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Hasło roku:
Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu.

Mk 9,24

HASŁO MIESIĄCA LUTY 2020 R.
Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi.
1 Kor 7,23
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy.
Tematyka 2020 roku w naszym Kościele poświęcona jest wolności
chrześcijańskiej. Chcemy się skupić na uwielbianiu Boga, za Jego nieoceniony
dar miłości, jakim jest zbawienie człowieka darowane nam w Jezusie
Chrystusie, a co za tym idzie wolność dzieci Bożych. Jezus Chrystus nadał
człowiekowi wyjątkową godność i włączył nas do rodziny dzieci Bożych. On
poprzez swoją mękę na krzyżu Golgoty uczynił nas wolnymi od grzechu, w
swojej śmierci uznaje nas sprawiedliwymi. Dlatego tak ważne jest przesłanie
Apostoła Pawła na ten miesiąc do nas skierowane. Zostaliśmy drogo kupieni…
cierpienie Chrystusa, Jego śmierć jest ogromna ceną jaką sam Bóg musiał za nas
ponieść. Jeśli z refleksja spojrzymy na swoje życie, nieraz widzimy, że poprzez
brak naszej wiary, brak poszukiwania bliskości z Bogiem oraz brak
poszukiwania bliskości z bliźnim marnujemy tą wielką cenę jaką poniósł Jezus.
Bóg daje nam każdego dnia nową szansę do bycia Bożym dzieckiem, ale w
wyborze drogi, tej codziennej jesteśmy samodzielni i wolni! To my mamy
każdego dnia wybierać podążanie za Jezusem, życie w miłości do Boga i
człowieka. Tak, droga siostro i bracie, na każdym z nas jest złożona
odpowiedzialność za każdy dzień naszego życia. To my w swoich wyborach
dokonujemy wyboru pomiędzy życiem w wolności dzieci Bożych, a niewolą
tego świata. Dlatego życzę wam, jak i sobie, abyśmy przed każdą decyzją
poczynili refleksję, co jest dobre, co służy mi, bliźnim, co w końcu jest zgodne z
wolą Boga, a dopiero potem działali! Dobrych wyborów na każdy dzień wam
życzę! Zostańcie z Bogiem! Amen.
Ks. Marcin Pysz
-2-

