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Hasło roku:
Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu.

Mk 9,24

HASŁO MIESIĄCA STYCZEŃ 2020 R.
Wierny jest Bóg. 1 Kor 1,9

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Drodzy Czytelnicy. Z
wielką radością oddajemy w Wasze ręce pierwszy noworoczny numer naszego
miesięcznika parafialnego. Nowy 2020 r. będziemy przeżywali pod hasłem:
wierzę, pomóż niedowiarstwu memu, to wyznanie ojca opętanego chłopca…
idąc w nowy roku i my potrzebujemy tego wyznania. Wiele w życiu naszym
spotyka nas pięknych i radosnych chwil, ale równie wiele, jak nie więcej
spotyka nas doświadczeń i doświadczamy cierpkiego smaku codziennego życia.
W takich chwilach wyjątkowo ważne staje się zaufanie do Bogu. W chwilach
słabości szukajmy w Jezusie, naszym Panu pocieszyciela, Tego, który potrafi
ulżyć nam w codzienności. Za modlitewnym westchnieniem z prośbą o
umocnienie wiary i nadziei, powinna w naszym życiu towarzyszyć nam
świadomość, że Bóg wierny jest. On od początku stworzenia człowieka
pozostaje przy nas i chroni nas od złego. Tylko pozostaje nam jedno bardzo
ważne: wybór drogi za Jezusem! I tu dochodzimy do tematyki tego 2020 r. w
naszym Kościele. Jako chrześcijanie, jako uczennice i uczniowie Jezusa
jesteśmy wolni! Mamy wybór. Pójść za Jezusem, albo nie… Dla nas ludzi
wierzących wybór jest jasny i oczywisty… wybierzmy Jezusa i pójdźmy Jego
drogą w ten nowy rok. Niechaj Słowo Boże będzie obecne w każdym dniu tego
roku, niechaj zaszczepieni Bożą miłością, zostaniemy pobudzeni do miłości
wzajemnej. Droga siostro i bracie życzę wam wiele Bożego błogosławieństwa
na każdy dzień oraz życzę wam, abyście każdego dnia dokonywali dobrego
wyboru. Przed każdą decyzją, czynem, wypowiedzianym słowem zastanówmy
się czy to będzie ku zbudowaniu, czy ku zgorszeniu naszego bliźniego.
Zostańcie z Bogiem na każdy dzień! Amen
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Ks. Marcin Pysz

Z ŻYCIA PARAFII GRUDZIEŃ
2 tony żywności dla osób potrzebujących!

W dniach 29-30 listopada br. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel we
współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie przeprowadziło Świąteczną
Zbiórkę Żywności.
Zebraliśmy bez mała 2 tony żywności.
Ofiarowana żywność zostanie przekazana seniorom oraz osobom
niepełnosprawnym. Zostanie przygotowanych blisko 150 paczek świątecznych.
Serdecznie dziękujemy pracownikom i uczestnikom terapii środowiskowych
domów samopomocy z Pisza i Białej Piskiej, harcerzom z hufca ZHP Pisz im.
Janusza Korczaka na czele z panią drużynową Agnieszką Wiktorko – Liżewską,
a przede wszystkim Bartkowi Polokowi (koordynatorowi), Marcinowi Redzko i
Szymonowi Tyrnie za dwa dni ciężkiej pracy w zwożeniu, liczeniu i
segregowaniu ofiarowanej żywności.

***

-3-

Świąteczne odwiedziny na granicy.
Okres przedświąteczny jest wypełniony wieloma spotkaniami i odwiedzinami.
Piski proboszcz ewangelicki ks. Marcin Pysz pełni również funkcje kapelana
Straży Granicznej. W ostatnim czasie odwiedzał placówki i przejścia graniczne
z Obwodem Kaliningradzkim, aby przekazać życzenia świąteczne oraz podzielić
się opłatkiem z funkcjonariuszami i pracownikami Straży Granicznej.

