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  HASŁO MIESIĄCA MARZEC 2020 R. 
 

Jezus mówi: czuwajcie! Mk 13,37 
 

 

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Rozpoczyna się 

kolejny ważny okres w naszym życiu. Czas Pasyjny to wyjątkowy czas 

darowany człowiekowi. Czas, kiedy możemy szukać wyciszenia oraz 

wsłuchiwać się w Słowo Boże. W tym czasie wyjątkową wartość ma osobiste 

przygotowanie na wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Czas Pasyjny, czas 

doświadczania Boga w osobistym życiu, jest nam darowany, abyśmy mogli 

poukładać w swoim życiu trudne sprawy. To czas, kiedy mamy szansę na nowo 

przyjąć największy dar, darowany człowiekowi, jakim jest zbawienie. Stąd tak 

wyjątkowe znaczenie przyjmuje hasło tego miesiąca, słowa wypowiedziane 

przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa: Czuwajcie! Co to znaczy 

czuwać, być czujnym? Przede wszystkim być świadomym… świadomym co jest 

ważne w naszym życiu, Kto o nas ma staranie, przy Kim mamy trwać. Tym 

„Kimś” jest Jezus Chrystus. On oczekuje od nas czujności, oczekuje od nas 

trwania przy Jego Słowie, przy Ewangelii… Oczekuje wytrwania na różnych 

drogach naszego życia, w różnych doświadczeniach. Z czuwaniem jest ściśle 

związane wytrwanie. Czuwanie nieraz jest ciężkie i długie, stąd konieczne jest 

wytrwanie. Im częściej i mocniej życie nas doświadcza, tym lepiej rozumiemy 

wartość wytrwania. Drogie siostry i bracia. W tym pięknym czasie, życzę wam i 

sobie wiele sił i wytrwałości w czuwaniu… niechaj nasze czuwanie będzie 

przepełnione modlitwą, niechaj nie będzie to tylko i wyłącznie „czekanie”, ale 

niechaj to będzie czas spotkania z Bogiem. On w cudowny sposób wychodzi do 

nas w Ewangelii i w końcu, On bierze na siebie nasze obciążenia i 

doświadczenia, aby nam dać zbawienie. Błogosławionego Czasu Pasyjnego! 

Amen.  

Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII LUTY 
 

Zgromadzenie przyjęło sprawozdania 

W dniu 02 lutego br. po nabożeństwie w piskiej kaplicy ewangelickiej odbyło 
się sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Zgromadzenie przyjęło 
sprawozdania za 2019 r. oraz preliminarz na 2020 r. Ponadto Zgromadzenie 
podjęło uchwałę o jutrzennym nabożeństwie w I Dzień Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, które odbędzie się o godz. 06:00 w kościele 
ewangelickim w Wejsunach. Podobnie przyjęto nową datę Święta Parafialnego 
na ostatnią niedzielę czerwca. W tym roku będzie to 28.06.2020 r. podczas 
Święta Parafialnego kazanie wygłosi bp Paweł Hause, Zwierzchnik Diecezji 
Mazurskiej. 
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*** 
 

Podstawa pod gniazdo bociana. 

W dniu 03 lutego do kościoła w Wejsunach dojechała platforma pod gniazdo 
bociana, które jest od ponad wieku wpisane w wygląd naszego kościoła w 
Wejsunach. W tym miejscu serdecznie dziękujemy pani Halinie Wilińskiej za 
przekazanie podstawy oraz wsparcie projektu odzyskania bociana na dachu 
kościoła ewangelickiego w Wejsunach! Do końca lutego br. podstawa zostanie 
zamontowana na kościele w Wejsunach. 

 

 
 

*** 
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Ilu teologów trzeba, aby wymienić dachówki? 

 

To pytanie towarzyszyło nam  w minioną środę podczas prac remontowych na 
dachu kościoła w Wejsunach. Podczas „wizji lokalnej” miejsca pod montaż 
gniazda dla bocianów zostały wykonane prace remontowe na dachu kościoła. 
Wymieniono połamane płotki śniegowe, 3 dachówki oraz wyczyszczono rynny 
wejsuńskiego kościoła. 

W tym miejscu serdecznie dziękujemy grupie roboczej zaangażowanej w prace! 

*** 
 

 
Chrzest w Wejsunach! 

W dniu 09 lutego br. w kościele w Wejsunach miał miejsce pierwszy w tym 
roku chrzest. Marysia stała się nową i najmłodszą parafianką piskiej parafii 
ewangelickiej. 

  

Marysi i jej rodzicom życzymy wiele Bożego błogosławieństwa. 
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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: 

02 marca 2020 – Struktura organizacyjna Kościoła Luterańskiego w RP, kto 
za co odpowiada… 
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*** 

Rekolekcje Pasyjne 

Serdecznie zapraszamy na Pasyjne Rekolekcje Parafialne, które 
odbędą się w dniach 01 (środa) i 02 (czwartek) kwietnia 2020 r. o 

godz. 18:00 w kaplicy ewangelickiej w Piszu. 

Rekolekcje poprowadzi zaproszony gość…  
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PLAN NABOŻEŃSTW MARZEC 2020 R. 
 
