i Mazurzy mieli wcześniej polską świadomość narodową, choć było
wiadomo, że taka świadomość nie istniała. Była to więc czysta ideologia. Do
dzisiaj usiłuje się w Polsce unikać słowa Prusy Wschodnie i mówi się przede
wszystkim o Warmii i Mazurach, a nawet o Ziemiach Odzyskanych.
Gdy klęska Niemiec rysowała się coraz wyraźniej, działający w
konspiracji dawni członkowie Związku Mazurskiego w Działdowie spotkali się
w Generalnym Gubernatorstwie, gdzie większość z nich przebywała pod
fałszywymi nazwiskami, unikając represji. Związek nie poparł londyńskiego
Rządu na Uchodźctwie, lecz stanął po stronie komunistów, zjednoczonych w
Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego (PKWN).
Przez Morawskiego przedstawiciele związku przekazali Lubelskiemu
PKWN memoriał formułujący późniejszą polską politykę mazurską i ustalający
polonocentryczny pogląd na mazurską historię.
Grupa Mazurska wyznawała pogląd: Mazurzy to Polska; apelowała
również, by wojska radzieckie podczas zdobywania Prus Wschodnich miały
wzgląd na Mazurów ponieważ są Polakami.
Już 5 lutego1945r. jeszcze podczas Konferencji Jałtańskiej Bolesław
Bierut jako Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej oświadczył, że Polska
przejęła administrację cywilną Prus Wschodnich.
Po Konferencji Jałtańskiej okazało się, że Polska otrzymała tylko
południową część Prus, zaś północną zagarnął Związek Radziecki, jako łup
wojenny. Alianci Zachodni wyrazili na to zgodę ( z 36,991 km2 , 23,489 km2
przypadło Polsce.
Sytuacja pomału zaczęła się stabilizować , choć warunki były bardzo
trudne i napięte . Przyczyniał się do tego pogląd , że „każdy Mazur to Niemiec,
a Mazur to tylko ewangelik, czyli obcy.
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Mimo wytężonych starań, działacze mazurscy nie znaleźli zrozumienia,
nie tyko u władz, ale i wśród Mazurów. Po 1956r. stało się oczywiste to, co
zarysowywało się już wcześniej. Próba zintegrowania Mazurów z polskim
społeczeństwem się nie powiodła.
W miarę upływu lat byli działacze Związku Mazurów podzielili los
większości Mazurów udając się na przymusową emigrację do Niemiec.

Dziadek

ROZWAŻANIE
Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi,
wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. (Obj 3, 20)
Drzwi jakie są każdy widzi. Najważniejszą ich funkcją jest oddzielanie od
siebie pomieszczeń. Ze względu na ich usytuowanie możemy wyróżnić drzwi
wewnętrzne oraz zewnętrzne. Te pierwsze dają poczucie prywatności, zaś te
drugie poczucie bezpieczeństwa, gdyż oddzielają nasz dom, mieszkanie od
czynników zewnętrznych.
Słysząc pukanie do tych drzwi zewnętrznych mamy teraz dwie
możliwości. Bo to może być ktoś spodziewany, bądź niespodziewany. W obu
wypadkach pojawia się niespotykany dreszczyk emocji. Jeśli jest to ktoś
spodziewany to przez głowę przenikają myśli typu: Czy aby na pewno jestem
przygotowany na przyjście mojego gościa? W przypadku przyjścia osoby, której
się nie spodziewaliśmy może to być pytanie, o to czy mam tę osobę jakkolwiek
ugościć, bądź czy nasz dom, mieszkanie jest uprzątnięte.
Zaletą (bądź wadą) takiej sytuacji jest to, że to od nas zależy czy otworzyć
te drzwi, zwlekać z otwarciem, czy w ogóle nie otwierać; skazując pukającego
na dłuższe czekanie lub „odbicie się od drzwi”
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W czasie adwentu to właśnie my słyszymy pukanie do drzwi - do drzwi
naszych serc. Pukającym zaś jest Jezus Chrystus. I właśnie w czasie adwentu
powinien nas dotknąć nie dreszczyk emocji, ale prawdziwy dreszcz sumienia.
Musimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi otworzyć te drzwi. Czy nasze
życie jest odpowiednio posprzątane. A przede wszystkim, czy Jezus - ten
pukający - jest tym spodziewanym gościem, czy też niespodziewanym. I tutaj
należy pamiętać, że Jezus nie zrezygnuje z tego pukania. Bo On jest cierpliwy i
chce z nami wieczerzać.
W czasie adwentu życzmy sobie, aby nasze życie było uprzątnięte tak jak
nasze mieszkania na przyjście spodziewanego gościa. I abyśmy byli gotowi w
czasie wigilii przyjąć też tego niespodziewanego.
Amen