Z ŻYCIA PARAFII STYCZEŃ
Pamiętajcie o tych co się źle mają...
Diakonia Piska podsumowała 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z
sprawozdaniem naszej parafialnej diakonii, służby charytatywno – opiekuńczej
realizowanej na terenie Piskiego Powiatu.
Diakonia Piska to nic innego jak Działalność Charytatywna Parafii
Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. Słowo Diakonia odnosi się do służby,
pomocy, wsparcia, opieki jaką prowadzi Kościół Ewangelicko – Augsburski w
RP. Diakonia jest nierozerwalnym elementem funkcjonowania parafii
luterańskich w Polsce. Nie ma parafii bez zainteresowania i pomocy niesionej
osobom w trudnej sytuacji życiowe, niepełnosprawnym oraz wykluczonym
społecznie. Piska parafia ewangelicka realizuje służbę diakonijną poprzez
włączanie się w akcje ogólnopolskie organizowane przez Diakonię Polską oraz
inicjatywy lokalne realizowane na terenie parafii. W celu prowadzenia
zinstytucjonalizowanej i profesjonalnej pomocy osobom potrzebującym parafia
powołała w 2010 r. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, którego zadaniem jest
organizowanie i prowadzenie różnych form wsparcia na terenie Powiatu
Piskiego i nie tylko. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w 2020 r. będzie
obchodziło 10-cio lecie swojej statutowej działalności. W nadchodzącym roku
czeka nas czas podsumowań działalności diakonijnej oraz wytyczenie planów na
kolejne lata działalności naszego stowarzyszenia.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu.
ŚDS w Piszu działa od 01.12.2008 r. Pomoc jest świadczona 40 osobom
psychicznie chorym, zaś od grudnia 2019 r. 50 osób, które uczęszczają na
codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto
osoby te otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo prawe, pomoc
odzieżową i żywnościową.
Organem prowadzącym ośrodek jest
Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii
ewangelickiej. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na
stronie: www.esbetel.pl oraz www.sds-pisz.pl.
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W roku sprawozdawczym ES Betel rozliczyło projekt unijny na rozbudowę
budynków parafialnych przeznaczonych na prowadzanie ŚDS w Piszu.
Stowarzyszenie otrzymało blisko 1 098 988,57 zł dotacji, zaś koszt całej
inwestycji przekroczy 1 434 321,41 zł. W ramach projektu została dokończona
rozbudowa budynków parafialnych przeznaczonych na ŚDS w Piszu oraz
generalny remont aktualnie istniejących budynków. Dzięki inwestycji powstało
18 nowych miejsc terapeutycznych dla osób potrzebujących, aktualnie od 01
grudnia uruchomiono 10 nowych miejsc terapeutycznych. W dniu 24 maja 2019
r. odbyło jest uroczyste poświęcenie rozbudowanych budynków parafialnych
oraz 10 lecie powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu.
Poświęcenia dokonali: Biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP ks.
Bp Jerzy Samiec oraz Biskup Diecezji Mazurskiej ks. Bp Paweł Hause.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej.
PŚDS w Białej Piskiej działa 01.03.2015 r. Pomoc świadczona jest łącznie 50
osobom z czego: 35 osobom psychicznie chorym oraz 15 osobom z demencją
starczą lub chorobą Alzheimera. Zajęcia są prowadzone w systemie opieki
dziennej. Uczestnicy terapii otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo
prawne, pomoc odzieżową i żywnościową. Organem prowadzącym ośrodek jest
Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii
ewangelickiej. Bieżące informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na
stronie: www.esbetel.pl oraz www.psds-bialapiska.pl W roku sprawozdawczym
ES Betel przeprowadziło dalsze prace remontowe i adaptacyjne poddasza na
cele terapeutyczne. Łączny koszt przeprowadzonych inwestycji w 2019 r. to 80
000,00 zł. Ośrodek cieszy się bardzo wielkim wsparciem miejscowej Gminy, od
dnia otwarcia co roku otrzymujemy 15 000,00 zł na cele ośrodka w Białej
Piskiej. Ośrodek dzięki przeprowadzonym pracom remontowym zwiększył się o
10 miejsc terapeutycznych. Konieczne jest dokończenie prac remontowych,
które zostały wycenione na kolejne 80 000,00 zł. Stowarzyszenie szuka środków
na dokończenie prac oraz planuje na 2020 r. uruchomienie nowych miejsc
terapeutycznych.
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Centrum Integracji Społecznej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.
W dniu 01.10.2017 r. zostało powołane do istnienia Centrum Integracji
Społecznej ES Betel (CIS). Organem prowadzącym CIS jest Ewangelickie
Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Zadaniem CIS
jest
pomoc
osobom
długotrwale
bezrobotnym,
wykluczonym,
niepełnosprawnym poprzez poszukiwanie pracodawców oraz społeczne
zatrudnienie. Do końca 2019 r. z pomocy CIS skorzystało blisko 50 osób, co
stanowi 20 osób więcej niż w roku 2018 z terenu Gminy Biała Piska, Pisz,
Orzysz i Ruciane Nida. Do organizacji CIS Zarząd powołał Dyrektora ds.
Ekonomii Społecznej. Aktualnie CIS posiada biuro w Białej Piskiej i w Piszu.
Na 2019 CIS otrzymało dotację na aktywizacje zawodową z Gminy Biała Piska
w wysokości 15 000,00 zł.