***

Debata o patriotyzmie.
W dniu 13 grudnia br. w 38 rocznicę stanu wojennego w I Liceum
Ogólnokształcącym w Piszu odbyła się debata o patriotyzmie. Na zaproszenie
pana dra Waldemara Brendy – Członka Zarządu Powiatu Piskiego, w debacie
wziął udział ks. mjr SG Marcin Pysz, proboszcz piskiej parafii ewangelickiej.
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***

Adwentówka Parafialna
W dniu 14 grudnia 2019 r. w piskiej parafii ewangelickiej miała miejsce
Adwentówka Parafialna. To wyjątkowe spotkanie adwentowe przy pieśni,
słodkościach wpisało się już na stałe do tradycji piskich luteran. W tym roku
prowadziły nas przemyślenia p. Bartka Poloka (praktykanta piskiej parafii)
przygotowane wraz z uczniami lekcji religii. Do wspólnego śpiewania
akompaniowali Szymon Tyrna i ks. Marcin Pysz, zaś teksty mówili i
odczytywali: Natalia Gajewska, Nikola Tyrna, Korneliusz i Eliza Charaman,
Hania Kalus, Weronika Janczewska. Zebrani mieli również okazję wysłuchać
dwóch kolęd w wykonaniu Nikoli Tyrna zagranych na organach. Podczas
spotkania zostały również przekazane prezenty świąteczne dla dzieci w naszej
parafii.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i pomoc w zorganizowaniu
naszego adwentowego spotkania!
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zdj. Marcin Redzko i ks. Marcin Pysz
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Rekolekcje Adwentowe
W dniach 17 i 18
grudnia w piskiej parafii
ewangelickiej odbyły się
tradycyjne
już
Rekolekcje Adwentowe.
Tegoroczne
spotkania
poprowadzili: p. Bartek
Polok – praktykant oraz
ks. Marcin Pysz –
proboszcz.
Tematem rekolekcji było
„Wytrwałe Czuwanie”.
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***

Porządki przy kościele na koniec roku.
W dniu 28 grudnia br. (sobota) przy kościele ewangelickim w Wejsunach miały
miejsce prace porządkowe. Wycięto pięć starych i próchniejących lip. Dzięki
tym pracom zniszczone drzewa nie zagrażają kościołowi. Ponadto nasz kościół
zyskał nowy blaski oraz znakomicie prezentuje się w promieniach słońca… Już
dzisiaj serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych
(www.pisz.luteranie.pl oraz www.wejsuny.eu) gdzie będą publikowane
zaproszenia na wydarzenia w „centrum” duchowym i kulturalnym naszej parafii.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zimowe prace przy kościele
ewangelickim w Wejsunach.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY OGŁASZAMY

Zmarła śp. Mira Kreska w wieku 93 lat, urodzona 17.10.1926 r. w Waldenfried
(nieistniejącej już wsi Bylicze), mieszkała w Piszu przy ul. Moniuszki 10,
zmarła w dniu 11.12.2019 r. w szpitalu w Piszu.
Pogrzeb śp. Miry Kreski odbył się w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota) o
godz. 12:00 z kaplicy cmentarnej w Piszu na pobliski cmentarz komunalny.
***
Zmarła śp. Hildegarda Prusinowska w wieku 83 lat, urodzona 31.10.1936 r. w
Rakowie Piskim, mieszkała w Białej Piskiej, zmarła w dniu 14.12.2019 r. w
Kolnie.
Pogrzeb śp. Hildegardy Prusinowskiej odbył się w dniu 16 grudnia 2019 r.
(poniedziałek) o godz. 10:00 z kaplicy cmentarnej w Piszu na cmentarz w Białej
Piskiej.

„Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy” – niechaj to zapewnienie
Apostoła Pawła z listu do Rzymian będzie pociechą dla zasmuconych serc.
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Wspomnienie śp. Miry Kreski...
W dniu 11.12.2019r. w nocy zmarła śp. Mira Kreska w wieku 93 lat.
Wieloletnia członkini Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w
Piszu oraz współzałożycielka Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel. Pani Mira
była przede wszystkim Mazurką. Oddaną bez końca swojej ukochanej ziemi i
ludziom tu zamieszkującym. Pracy na rzecz bliźniego poświęciła się zupełnie i
mimo 93 lat jakie ukończyła w październiku u biegłego roku do końca była
zaangażowana w pomoc potrzebującemu i każdy kto potrzebował wsparcia w
różnych sferach swojego życia, mógł liczyć na dobre słowo, porady i zawsze
trafne przemyślenia pani Miry. W 2011 r. Zwiastun Ewangelicki uhonorował p.
Mirę Kreskę doroczną nagrodą ks. Leopolda Otto. Pięknie oddała osobowość
pani Miry Kreski laudacja autorstwa pani Iwony Holeksy-Matuszek
opublikowana na łamach Zwiastuna Ewangelickiego w 2011 r. (nr 9/2011):
Mazurska Sosna
Niektórzy ludzie są niczym drzewa odporne na trudne warunki klimatyczne. Bez
względu na to, czy pieszczone są promieniami słońca, smagane porywistym
wiatrem, czy też hartowane siarczystym mrozem, zuchwale, nic sobie nie robiąc
z kaprysów natury, pną ku górze swoje strzeliste pnie, tak wysoko, że zdają się
sięgać nieba. Taką osobą jest tegoroczna laureatka Nagrody im. ks. Leopolda
Otto Mira Kreska – wyrosła w surowym, mazurskim klimacie na skraju Puszczy
Piskiej. Odkąd pamięta, praca na rzecz innych była dla niej czymś oczywistym.
Po wojnie straciła wszystko i została w Polsce sama, jej bliscy wyjechali do
Niemiec, wokół zaś było wiele biedy – wtedy zaczęła pomagać. Nie było to
jednak łatwe, bo choć wyszła za mąż za Polaka, nadal postrzegana była jako
Niemka. Od 1981 roku, gdy przeszła na emeryturę, całkowicie poświęciła się
pracy społecznej. Mocno zaangażowała się też w swojej parafii zostając
członkinią rady parafialnej. Dzięki swoim kontaktom zdobywała fundusze na
remonty i wyposażenie kościoła oraz budynków parafialnych. W okresie stanu
wojennego, a także później, pracowała na rzecz najuboższych, organizując
transporty leków, żywności i ubrań. Upadek systemu komunistycznego i zmiana
ustroju otworzyły przed nią nowe perspektywy. Jej talent organizacyjny ujawnił
się w całej pełni. Założyła Piskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu
Pisz „Roś”, którego głównym celem było budowanie mostów przyjaźni z
narodem niemieckim. Jej zaangażowanie przyczyniło się też do nawiązania
partnerstwa miasta Pisza z niemieckim powiatem Schleswig – Flensburg.
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Z jej inicjatywy w 1992 roku powstała w Piszu stacja socjalna świadcząca
bezpłatną pomoc medyczną, pielęgniarską i rzeczową osobom starszym,
przewlekle chorym i ubogim. W 1994 roku nawiązała współpracę z niemiecką
organizacją zajmującą się grobami wojennymi. Na efekty nie trzeba było
czekać: uporządkowano teren starego, zabytkowego cmentarza ewangelickiego
w Piszu, gdzie utworzono Park Pamięci, a kaplica cmentarna została poddana
renowacji. W ramach tej współpracy laureatka doprowadziła też do
zainicjowania cyklicznych obozów młodzieżowych, w trakcie których młodzi
ludzie z obu krajów uczą się historii i wzajemnego szacunku. Dzięki jej
inicjatywie i pomocy strona niemiecka corocznie funduje dwa roczne stypendia
dla najzdolniejszej piskiej młodzieży. Za sprawą laureatki przez wiele lat
organizowano w Piszu kursy języka niemieckiego i tygodniowe szkolenia w
zakresie udzielania pierwszej pomocy. Mira Kreska zawsze też niosła i niesie
świadectwo tego, że jest ewangeliczką. Jej działania przyczyniają się do dobrego
zdania ludzi z zewnątrz o parafii i piskich ewangelikach. Jeden z bliskich
współpracowników laureatki, poproszony o opisanie jej osoby kilkoma
przymiotnikami, powiedział: „Pani Mira jest troskliwa, dobra, pomocna,
oddana, wspierająca i szanująca innych, ale też bardzo konkretna, dokładna,
pracowita, mocna, pewna siebie, sprawiedliwa i uczciwa”. Laureatka była
wielokrotnie wyróżnia-na za swoje dokonania. W 2003 roku z rąk Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej ode-brała Srebrny Krzyż Zasługi. Rok później została
odznaczona tytułem honorowym „Wilka Piskiego” w kategorii postawa godna
pochwały i propagowania. „Za aktywność obywatelską, za wszystkie
zrealizowane dzieła i za budowanie pozytywnego wizerunku Pisza poza
granicami Polski”, piska rada miejska w 2007 roku przyznała jej tytuł
„Zasłużona dla Miasta Pisz”. W 2009 roku znalazła się też wśród laureatek
„Złotej dziesiątki kobiet sukcesu Warmii i Mazur”. Podsumowując swoją drogę
życiową, Mira Kreska powiedziała: „Praca na rzecz drugiego człowieka była i
jest dla mnie najważniejsza, ale bez wiary w Boga nie dokonałabym tego
wszystkiego. Wiara zawsze mnie prowadziła. Jestem dumna z tego, co
zrobiłam”. W Puszczy Piskiej rośnie wyjątkowy, rzadki gatunek sosny zwany
sosną mazurską. Charakteryzuje się pięknym, walcowatym i bezsękowym pniem.
Sosna mazurska jest wyjątkowo odporna na zmienne warunki klimatyczne. Ma
dużą energię wzrostu i daje drewno wysokiej jakości, przez co jest bardziej
wydajna niż sosna zwyczajna, zwana też pospolitą. Mira Kreska w swojej
postawie społecznika i orędownika pojednania polsko-niemieckiego nie jest
pospolitą sosną – jest sosną mazurską, zahartowaną życiowymi
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doświadczeniami, jak drzewo surowym klimatem. Wiatry historii i osobiste
tragedie nie złamały jej, lecz stały się impulsem do jeszcze większego
zaangażowania. Laureatka jest wyjątkowym i rzadkim obecnie gatunkiem
chrześcijanina-ewangelika – nie z nazwy, lecz poprzez czyny, którymi
potwierdza swoją wiarę i miłość. Jej aktywność, energia i widoczna w działaniu
pasja wywołują podziw i szacunek. Mając na uwadze zarówno jej dokonania,
jak i ogromne zaangażowanie, w którym trwa do dzisiaj – bo przecież dopiero
co przyjmowała gości i kolejny transport z Niemiec – należałoby zawołać za
królem Salomonem: „Dzielna kobieta – trudno o taką! Jej wartość przewyższa
perły. Oddajcie jej, co się jej należy. Niechaj ją w bramach wysławiają jej
czyny!” (Przypowieści 31,10.31).
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Posiedzenia Gremiów Parafialnych
Zapraszamy Członków Parafialnej Komisji Rewizyjnej na posiedzenie w dniu
16.01.2020 r. o godz. 17:00 w sali parafialnej piskiej parafii ewangelickiej.