Bartłomiej Polok

DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE
POWIATU PISKIEGO
RICHTENBERG - SKARŻYN
Parafię utworzono w 1902 r.
Ze wsi Skarzinnen, Merry, Włosten,
Lodigowen, Woynen z parafii Gehlenburg, z wiosek dużych Rogallen,
Karpinnen, Sokollen z parafii Groß Rosen, z miejscowości Dmussen (z Pölken)
i Lipinsken z parafii Drigelsdorf , Kościół został ukończony w 1928 roku.
W 1902 r. z kilku okolicznych wiosek powstała w Skarżynie parafia
ewangelicka. Została ona wyodrębniona z parafii Biała Piska, Rożyńsk Wielki i
Drygały w ramach reorganizacji struktur kościelnych mających na celu
polepszenie opieki duszpasterskiej. W miejscu, w którym stoi dzisiejsza
świątynia, stał kiedyś kościół drewniany, który spłonął. Obecny budynek
kościelny został wybudowany dopiero w latach 1927–1929.
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Wyposażenie kościoła: Kościół wzniesiono na planie zbliżonym do prostokąta,
ale bez prezbiterium. Jest wydłużony, jednonawowy, wybudowany na osi
niemalże
Północ-Południe,
gdyż
ukształtowanie
terenu
nie pozwoliło na inną budowę. Ściany świątyni z cegieł palonych oblicowano
kamieniami do wysokości dachu, szczyty wykonano z drewna. Nakryto dachem
dwuspadowym, dachówką tzw. rzymską. Balkon chórowy drewniany z
miejscami siedzącymi, wsparty na dwóch słupach. Organy ośmiogłosowe,
wykonane w Elblągu.
Według stanu z 1912r. parafia liczyła 2240 wiernych, w tym 1800 Mazurów. Na
terenie parafii funkcjonowało 5 szkół, w których uczyło 7 nauczycieli.
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Pieczęć Parafii Ewangelickiej w Skarżynie

Po stanie z 1912 r. Parafia w Skarżynie obejmowała następujące miejsca
Nazwa
miejscowości
do 1938 roku

Nazwa miejscowości
z 1938 roku

Obecna/ polska
nazwa
miejscowości

Pozycja geograficzna
na mapie okręgu

Skarzinnen) *

Richtenberg *

Skarżyn

28 km E od Pisza

Dmussen) *

Dimussen *

Dmusy

3 km NW od Skarżyna

Frölichen

Fröhlichen *

Myśliki

4 km W od Skarżyna

Karpinnen

Dreilinden

Lipinsken

Eschenried *

Lipińskie

2 km NW od Skarżyna

Lodigowen

Ludwigshagen *

Łodygowo

4 km SW od Skarżyna

Gr. Rogallen )*

Gr. Rogallen *

Rogale Wielkie

2 km NE od Skarżyna

Sokollen am See

Rosensee (1935) *

Sokoły Jeziorne

5 km NE od Skarżyna

Wlosten )*

Flosten *

Włosty

2 km SW od Skarżyna

Woynen )*

Woinen *

Wojny

5 km NW od Skarżyna

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 Skarżynie według stanu z 1939 roku
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TRADYCJE ADWENTIWE
Historia gwiazdy hernnhuckiej