Stacja Socjalna w Piszu
Od 2012 roku przy piskiej parafii ewangelickiej działa Stacja Socjalna
prowadzona przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w partnerstwie z
Urzędem Gminy Pisz oraz Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W ramach
Stacji Socjalnej prowadzona jest opieka pielęgniarki u osób potrzebujących
pomocy medycznej: leczenie ran, odleżyn. Pomoc jest udzielana nieodpłatnie.
Przekazywane są nieodpłatnie pampersy – 2 277 szt., środki opatrunkowe – 2
163 szt. Stacja udzieliła pomocy łącznie 396 osobom w tym 5 parafian piskiej
parafii ewangelickiej jak i również 40 uczestników zajęć terapeutycznych w
ŚDS w Piszu. Łącznie pielęgniarka Stacji Socjalnej odbyła 2 481 wizyt
domowych oraz w siedzibie stacji.
Diakonia Piska działa w partnerstwie krajowym.
W roku sprawozdawczym Diakonia Piska była partnerem w dwóch
przedsięwzięciach prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W
ramach tej współpracy przeprowadzono: IX Wojewódzki Turniej Tańca
Środowiskowych Domów Samopomocy oraz w prowadzeniu Stacji Socjalnej.
W roku 2020 planujemy kontynuować te przedsięwzięcia. Diakonia Piska
wspiera również ośrodki prowadzone przez ES Betel. Diakonia Piska
współpracuje ściśle z Diakonią Polską oraz Dyrektorem Diakonii Mazurskiej.
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Diakonia Piska działa w partnerstwie zagranicznym:
W roku sprawozdawczym Diakonia Piska współpracuje z Zakonem Joannitów
Komandorii Pruskiej, Niemieckim Czerwonym Krzyżem oraz Rotary Club
Hamburg Haake. W nowym roku planujemy rozwijanie współpracy z
partnerami zagranicznymi. Nawiązano również kontakt z litewską Diakonią.
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Diakonia Piska prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego z której
korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Mamy na stanie łóżka
rehabilitacyjne, wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt.
Regularnie również przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe. W
roku sprawozdawczym z pomocy WSR skorzystało: 259 osób.
Inne akcje i działania Diakonii Piskiej:
– Pomoc dla Seniora
W związku z rosnącą liczbą osób starszych i samotnych parafia wraz ze swoim
stowarzyszeniem rozpoczęła projekt „Pomoc dla Seniora” w ramach którego jest
wynajmowana opieka dla osób samotnych i obłożenie chorych. Projekt
dofinansowała Diakonia Polska w wysokości 2 400,00 zł. Projekt ma swoją
kontynuację w 2020 r.
– Zbiórki Żywności
W 2019 roku Diakonia Piska przeprowadziła zbiórkę żywności we współpracy z
Bankiem Żywności w Olsztynie. W roku sprawozdawczym przeprowadzono
zbiórkę bożonarodzeniową. W zbiórce pomogli pracownicy oraz uczestnicy
terapii ŚDS w Piszu oraz PŚDS w Białej Piskiej oraz harcerze z Gminy Pisz.
Dzięki ofiarności mieszkańców Pisza udało się zebrać: 2000 kg . Pomoc
otrzymało 200 potrzebujących rodzin.
– Paczki świąteczne dla podopiecznych ŚDS i PŚDS
Diakonia Piska w Piszu prowadzi również akcję pomocy dla ŚDS w Piszu oraz
PŚDS w Białej Piskiej poprzez przygotowanie paczek świątecznych. W ramach
tej pomocy wsparcie otrzymało 100 osób starszych i niepełnosprawnych.
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– Święto Żniw dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Piszu i Białej
Piskiej
W 2019 roku po raz piąty zorganizowano zbiórkę płodów rolnych na rzecz ŚDS
w Piszu i PŚDS w Białej Piskiej. Wielu parafian przyniosło warzywa oraz
owoce na Święto Żniw, które zostały przekazane ośrodkowi. Łącznie zebrano
ponad 500 kg warzyw i owoców. Parafianie, którzy nie posiadają ogródków
zakupili owoce i warzywa.
– Świąteczna akcja paczka dla dzieci
W Poniedziałek Wielkanocny dzieci z naszej
świąteczne, łącznie przekazano 11 paczek. Zaś
narodzenia Diakonia Piska dzięki pomocy
charytatywnego przygotowuje paczki świąteczne
wykonano 17 paczek dla dzieci.

parafii otrzymały paczki
przed Świętami Bożego
diecezjalnego funduszu
dla dzieci i młodzieży

– Pomoc Meblowa i Remontowa
W ramach tej pomocy zostają przekazywane meble sprowadzone dzięki
współpracy z partnerami zagranicznymi. Z takie pomocy skorzystało 1 osoba.
– Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+
W 2019 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocową dla
seniorów – osób po 75 roku życia. Przekazano 30 paczek, gdzie można było
poza słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza,
pasztety oraz kosmetyki. Paczki wsparły naszych seniorów w przygotowaniu
świąt Bożego Narodzenia.
– Pomoc Interwencyjna.
W ramach tej pomocy udzielane jest jednorazowe (max 2 krotne) wsparcie
rodzin i osób w nagłych i trudnych sytuacjach życiowych, np. które ucierpiały
na skutek wypadku, nagłej śmierci osób bliskich lub innych wydarzeń losowych.
W 2019 roku raz udzielono takiej pomocy. Polegała ona na np. interwencyjnym
zakupie żywności dla rodziny w trudnej sytuacji finansowej.
– Prezent pod choinkę – dla dzieci na Ukrainie
Diakonia Piska w 2019 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod
choinkę gdzie w sumie zebrano 42 paczki, tak wyjątkowy efekt zbiórki udało
się osiągnąć dzięki wsparciu i zaangażowaniu szkół w Piszu, Ełku i Okartowie.
Akcję koordynował piski praktykant p. Bartłomiej Polok.
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– Skarbonka Diakonijna
W roku sprawozdawczym w zorganizowano zbiórkę ofiar przeznaczonych na
dzieci i osoby starsze, w ramach wielkanocnej akcji Skarbonka Diakonijna.
Zebrano łączną ofiarę w wysokości: 267,82 zł.
– Wigilijne Dzieło Pomocy
Diakonia Piska w 2019 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy
rozprowadziła 75 świece na rzecz osób potrzebujących.