Zapraszamy Członków Rady Parafialnej na posiedzenie w dniu 15.01.2020r.
o godz. 17:00 w sali parafialnej piskiej parafii ewangelickiej.

***
Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne
Serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian piskiej parafii ewangelickiej
oraz sympatyków na Sprawozdawcze
Zgromadzenie Parafialne w Piszu w
niedzielę 2 lutego 2020 roku po
nabożeństwie o godz. 11:00 w kaplicy
ewangelickiej w Piszu.
Podczas
Zgromadzenia
zostaną
przedstawione sprawozdania:
- finansowe za 2019 r.,
- sprawozdanie proboszcza z życia
parafii w 2019 r.,
- sprawozdanie z działalności Diakonii Piskiej w 2019 r.,
- preliminarz budżetowy na 2020r.
Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą parafii.
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PLAN NABOŻEŃSTW STYCZEŃ 2020 R.

Tekst
kazalny

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

05.01.

Iz 61,
1-11

2. Niedziela po
Bożym
Narodzeniu

9:00

11:00

06.01

Ef 3,
1-7

Święto Epifanii

17:00

12.01.

Mt 3,
13-17

1. Niedziela po
Epifanii

11:00

19.01.

Jr 14,19

2. Niedziela po
Epifanii

9:00

11:00

26.01.

Dz
10,2135

3. Niedziela po
Epifanii

9:00

11:00

Obj
1,9-18

Ostatnia
Niedziela po
Epifanii

Data

02.02.

Legenda:

9:00

Ełk

Biała Piska
do
Pisza godz.
10:30

10:00

10:00

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

Pisz 11:00
do
Po nabożeństwie
Pisza godz.
Zgromadzenie Parafialne
10:30

- Spowiedź i Komunia Święta;
- Kawiarenka Parafialna;
- transport na nabożeństwo;
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA KRAJ
Zmiana proboszcza w Mrągowie
W niedzielę 29 grudnia w Mrągowie miało miejsce uroczyste nabożeństwo w
czasie którego parafianie, jak i społeczność miasta dziękowali przechodzącemu
na emeryturę Księdzu Proboszczowi Piotrowi Mendrochowi za lata pracy na
rzecz Parafii, ale również za zaangażowanie w życie miasta. Podziękowania
były także skierowane do małżonki Księdza Piotra, Pani Pastorowej Danuty
Mendroch, która przez wiele lat wspierała męża w służbie, jak również była
mocno zaangażowana w codzienne życie mrągowskiej Parafii. Podziękowania w
imieniu władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz w imieniu Diecezji
Mazurskiej złożył Zwierzchnik Diecezji Ksiądz Biskup Paweł Hause.