 
 

Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała Piska 

01.03. 
1Mż 3, 

1-19 
(20-24) 

1. Niedziela 
Pasyjna 

9:00 
 

11:00 
 

 
 do 

Pisza godz. 
10:30 

08.03. Rz 5,  
1-5 

2. Niedziela 
Pasyjna 

9:00 
 

11:00 

 
10:00 

do 
Ełku godz. 

9:15 

15.03. Łk 
9,57-62 

3. Niedziela 
Pasyjna 

9:00 
 

11:00 
 

 
 do 

Pisza godz. 
10:30 

22.03. Iz 66,1-
14 

4. Niedziela 
Pasyjna 

9:00 
 

11:00 
 

10:00
 

do 
Ełku godz. 

9:15 

29.03. 
Hbr 

13,12-
14 

5. Niedziela 
Pasyjna 

9:00 
 

11:00 
  

 do 
Pisza godz. 

10:30 

05.04. Mk 
14,3-9 

6. Niedziela 
Pasyjna 

Niedziela 
Palmowa 

9:00 
 

11:00 
 

 
 do 

Pisza godz. 
10:30 

 
 
 
Legenda:   - Spowiedź i Komunia Święta;       

                   - Kawiarenka Parafialna; 
                   - transport na nabożeństwo;      
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ROZWAŻANIE 

 
Czyż On nie widzi moich dróg i nie liczy wszystkich moich kroków? 

 Hi 31,4 

Czy zastanawiało was kiedyś ile kroków dziennie robimy? Średnio 
szacuje się, że w ciągu dnia wykonujemy około 6000 kroków. Czy pamiętamy 
kiedy wykonaliśmy swój pierwszy krok? Czy pamiętamy moment tego przejścia 
z raczkowania do stawiania swoich pierwszych kroków? Albo gdy jesteśmy 
rodzicami - pamiętamy tę radość z pierwszego wykonanego kroku naszego 
dziecka? Czasem niestety jest nam też dane widzieć ostatni krok naszych 
bliskich. Ostatni krok naszych rodziców, dziadków, gdy to chorobliwa jesień ich 
życia zmusza ich do ulżenia swym nogom i położeniu się. 

Jeden krok może znaczyć tak niewiele, a czasem może decydować o 
naszej przyszłości. Czasem nawet analizujemy czy w młodości dobrze 
skierowaliśmy swoje kroki, podążając jedną z wyznaczonych dróg. Jeden krok, 
a tyle decyduje o naszym życiu. Trzeba czasem zrobić ten pierwszy krok… 

I werset ten właśnie. To wyznanie Hioba, zapewnia nas, że Bóg jest przy 
nas na każdym naszym kroku. Skoro liczy nasze kroki to wiemy, że każdy krok 
jest dla niego ważny. Nieważne czy jesteśmy dziećmi, nieważne czy już 
jesteśmy w podeszłym wieku i nasze kroki mogą być chwiejne. Pan jest z nami. 
On liczy nasze kroki. No właśnie. WSZYSTKIE nasze kroki. To przecież jest 
zapewnienie ciągłej jego opieki. On wie czy kroczymy pewnie przed siebie czy 
też stawiamy kroki z obawą.  

I właśnie z takim poczuciem – poczuciem, że Bóg kroczy razem z nami. 
Poczuciem, że Bóg nas strzeże i strzec będzie wkroczmy w czas pasyjny. Idąc 
razem z Panem do Jerozolimy, gdzie on ugięty pod ciężarem krzyża wykona 
swe ostatnie ziemskie kroki. Amen. 

 
 

Bartłomiej Polok 
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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 Ewangelicko-
Augsburskim 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. 
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CHWILA RELAKSU  
 
 

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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1. Wódz Egiptu (2 Mż 1,22) 

2. Brat Mojżesza (2 Mż 4,14) 

3. Góra na której został powołany Mojżesz. (2 Mż 3, 1) 

4. Rzucona na ziemię zamieniła się w węża (2 Mż 7, 10) 

5. "Wyciągnięty z wody" (2 Mż 2, 10) 

6. Góra na której nadano 10 przykazań. (2 Mż 19,1-25) 

7. Złoty, zastąpił Boga (2 Mż 32, 1-35) 

8. Imię, które Bóg ujawnił Mojżeszowi (2 Mż 3, 14) 

9. Morze, przez które przeszli izraelici (2 Mż 14,1-31) 

10. Dekalog to jest 10 … (2 Mż 20, 1 - 17) 

11. Jedno z dwóch miast spichlerzy (2 Mż 1, 11) 

12. Nawiedziły Egpit podczas czwartej plagi (2 Mż 8,20-32) 

13. Spotkała wsystkich pierworodnych egipskich (2 Mż 12,29-36) 

14. Opanowała Egipt podczas dziewiatej plagi (2 Mż 10,21-29) 

15. Jedno z dwóch miast spichlerzy (2 Mż 1, 11) 

16. Z rodziny faraona, znalazła Mojżesza (2 Mż 2,5) 

17. Teść Mojżesza (2 Mż 18, 1) 

18. Było ich 10 i siały spustoszenie w Egipcie (2 Mż 7,14-12,36) 

19. Jedna z położnych Hebrajskich (2 Mż 1,15) 

20. Tryskała ze skały (2 Mż 17, 1-7) 

 

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 

http://www.esbetel.pl/
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