***
Konkurs Biblijny Sola Scriptura - etap diecezjalny

Kto tańczył na uczcie u króla Heroda”, „Kim był Belzebub”, „Kto zaparł się
Pana Jezusa”. Z takimi pytaniami zmagali się uczestnicy diecezjalnego etapu
Konkursu Wiedzy Biblijnej SOLA SCRIPTURA.
W etapie uczestniczyło aż sześciu uczniów z terenu Parafii Piskiej. Miło jest
nam poinformować, że do kolejnego etapu zakwalifikował się uczeń Szymon
Tyrna. Wraz z dwoma innymi uczestnikami z parafii w Ostródzie i Kętrzynie
będzie reprezentował Diecezję Mazurską w etapie ogólnopolskim, który będzie
miał miejsce dn. 21 marca br. w Bielsku – Białej.
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Z tego miejsca Parafia składa podziękowania rodzicom, którzy mobilizowali i
przepytywali swoje pociechy z Ewangelii Marka oraz praktykantowi p.
Bartłomiejowi Polokowi za zainspirowanie i przygotowanie uczniów do
tegorocznego konkursu biblijnego.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY OGŁASZAMY

Zmarła śp. Jadwiga Jastrzębska w wieku 88 lat, urodzona 19.04.1932 r. w
Chmielewie, mieszkała w EDO w Mikołajkach, zmarła w dniu 10.01.2020 r. w
Mikołajkach.
Pogrzeb śp. Jadwigi Jastrzębskiej odbył się w dniu 14 stycznia 2020 r. (wtorek)
o godz. 11:00 z kaplicy cmentarnej w Orzyszu na pobliski cmentarz.
„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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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Ja jestem drogą!

Zapraszamy do wspólnego pójścia jedną drogą, drogą Jezusa Chrystusa…
projekt ten kierowany jest do osób zainteresowanych Kościołem Ewangelickim,
jego historią, nauką, zwyczajami, tradycjami i rozumieniem Świata… To
również wyjątkowy czas na zadanie każdego pytania, a im trudniejsze, tym
lepsze…
Serdecznie zapraszamy na spotkania, aby nie żyć stereotypami ale u źródła
dowiedzieć się o Kościele Ewangelickim.
Najbliższy temat:
03 luty 2020 – godz. 18:00 – Nazwa: Kościół Ewangelicko-Augsburski, a nie
habsburski, niemiecki i czy jakiś jeszcze inny…
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PLAN NABOŻEŃSTW LUTY 2020 R.

Data

Tekst
kazalny

Uroczystość

Wejsuny

02.02.

Obj
1,9-18

Ostatnia
Niedziela po
Epifanii

09.02.

Mt 20,
1-16

3. Niedziela
przed Postem

do
Pisz 11:00
Pisza godz.
Po nabożeństwie
10:30
Zgromadzenie Parafialne
do
11:00
9:00
10:00 Ełku godz.
9:15

Ez 2, 15(6-7)
16.02.
8-10;
3,1-13

2. Niedziela
przed Postem

9:00

11:00

23.02.

Łk 18,
31-43

Niedziela
Przedpostna

9:00

11:00

26.02.

Mt 9,
14-17

Dzień Pokuty i
Modlitwy

1Mż 3,
01.03. 1-19
(20-24)

Legenda:

Pisz

Ełk

Biała Piska

do
Pisza godz.
10:30
10:00

do
Ełku godz.
9:15

18:00

1. Niedziela
Postu

9:00

- Spowiedź i Komunia Święta;
- Kawiarenka Parafialna;
- transport na nabożeństwo;
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11:00

do
Pisza godz.
10:30

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA KRAJ
20 lat deklaracji o Chrzcie
23 stycznia 2020 r. w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w
Warszawie odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan i jednocześnie nabożeństwo upamiętniające 20.
rocznicę podpisania w tymże kościele deklaracji o wzajemnym uznaniu
Sakramentu
Chrztu
Świętego
podpisanego
między
Kościołem
rzymskokatolickim a Kościołami Polskiej Rady Ekumenicznej (oprócz Kościoła
Chrześcijan Baptystów).