Decyzją Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego następcą ks. Piotra
Mendrocha został ks. Krzysztof Śledziński, który dotychczas pełnił posługę w
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie.
Źródło: https://www.facebook.com/DiecezjaMazurska

***
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Rok wolności chrześcijańskiej
13 października 2018 r. Synod Kościoła przyjął uchwałę, że rok 2020 będzie
Rokiem wolności chrześcijańskiej. Jest to nawiązanie do 500-lecie pisma M.
Lutra „O wolności chrześcijańskiej” z 1520 roku.

***
Święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus.
Dziecię, które urodziła Maria w
Betlejem, zostało zgodnie z
przepisami prawa (3 Mż 12,3)
obrzezane ósmego dnia i nadano
Mu imię Jezus (Łk 2,21). Imię to
zostało
wcześniej
wybrane
Synowi Marii przez Boga (Mt
1,21; Łk 1,31). Wielka jest
wymowa tego imienia. Po
hebrajsku brzmi ono Jehoszua
(lub Jeszua) i oznacza: „Jahwe
jest zbawieniem”.
Bóg zapowiadając narodzenie swojego Syna, powiedział do Józefa: „Nie lękaj
się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się z niej poczęło, jest z Ducha
Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem on zbawi lud swój
- 18 -

od grzechów jego” (Mt 1, 20.21). Wielu mężów Starego Testamentu miało imię
Jeszua. Najbardziej znanym z nich był następca Mojżesza, Jozue (= Jehoszua),
pod wodzą którego Izraelici weszli do Kanaanu, ziemi w której przychodniem
był Abraham, Izaak i Jakub. Bóg przez Jozuego wprowadził lud izraelski do
Ziemi Obiecanej, a więc darował potomkom Jakuba wybawienie od
niebezpieczeństw, czyhających na nich na pustyni. Zbawicielem całej ludzkości
jest Jezus narodzony w Betlejem. Został On nazwany Zbawicielem przez anioła
na polach betlejemskich (Łk 2,11). Jan Chrzciciel nazwał Go Barankiem
Bożym, który gładzi grzech świata (J 1,29). Człowiek za człowieka nie może
złożyć ofiary przebłagania. Dlatego w Jezusie narodzonym z Marii zamieszkała
cała pełnia boskości (Kol 1,19). Dlatego Jezus mógł być Zbawicielem świata.
Apostoł Piotr powiedział: „Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma
żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy
być zbawieni” (Dz 4,12). Święto Nadania Chrystusowi Imienia Jezus przypada 1
stycznia, a więc w Dzień Nowego Roku. Rozpoczynając z łaski Bożej nowy rok,
stajemy na początku drogi, po której Bóg pragnie nas prowadzić przez swoje
słowo, błogosławić nam i ochraniać od wszystkiego złego. Na początku tej drogi
Chrystus ogłasza nam, że zostaje darowany nam jeszcze jeden rok łaski. W
synagodze nazaretańskiej bowiem podano Jezusowi Księgę Izajasza, a
otworzywszy tą księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański
nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał
mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym
uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana”. A
skończywszy czytać, Jezus powiedział: „Dziś wypełniło się to Pismo w uszach
waszych” (Łk 4,16-21). Nie oznacza to, że nie spotka nas żadne doświadczenie.
Bóg realizuje swoje plany wobec nas suwerennie. „Jeżeli Pan zechce, będziemy
żyli i zrobimy to lub owo” (Jk 4, 13-15). Wkraczając w nowy rok, winniśmy
mocno uchwycić się wyciągniętej dłoni Bożej, wszak Bóg i Ojciec naszego
Pana, Jezusa Chrystusa, jak prowadził swój lud izraelski pod wodzą Mojżesza i
Jozuego do Ziemi Obiecanej (Joz 1,1-9), tak przez Chrystusa pragnie nas
prowadzić przez wszystkie dni naszego życia po drodze prawdy i wiary do
zbawienia wiecznego. Nad tą drogą rozlega się Boże zapewnienie: „Nie bój się i
nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek
pójdziesz” (Joz 1,9). Patrząc w przyszłość, zechciejmy usłyszeć i przyjąć do
serca przede wszystkim słowa naszego Pana, które dla Jego historycznych
uczniów i dla nas, uczniów przez wiarę w Niego, mają to samo znaczenie i sens,
i ten sam powinny wywołać skutek: „Niechaj się nie trwoży serce wasze;
wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie
przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”.
ks. Manfred Uglorz, Miłościwy Rok Pana (fragmenty)
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HISTORIA MAZUR
Mazury bez Mazurów
Gdy polityka Willego Brandta doprowadziła do nawiązania stosunków
dyplomatycznych między RFN a Polską, rozpoczęła się ostatnia wielka fala
wyjazdów z Mazur.
Gdy Helmut Schmidt i Edward Gierek w 1975r. doszli do porozumienia w
sprawie miliardowego kredytu niemieckiego i lepszych warunków wyjazdu,
ponownie wzrosła liczba tych, którzy chcieli z Mazur uciekać.
Gdy w 1980r. mazurscy intelektualiści z Olsztyna złożyli wniosek o
rejestrację Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego, rząd komunistyczny wniosek
oddalił, bez żadnego tłumaczenia.
Tragedia Mazurów odcisnęła piętno także na życiu Erwina Kruka. W
jednym z wierszy napisał: "Śpiew nasz już tylko w kancjonałach, a kancjonały w
rękach umarłych." Był to rodowity Mazur ur. w 1941r. w Dobrzyniu (Gutfeld)
znany mazurski poeta i literat.
W okresie powojennym także Kościoły nie wypracowały jakiegoś modelu
pokojowego współistnienia. Katolicy raz po raz spoglądali łakomym okiem na
świątynie ewangelickie. Po wojnie większość kościołów ewangelickich
należących przeważnie do Kościoła Unijnego, Państwo Polskie przekazało
Kościołowi Ewangelicko - Augsburskiemu, jako jego następcy prawnemu. Po
kolejnych latach emigracji coraz więcej kościołów ewangelickich stało jednak
pustych. Katolicy, którym państwo nie pozwalało budować nowych kościołów,
zaczęli radzić sobie sami - nielegalnie zajmowali osierocone świątynie, nawet
nie próbując pertraktować z Kościołem Ewangelickim. Tworzyli fakty
dokonane, przed którymi niewielka ewangelicka społeczność niezbyt mogła się
bronić.
W Pupach (obecnie Spychowo) 23 września 1979r. podczas nabożeństwa
w miejscowym kościele ewangelickim społeczność katolicka wraz ze swoim
proboszczem wtargnęła do świątyni i zajęła ją siłą.
20 kwietnia 1980r. katoliccy mieszkańcy Gawrzyjałek zażądali od by
miejscowy kościelny ewangelicki wydał im klucze do kościoła. Gdy odmówił
wyłamali drzwi, wymienili zamki i zajęli kościół.
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Mimo, że pertraktacje z Kościołem Ewangelicko- Augsburskim już trwały
nadal dochodziło do nielegalnego zajmowania świątyń. Takie fakty zanotowano
w Baranowie i Ukcie 5.IV.1981r. ,w Nawiadach 1.V1981r. i Szestnie
10.X1981r.
Diecezja Warmińska Kościoła Rzymskokatolickiego wypowiedziała się na ten
temat lakonicznie, że nie można dłużej patrzeć jak coraz więcej kościołów
ewangelickich świeci pustkami. O powody masowego exodusu Mazurów nie
pytali.
Mazury bez Mazurów - taki był rezultat prowadzonej wobec nich polityki,
o której polski dziennikarz wydał druzgocący wyrok: "czego Prusacy nie
dokonali przez ponad 400 lat, tego my Polacy dokonaliśmy w jedno pokolenie,
zrobiliśmy z Mazurów świadomych Niemców."
Dziadek

ROZWAŻANIE
Wspomnienie śp. Miry Kreski

7

I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go; natychmiast też wzmocniły się nogi
jego i kostki, 8I zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni,
przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga.
Dz 3, 7 - 8

Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy ile dla drugiego człowieka
świadczą zwykłe codzienne gesty. Gesty wyrażają między innymi postawę
otwartą, defensywną, a także gotowość, otuchę, frustrację, pewność siebie czy
też oczekiwanie. Używamy gestów nawet w sytuacjach, w których nie możemy
zobaczyć swojego rozmówcy, na przykład podczas rozmowy telefonicznej.
We fragmencie który przytoczyłem na początku, też mamy ukazany
pewien gest. Jest to wyciągnięcie ręki. I chyba dla wszystkich jest jasne, że ten
gest wyciągniętej dłoni był nieodłącznym elementem życia pani Miry. Wielu z
nas może przypomnieć sobie te chwile z życia, które związane były z naszą
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drogą siostrą w Chrystusie. Najwięcej tych wspomnień mają ci, którym
pomagała i do których ochoczo wyciągała dłoń.
Nie w sposób chyba wymienić ilu ludziom podała swoją dłoń, tylko po to,
aby ich podnieść z niedoli, uratować ich, gdy byli w potrzebie, czy cytując
ewangelistę Wzmocnić ich nogi i kostki. Czasem tę dłoń podawała nawet tym,
którzy na to nie zasługiwali.
Lecz my wiemy dlaczego to robiła. Kierowała się bowiem tym Bożym
przykazaniem miłości bliźniego.
Drodzy w Chrystusie! Bóg chce abyśmy w żałobie, w smutku, zbliżali się
także do Niego. On chce nam przypominać o przemijalności naszego
ziemskiego życia, ale jednocześnie o tym, że On też wyciąga do nas swoją dłoń i
to od Niego otrzymujemy wszelkie błogosławieństwo, że On, a nie kto inny jest
dla nas źródłem pociechy.
I On wyciągnął też swoją rękę do pani Miry. Przez całe jej życie był dla
niej wsparciem, wiedziała, że może na nim polegać, w każdej sytuacji. W
minionym miesiącu znów wyciągnął do niej swą dłoń. Po to aby zabrać ją do
swojej świątyni, zabrać ją do miejsca, które On przygotował dla każdego, kto
Jemu ufa i kto w Nim pokłada swoją nadzieję. Wszak Jezus powiedział na
kartach ewangelii Jana: Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję
wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i
wy byli. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie. I pani Mira tę drogę znała.
Niech i ten czas rozstania, będzie dla Was czasem zbliżenia się do Boga,
czasem refleksji nad życiem, być może czasem odnowy relacji z bliskimi i z
naszym Panem. Czasem poznania tej drogi. Niech te łzy smutku i żałoby
przemienią się w łzy nadziei i tęsknoty za wszechmocnym Bogiem i niech staną
się drogą do poznania Jego obecności, abyśmy u kresu życia, również mogli
wejść do tej do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga.
Amen.

A pokój Pański, który przewyższa wszelki rozum niech strzeże serc i myśli
naszych w Jezusie Chrystusie, do życia wiecznego. Amen.
Bartłomiej Polok
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DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE
POWIATU PISKIEGO
MITTENHEIDE (TUROSCHELN) – TUROŚL
Kościół ewangelicki zbudowano w 1907 roku. Pod królewskim patronatem
zbudowano w roku 1848 drewniany kościół kryty dachówką, nie posiadał on
wieży. Dwa dzwony, które kościół posiadał zawieszone były na obelkowaniu.
W miejsce tego kościoła zbudowano w 1907 r. masywny kościół z czerwonej
cegły i z boku osadzono wieżę. Poświęcenie nowego kościoła miało miejsce 19
lutego 1908 r. w starym drewnianym kościele urządzono dom parafialny.
Według danych w 1912r. parafia liczyła 3000 wiernych, w tym 1500 Mazurów.
Na terenie parafii funkcjonowało 7 szkół, w których uczyło 13 nauczycieli.

Pieczęć Parafii Ewangelickiej w Turośli
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Po stanie z 1912 r. Parafia w Turośli obejmowała następujące miejsca
Nazwa
Nazwa miejscowości
miejscowości
z 1938 roku
do 1938 roku
Turoscheln D. )*
Mittenheide *
mit Kl. Turoscheln
Dziatken D. und F.
Jagdwiesen
und Eichenwalde
-

Obecna/ polska
nazwa
miejscowości

Pozycja geograficzna
na mapie okręgu

Turośl

19 km SW od Pisza

Dziadki
Dębniak

2 km SE od Turośli

Turoscheln OF.