Pierwsza gwiazda w klasie matematyki.
Gdy rodziny wyjeżdżały na misje - dzieci zostawały w internacie. Po części po
to, by umilić im czas adwentu, a po części by rozbudzić w nich wyobraźnię
przestrzenną P. H. Verbeek, nauczyciel szkoły, w XIX wieku, z tektury i papieru
skleił pierwszą gwiazdę i powiesił ją w klasie do matematyki. Ozdoba tak się
wszystkim spodobała, że zwyczaj majsterkowania gwiazd byli uczniowie
pielęgnowali w swoich domach. Tyle, że już nie musieli samodzielnie wycinać
poszczególnych elementów. P. H. Verbeek ulepszał swoją konstrukcję,
opatentował ją i w 1925 r. założył wytwórnię gwiazd. I do dziś 25 ramienna
gwiazda, składająca się z 17 ostrosłupów czworokątnych i 8 trójkątnych łatwo
się składa i rozkłada. Poszczególne ramiona większych gwiazd, szczególnie
przeznaczonych do zawieszania na zewnątrz, montowane są współcześnie na
wzmacniającym całą konstrukcję stelażu.
W Niemczech świecąca gwiazda herrnhucka jest obowiązkowym elementem
dekoracyjnym nie tylko domów i mieszkań, ale także ulic i placów, dworców i
restauracji. Wisi dosłownie wszędzie.
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Trudno uwierzyć, że ozdoba ta ma 160 lat. I przez cały czas jej popularność
rośnie, także poza granicami Niemiec. Pochodzi z Moraw i jest ściśle związana
ze wspólnotą ewangelicką braci herrnhuckich i ich kościołem.
Kim byli bracia herrnhuccy?
Bracia herrnhuccy są potomkami członków Ewangelickiej Jednoty Braterskiej,
którzy z powodów prześladowań religijnych w XVII wieku musieli uciekać z
Czech i Moraw. Osiedlili się w dobrach hrabiego von Zinzendorfa na
terenie Łużyc Górnych. Założyli osadę Herrnhut (Straż Pańska), która stała się
siedzibą odnowionej Herrnhuckiej Jednoty Braterskiej. Wspólnota dość szybko
zaczęła prowadzić prace misyjne, świadectwem ich działalności są liczne
eksponaty w tutejszym muzeum, ale o tym napiszę innym razem.
Ręcznie sklejane, jak przed laty.
Dziś w Herrnhut gwiazdy produkowane są w odnowionej sali manufaktury.
Tak jak przed laty sklejane są ręcznie. Przez cały rok powstaje ok. 250 tysięcy
gwiazd w ponad 60 wariantach. Można je kupić tuż obok stanowisk pracowitych
pań ? w sklepiku. Tyle, że tanie nie są. Kosztują od 7,50 euro (za sztukę) do 180
euro za sznur o długości 130 cm (do tej ceny trzeba jeszcze doliczyć kabel z
żarówką i mały transformator). Przy manufakturze jest niewielka wystawa,
upamiętniająca historię gwiazdy herrnhuckiej, a także kawiarenka z pyszną
kawą.
Źródło: http://www.krajoznawcy.info.pl/ ; Autor Anna Zaborska
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POEZJA
Moja wiara
Boże mój, pragnę Ci, Panie, podziękować
Za ten piękny, słoneczny dzień majowy
Za to, że pozwoliłeś swoim zacnym ewangelickim biskupom
Dokonać poświęcenia mojego ukochanego Środowiskowego Domu
Samopomocy
Dziękuję za to, że też tam byłem
I chwałę Twoją, Panie, całym sercem i duszą przeżyłem
Za to, że, Boże, znowu w Ciebie i w dobrych ludzi uwierzyłem
Stało się coś, czego się już nie spodziewałem
Teraz wiem, Panie, że to nie Ty, lecz ja o Tobie zapomniałem
Z pokorą przyjmę każdy dzień jaki mi wyznaczysz
Wiem, że Jesteś przebaczeniem i wszystko mi wybaczysz
Proszę Cię, Panie, przyjmij mnie pod swoich pasterzy opiekę
Pragnę, Boże, być w Twoim Ewangelickim kościele
I każdego dnia dziękować za łaskę wiary
Długie lata zagubiony nie mogłem znaleźć drogi
Aż do tego majowego dnia, Panie, aż do tego majowego dnia.

Leszek Drzazgowski
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OGŁOSZENIA
Komunia domowa
Jeśli z powodu złego stanu zdrowia, podeszłego wieku lub innych wydarzeń
losowych nie możesz uczestniczyć w nabożeństwach, poinformuj parafię!
Uczestnictwo w nabożeństwach, w społeczności ludzi wierzących jest konieczne
do budowania wspólnoty oraz duchowego wzmacnianie się. W szczególny
sposób doświadczymy to w chwili, kiedy nie będziemy mogli z różnych
powodów uczestniczyć w niedzielnych i świątecznych nabożeństwach. Póki
jesteśmy młodzi i na siłach nie zrozumiemy powyższego zdania… dopiero w
chwili słabości, zauważymy jak wiele nam brakuje, gdy nie możemy razem
spotkać się w kościele / kaplicy na wspólnej modlitwie. Brak ten odczuwają
osoby starsze oraz ciężko chore. Kiedy w szczególny sposób potrzebują
duchowego wsparcia i obecności swojego duszpasterza.
Jeśli nie możesz przyjść do kościoła, pozwól aby kościół przyszedł do ciebie!
Prosimy o kontakt z proboszczem naszej parafii i umówienie terminy odwiedzin
domowych. Przy takiej okazji można porozmawiać z duszpasterzem oraz
przeżyć domową Spowiedź i Komunię Świętą.
ks. Marcin Pysz tel.: 502 620 934
sekretariat: 790 763 777
e-mail: luteraniepisz@gmail.com

***
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Pomóż starszym i samotnym w naszej parafii!

***
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Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
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Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to wspólna akcja czterech organizacji
charytatywnych, w tym Diakonii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego.
Rozpoczyna się zawsze w 1. Niedzielę Adwentu i trwa do Świąt Bożego
Narodzenia
Podczas akcji są rozprowadzane świece wigilijne, dochód z ich sprzedaży
przeznaczony jest na projekty Diakonii na rzecz dzieci ubogich i
potrzebujących: dożywianie dzieci w szkole, zakup podręczników i materiałów
szkolnych, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
Koszt: mała świeca - 5zł; duża świeca - 15zł

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.