Obecni byli reprezentanci Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), a
także czterech biskupów, którzy przed 20 laty podpisywali wspólny dokument:
bp Jan Szarek (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Zdzisław Tranda (Kościół
Ewangelicko-Reformowany), bp M. Włodzimierz Jaworski (Kościół
Starokatolicki Mariawitów) oraz bp Edward Puślecki (Kościół EwangelickoMetodystyczny).
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Prawosławnego metropolitę warszawskiego i całej Polski Sawę (Hrycuniaka)
reprezentował abp Abel (Popławski), arcybiskup lubelsko-chełmski i
jednocześnie wiceprezes PRE, a bp. Wiktora Wysoczańskiego (Kościół
Polskokatolicki) zastępował wikariusz generalny ks. inf. Andrzej Gontarek.
Kościół rzymskokatolicki reprezentował przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski, arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki.
Obecni byli również inni hierarchowie Kościoła rzymskokatolickiego – z
ramienia diecezji warszawsko-praskiej ordynariusz bp Romuald Kamiński i
biskup pomocniczy bp Marek Solarczyk. Archidiecezję Warszawską
reprezentował bp Tadeusz Pikus, biskup senior diecezji drohiczyńskiej.
Specjalnie na nabożeństwo przybył ordynariusz sandomierski i przewodniczący
Rady ds. Ekumenizmu KEP bp Krzysztof Nitkiewicz. Obecna była również s.
bp Hanna M. Rafaela Woińska z Kościoła Katolickiego Mariawitów.
Obecni byli również reprezentanci innych Kościołów, w tym Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego czy Kościoła greckokatolickiego, a także
członkowie ekumenicznych wspólnot, w tym o. Adam Strojny z Chemin Neuf.
W nabożeństwie uczestniczył również rektor Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski.
Na ołtarzu umieszczono oryginalny tekst deklaracji oraz egzemplarz Biblii
Ekumenicznej.
Nabożeństwo prowadzili świeccy i duchowni różnych wyznań. Zebranych
powitał bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchnik
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. – W moim przekonaniu to
najważniejszy dokument, jaki udało się wspólnie wypracować – zaznaczył bp
Samiec. Liturgia nabożeństwa Słowa Bożego rozpoczęła się od wspólnej pieśni
„Przyjdź, Duchu Święty.”
Obecni byli chrześcijanie, należący do różnych Kościołów, nie tylko z Kościoła
rzymskokatolickiego i Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej,
ale także z Kościoła Katolickiego Mariawitów i Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego.
Kazanie wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i jednocześnie
metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Hierarcha mówił o przyczynach
podziałów, sposobów jego rozwiązywania, a także o perspektywie deklaracji o
uznaniu Chrztu Świętego.
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HISTORIA MAZUR
Tych, którym udało się uciec na Zachód czekały trudne lata. Wadzili się z
losem, zwłaszcza chłopi, których łączyła przecież z ojczystymi stronami
szczególna więź. Dawne struktury wiejskie były rozbite. Wszystko, co kiedyś
dawało oparcie zostało bezpowrotnie utracone. Mało kto wiedział co się stało z
innymi, mężczyźni wciąż jeszcze znajdowali się w obozach jenieckich, a
rodziny rozproszone w czterech strefach okupacyjnych. Uchodźcy mimo, że
znacznie ciężej odpokutowywali niemiecką winę, rzadko doświadczali
solidarności ze strony tych, którzy musieli ich u siebie przyjąć. Byli
przybłędami „Pollachen” dlatego chcieli wracać im prędzej, tym lepiej. Chcieli
jechać do domu, uprawiać pola i zaczynać od nowa.
W styczniu 1946r. 73-letni chłop mazurski ze wsi Romany (Rohmanen)
pow. Szczycieński wybrał się w drogę i dotarł zaprzęgiem konnym do
południowej Dolnej Saksonii. Nie mógł odnaleźć swojej familii, co tydzień pytał
w angielskiej komendanturze, kiedy może zaprzęgać i wracać na Mazury. Gdy
zaczęło wyglądać na to, że o powrocie nie ma co myśleć, położył się i 2 stycznia
1948r. zmarł
Kiedy nie było już wątpliwości, że powrót do domu jest wykluczony,
Zagłębie Ruhry zaczęło się szybko przekształcać w centrum osadnictwa
mazurskiego. Już od 1970 r. mieszkały tu większe grupy rolników mazurskich,
tak że prawie każdy Mazur miał jakiś związek z Westfalią. Mazurskich
uchodźców wypędzonych i wysiedlonych ciągnęło tam, gdzie żyli ich Krajanie.
Własnymi siłami, wspierani cudem gospodarczym ery Adenauera, stworzyli tu
sobie nowy dom, korzystając z dobrodziejstw ustawy o wyrównaniu szkód i
strat wojennych, nawet jeśli otrzymane odszkodowanie stanowiło zaledwie
minimalne zadośćuczynienie za poniesione wydatki, a nie rzeczywistą
rekompensatę za poniesione straty.
Wkrótce zaczęły powstawać wspólnoty powiatowe reprezentujące dawne
powiaty miejskie Prus Wschodnich. Ich przedstawiciele uważali się za
"landratów na uchodźctwie". Każda wieś , każda mazurska parafia wybierała
przedstawiciela gminy, który z kolei wchodził w skład sejmiku powiatowego najwyższego gremium uchwałodawczego wspólnoty.
Czas jednak robił swoje, ludzie się wykruszali, a w 2016 roku istniało już
tylko osiem wspólnot powiatowych. Przyszłość ich jest jednak niepewna, gdyż
nowe pokolenie ma inne zapatrywania i poglądy na te sprawy.
Dziadek
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***
To jest już ostatni artykuł Dziadka.
Bardzo serdecznie dziękujemy Dziadkowi Władkowi za wieloletni
wkład w tworzenie "Ewangelika Piskiego".
Redakcja