Mittenheide OF.

Annussewen

Brennerheim *

Anuszewo

6 km NE od Turośli

Erdmannen )*
mit Hirschtal

Erdmannen *
bis 1905: Alt
Uszanny *

Ciesina
Jelonek

7 km W od Turośli

Uściany Stare

7 km NE od Turośli

Grünheide )*
Heydick )*

Heidig *

Hejdyk

5 km W od Turośli

Karpa )*

Karpen *

Karpa

4 km SE od Turośli

Jegliak F.

Fichtenwalde *

Nowe Uściany

7 km NE od Turośli

Przyroscheln

Walddorf (1928) *

Przerośl

5 km NE od Turośli

Samordey Kol.

Samordei

Zamordeje

10 km N od Turośli

Zdunowo

5 km SE od Turośli
5 km SE od Turośli

Małe Spaliny

8 km SW od Turośli

Wielki Las

7 km NE od Turośli

Uściany Nowe

7 km NE od Turośli

Zimna

7 km NE od Turośli

Sdunowen )*
Sadunen *
mit Zielonygrond
oo Sadunen
Kl. Spalienen )* D.
Spalienen *
und F.
Tannenheim D. und
bis 1905: Wielgilaß *
F.
Neu-Uszanny D.
Fichtenwalde *
und F.
Zymna D. und F.

Kaltenfließ (1932) *

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 Turośli według stanu z 1939 roku
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POEZJA
Panie mój
Panie mój, przez lata zagubiony
W skromnej piskiej ewangelickiej parafii odnaleziony
Może nawet czasami Cię, Panie, szukałem
Nie znalazłem, pewnie znaleźć nie chciałem
Byłeś Boże mój obok mnie , czekałeś
Do serca mego często jak do drzwi pukałeś
Ale ja już w dobro nie wierzyłem i w Ciebie, Panie, też nie
Lata mijały, życie bez Ciebie, Panie, także
I pewnego dnia majowego otworzyły się moje oczy
Byłeś obok mnie - wiem, zawsze byłeś
Zielona wiosna taka cudowna, życiem radosna
Gorącym latem i pszczół brzęczeniem
Jesienna melancholia z jesiennym marzeniem
Zima biała, którą śniegiem okryłeś
Zawsze, Panie, zawsze ze mną byłeś
I chociaż trzymają mnie czasami jeszcze szpony przeszłości
I żal lat straconych, z dobrej drogi już nie zejdę
I już Ciebie, Boże, nie zgubię

Leszek Drzazgowski 5.12.2019 r
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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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Mały Wielki Procent
Parafia powołała w 2010 r. Ewangelickie
Stowarzyszenie Betel, którego głównym
zadaniem jest prowadzenie pomocy dla osób
niepełnosprawnych.

W 2013 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego i
można przekazać na nasze stowarzyszanie 1 % od podatku.

Prosimy o P O M O C!
Nasze stowarzyszenie prowadzi:
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu dla 50 uczestników terapii
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej dla 50
uczestników terapii
- Stację Socjalną w Piszu - pod opieką mamy 60 pacjentów
Waszą pomoc potrzebujemy na:
- prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej
Piskiej
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu

KRS : 0000373147 - wpisz w podczas wypełniania
deklaracji PIT
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CHWILA RELAKSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.

Kusił Jezusa (Mt 4,1-11)

2.

Objawił się Józefowi we śnie (Mt 1,18-25)

3.

Pasie owieczki

4.

Dzień niewinnych … (28 grudnia) (sprawdź introity)

5.

31 Grudnia

6.

Jezus głosił z niej kazanie (Mt 5,1-12)

7.

Jego teściowa została uzdrowiona w Mt 8,14-17

8.

Uciszył ją Jezus w Mt 8,23-27

9.

Były zrywane w sabat (Mt 12,1)

10.

Dwa białe prostokąty przy todze księdza

11.

Ojciec Józefa - męża Marii (Mt 1,16)

Bartłomiej Polok
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CYTAT NA NOWY ROK

"Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy
przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy
przełamać ludzkiej złości i gniewu.
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy
zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy
okazać ludziom serca, bliskości,
współczucia, dobroci i pociechy.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić
dobrem za wyrządzane nam zło."
kard. Stefan Wyszyński
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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 / Tel. kom. służbowy: 514 391 461
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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