CHWILA RELAKSU
Uwaga konkurs!
Zapraszamy do udziału w konkursie krzyżówkowym. Co należy zrobić?
1. Rozwiąż krzyżówkę / dzieci wykreślankę
2. Rozwiązaną krzyżówkę ze wszystkimi hasłami / wykreślankę - dostarczyć
do Kancelarii Parafialnej do dnia 22.12.2019r.
Spośród wszystkich dostarczonych rozwiązań Komisja drogą losowania
wybierze po jednym za krzyżówkę i wykreślankę, którego autor otrzyma
nagrodę książkową.

UWAGA! Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację
danych osobowych

Dobrej zabawy.
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Imię:……………… Nazwisko: ………………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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1.
Trzecia osoba Trójcy Świętej. (Dwa wyrazy)
2.
Praprzodek Chrystusa. Król Izraela, (Łk 2, 4)
3.
Jan - krewny Jezusa
4.
Gdzie poświęcono młodego Jezusa (Łk 2, 22-24)
5.
Miejscowość gdzie urodził się Pan Jezus (Łk 2, 4)
6.
Imię anioła zwiastującego Marii, że ta pocznie syna
7.
Imię które znaczy: Bóg jest z nami (Mt 1, 23)
8.
Przybyli ze wschodu (Mt 2, 1)
9.
Drogi dar jednego z mędrców (Mt 2, 11)
10. Został owinięty w nie Pan Jezus (Łk 2, 7)
11. Prorokini służąca w świątyni. Pobłogosławiła Jezusa (Łk 2, 36-38)
12. Duch Święty powiedział mu, że nie umrze dopóki nie ujrzy Chrystusa
Pana (Łk 2, 25-26)
13. Na czym Zachariasz napisał "Jan jest imię Jego" (Łk 1, 63)
14. Ojciec Jana Chrzciciela, mąż Elżbiety (Łk 1, 13)
15. W czym objawił się anioł Józefowi, mówiąc mu aby nie opuszczał Marii?
(Mt 1, 20)
16. Przeddzień Bożego Narodzenia
17. Pachnący dar jednego z mędrców (Mt 2,11)
18. Podczas narodzin Jezusa, czuwali w polu nad swoim stadem (Łk 2, 8)
19. Mąż Marii (Łk 2, 5)
20. Tam musieli uciec Maria i Józef wraz z dzieciątkiem Jezus (Mt 2, 13)
21. Tam nie było dla nich miejsca (Łk 2, 7)
22. Obwieścili pasterzom nowinę o narodzeniu Pańskim (Łk 2, 13-15)
23. Krewna Marii, matka Jana Chrzciciela (Łk 1, 36)
24. "Kołyska" Jezusa (Łk 2, 7)
25. Król rządzący Jerozolimą podczas wizyty wędrowców ze wschodu (Mt 2,
1)
26. Dekret tego cesarza nakazywał spisać cały świat (Łk 2, 1)
27. Gdy był namiestnikiem Syrii odbył się pierwszy spis ludności (Łk 2, 2)
28. … na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom (Łk 2, 14)
29. Prowadziła mędrców ze wschodu (Mt 2, 9)
30. Zawód Zachariasza (Łk 1, 5)
31. Gdzie przebywał Jan Chrzciciel do czasu wystąpienia przed Izraelem (Łk
1, 80
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Wykreślanka dla dzieci
Po wykreśleniu haseł zostają litery, które czytane kolejno utworzą rozwiązanie.
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ŻYCZENIA

Z okazji nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego składamy
moc najpiękniejszych życzeń: zdrowia, wielu Bożych łask, radości
Dzieciątka Jezus, ciepłej i serdecznej atmosfery przy wigilijnym
stole oraz pomyślności w Nowym 2020 Roku.
Życzy redakcja i współpracownicy.

Nad Betlejem w ciemną noc
Nad Betlejem w ciemną noc
śpiewał pieśń aniołów chór.
Ich radosny, cudny głos
odbijało echo gór
Ref. Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo.
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Pastuszkowie jaką pieśń
słyszeliście nocy tej?
Jakaż to radosna wieść
była tam natchnieniem jej?
Ref. Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo.
Do Betlejem prędko śpiesz,
zostaw stada pośród pół,
gdyż anielska niesie wieść,
że się tam narodził Król.
Ref. Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo.
W twardym żłobie leży tam
Jezus, nieba, ziemi Pan!
Chciejmy Mu w pokorze wznieść
uwielbienie, chwałę, cześć.
Ref. Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo.
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DANE TELEADRESOWE PARAFII
ks. Marcin Pysz- Proboszcz
Tel.: 790 763 777
Tel. kom. służbowy: 502 620 934
p. mgr inż. 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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