ROZWAŻANIE
A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem; ten,
ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz,
możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź
oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego. Łk 5,12-13
Oto mamy przed sobą historię o uzdrowieniu trędowatego. Jednak czym
jest ten trąd? Trąd to choroba skóry. Początkowo pojawiają się plamy na skórze,
stopniowo utrata czucia, szczególnie w palcach nóg i rąk, nieleczona prowadzi
do zwyrodnień i utraty tkanki. Człowiek się powoli rozpada.
Trąd jest chorobą zaraźliwą. Osoby dotknięte tą chorobą mieszkają poza
murami miast. Są oni odizolowani od zdrowych mieszkańców. Trędowaci
tworzą swego rodzaju społeczności, powoli umierające. Takie niby ówczesne
hospicja.
Ale mamy jednego trędowatego, który zjawia się w mieście w którym
przebywał Jezus. Można zadać pytanie co taki trędowaty robi w mieście? Kto
mu pozwolił wejść? Można się domyślać, że albo zakupy, albo słyszał o cudach
Jezusa i chciał pomocy?
Mamy mało informacji o trędowatym, wiemy tylko tyle, że był cały
pokryty trądem, więc choroba była w zaawansowanym stadium. „Gdy ujrzał
Jezusa, upadł na twarz i prosił Go”. Skąd ten trędowaty wiedział jak wygląda
Jezus? To może potwierdzić tylko, że słyszał o cudach Jezusa i z przekazu
innych osób dowiaduje się o tym co Chrystus czyni. Gdy zobaczył Jezusa
wiedział, że może to być jego ostatnie kolo ratunkowe i padł przed nim. Pewnie
w jego głowie kołatało wiele myśli czy Jezus go uzdrowi, czy nie.
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„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Rozumiecie? Tu nie jest
zawarta prośba. Tu nie jest napisane „Panie proszę, oczyść mnie”. A co by było
gdybyśmy się modlili „Panie jeśli chcesz, możesz mi pomóc zdać egzamin?”.
Czy Chrystus powiedziałby nam to samo co temu trędowatemu? „Tak chcę,
bądź oczyszczony”, „Tak, chcę pomogę Ci zdać.” I natychmiast trąd z niego
ustąpił. A co by się stało gdyby słowo „trąd” w powyższym tekście zamienić na
słowo „grzech”? Amen.

Bartłomiej Polok

DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE
POWIATU PISKIEGO
Wejsuny - Ostatni Kościól Ewangelicki w Powiecie Piskim
Kościół wiejski w Wejsunach został wybudowany w latach 1908 – 1910, jest to
kościół ceglany nie otynkowany w stylu neogotyckim. Od wschodniej strony
wznosi się wieża, kościół posiada też kolumnowe szczyty. Wnętrze kościoła z
boczną amboną utrzymane jest w prostym stylu. Kościół miał dwa dzwony.
Wyjątkową ciekawostką jest prezbiterium, które nie typowo znajduje się w
wieży kościelnej. Nad prezbiterium znajduje się zabytkowy mechanizm
zegarowy oraz dzwonnica.
Z trzynastu kościołów ewangelickich powiatu piskiego kościół wejsuński jest
jedynym, który pozostał ewangelickim. Do dnia dzisiejszego utrzymał się napis
w jęz. niemieckim nad drzwiami wejściowymi „Warownym grodem jest nasz
Bóg” - są to pierwsze słowa hymnu Luteran na całym Świecie, słowa pieśni
którą napisał ks. dr Marcin Luter na podstawie Psalmu 46, a inspiracją do
napisania tej pieśni był widok murów wokół zamku w Heidelbergu. We wnętrzu
kościoła znajdują się: tablica upamiętniająca wejsuńskich parafian poległych w I
Wojnie Światowej oraz tablica upamiętniająca poległych w II Wojnie
Światowej.
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Parafia w Wejsunach istniała od 1895 r. Pierwszym duchownym był ks.
Friedrich Karl Mitzka (1895 – 1896). Kolejnym duszpasterzem został ks.
Heinrich Kull, który rok przed odejściem z Wejsun rozpoczął budowę kościoła.
Od momentu poświęcenia, aż po dzień dzisiejszy jest to kościół ewangelicki i
służy chrześcijanom wyznania ewangelickiego, luteranom. Kościół w
Wejsunach został w dniu 27.11.1910 r. uroczyście poświęcony, za czasów ks.
Rudolfa Wisniewskiego. Następcami ks. Wisniewskiego byli kolejno: ks. Paul
Melzer (1922 – 1930), ks. Enst Siedler (1932 – 1934), zaś do zakończenia II
Wojny Światowej był ks. Erich Albert August Tiedtke (1938 – 1945). Do parafii
w Wejsunach przynależały jeszcze inne miejscowości okoliczne, w 1925 r.
parafia liczyła 1 200 parafian.
Wnętrze kościoła utrzymane jest w prostym stylu, ambona znajduje się po lewej
stronie prezbiterium. Ambona jest drewniana, niewysoka, znajdują się na niej
charakterystyczne ornamenty – niestety zostały zamalowane i oczekują na
renowację i odtworzenie. Ołtarz znajduje się w centralnej części prezbiterium.
W centrum ołtarza jest krzyż. Ołtarz niestety również został pomalowany, przez
co zamalowano zdobienia oraz charakterystyczną dla kościoła ornamentykę. W
późniejszych latach dodano fragmenty z Pisma Świętego, które oryginalnie nie
występowały. Ołtarz czeka na renowację oraz przywrócenie pierwotnego
wyglądu. Nad ołtarzem znajduje się jedyny oryginalny witraż. Z prawej strony
prezbiterium znajduje się kamienna chrzcielnica. Kościół został wybudowany z
cegieł wypalonych w Wejsunach, ciekawostką również jest ceglana podłoga w
prezbiterium.
W 1918 r. dwa dzwony z wieży kościelnej zostały zdemontowane oraz
przeznaczone na przetopienie na amunicję podczas I Wojny Światowej.
Wydarzenia II Wojny Światowej nie zniszczyły kościoła w Wejsunach i od
1945 roku nadal kościół służy miejscowym ewangelikom. Po zakończeniu
wojny losy kościoła oraz parafii w Wejsunach były bardzo trudne. Większość
kościołów z terenu dzisiejszego Powiatu Piskiego (12 świątyń) została zabrana
siłą przez katolików. Podobna sytuacja mogła również spotkać kościół w
Wejsunach. Jednakże dzięki ewangelikom wejsuńskim po dzień dzisiejszy ten
kościół jest ewangelicki. Dwukrotnie były próby odebrania kościoła
ewangelikom przez przybyłych mieszkańców (w większości katolików) w latach
1950 oraz 1979 parafianie uzbrojeni w kosy, sierpy nocowali w kościele w
Wejsunach pilnując swojego kościoła.
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Pieczęć Parafii Ewangelickiej w Wejsunach

- 18 -

Po stanie z 1912 r. Parafia w Wejsunach obejmowała następujące miejsca
Nazwa
Nazwa miejscowości
miejscowości
z 1938 roku
do 1938 roku
Gr. Weissuhen )*
Weißuhnen *
mit Kl. Weissuhnen
und Gnadenfeld D.
und F.
Bärenwinkel G.

Obecna/ polska
nazwa
miejscowości
Wejsuny

Pozycja geograficzna
na mapie okręgu
14 km NW od Pisza

Zakątki - osada
leśna
Niedźwiedzi Róg

7,5 km NE od Wejsun

Glodowen

Spirdingshöhe

Głodowo

6 km NE od Wejsun

Konzewen )*
mit Niedzwedzirog
und Sagon

Warnold *
Bärenwinkel
Spirdingshorn

3 km NE od Wejsun
7,5 km NE od Wejsun
9,5 km NE od Wejsun

Lipnik F.

Falkenhöhe

Końcewo
Niedźwiedzi Róg
Półwysep Zagon
Leśniczówka
Lipnik
Wejsuny Leśniczówka

Weissuhen F. (Kr.
Johannisburg)

4,8 km NE od Wejsun
1 km S od Wejsun

Luisenthal Vorw.

-

-

-

Onufrigowen )*
mit Piasken
Popielnen G.
mit Wiersba )*
Warnold G. u. F.
(Kr. Sensburg)

Rehfelde (1929)
oo Rehfelde (1929)
Beldahnsee

Onufryjewo
Piaski
Popielno
Wierzba

1,7 km NW od Wejsun
4,5 km W od Wejsun
8,3 km Nod Wejsun
8,1 km N od Wejsun

Warnowo

3,7 km N od Wejsun

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 Wejsunach według stanu z 1939 roku
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POEZJA

Mazurska sosna
Panie Mój, jesteś taką mazurską sosną
Której tylko w Piskiej Puszczy rosnąć pozwoliłeś
Tak jak mnie w małej Ewangelicko- Augsburskiej parafii wiarę przywróciłeś
I jak sosna mazurska jest dumna i wyniosła
Tak moja wiara Boże, jest teraz taka piękna i radosna
I chociaż Panie mam już przed sobą schyłek swoich lat
Już inaczej patrzę na mazurską sosnę, inaczej na świat
Moja wiara Boże staje się taka podniosła
Taka bez sęków wspaniała, wzniosła
Jest radością i nadzieją, poezją i chwilą, dnia codziennego trudem
Tak jakby mówiła- jesteś cudem
I chociaż Panie na to nie zasłużyłem
Radość tym większą, że Ciebie Boże do reszty nie zgubiłem
Widzę Piską Puszczę, w niej sosny mazurskie
A Ciebie Panie widzi moje serce

L. Drzazgowski - Uczestnik ŚDS w Piszu Pisz, 12.01.2020 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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Skarbonka Diakonijna 2020.
Zachęcamy do wzięcia udziału w corocznej akcji "Skarbonka diakonijna".
Skarbonka diakonijna to ekumeniczna akcja kościelnych organizacji
charytatywnych: Diakonii, Caritas Polska i Eleos. W Kościele EwangelickoAugsburskim akcja odbywa się od 1996 r. Od 2006 r. ma charakter
ekumeniczny. W Kościele Rzymskokatolickim znana jest jako Jałmużna
Wielkopostna, a w Kościele Prawosławnym jako Ofiara Wielkopostna.
Akcja rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa do Świąt Wielkanocnych. W
tym czasie obie Diakonie, Caritas i Eleos namawiają do rezygnowania z
drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na
cele akcji. Środki zbierane są do specjalnie przygotowanych na dany rok
kolorowych, papierowych skarbonek. Zebrane fundusze przeznaczane są na
rzecz potrzebujących.

***
Wyniki konkursu krzyżówkowego z grudnia 2019r.

Konkurs wygrali:
Karina Jabłońska - krzyżówka
Ignacy Bosak - wykreślanka

Serdecznie gratulujemy!
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CHWILA RELAKSU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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1. Drzewo … - jedno z dwóch drzew znajdujących się w środku ogrodu (1 Mż 2,
9)
2. Gdzie Pan Bóg zasadził ogród? (1 Mż 2, 8)
3. Jak została nazwana kobieta ukształtowana z żebra Adama? (1 Mż 2, 23)
4. Poprzednie imię Abrahama (1 Mż 17, 5)
5. Z jakiego drzewa została zbudowana arka? (1 Mż 6, 14)
6. Trzeci syn Adama i Ewy (1 Mż 4, 25)
7. Niewolnica wypędzona przez Abrahama (1 Mż 21,8-21)
8. Imię córki Jakuba (1 Mż 30, 21)
9. Bliźniaczy brat Jakuba (1 Mż 25, 19-26)
10. Syn Abrahama, starszy brat Izaaka (1 Mż 16, 15)
11. Wieża, gdzie zostały pomieszane języki (1 Mż 11, 1 - 9)
12. Syn Jakuba sprzedany do Egiptu (1 Mż 37, 12 - 36)
13. Żona Izaaka (1 Mż 24, 67)
14. Ziemia nadana potomkom Jakuba na własność (1 Mż 47, 4-6)
15. W tym miejscu śniła się Jakubowi drabina do nieba (1 Mż 28, 19)
16. Jeden z synów Józefa (1 Mż 48, 1)
17. Ilość synów Jakuba (1 Mż 35, 23-26)

Bartłomiej Polok
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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!
NOWE KONTO!
Numer konta bankowego Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel
BNP Paribas
21 1600 1462 1885 2786 4000 0001
Darowizny i składki członkowskie można odliczyć od podatku!
Redakcja: ks. Marcin Pysz, Marcin Redzko
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