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Hasło roku:
Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu.

Mk 9,24

HASŁO MIESIĄCA MAJ 2020 R.
Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał,
jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. 1 P 4,10
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Nadal trwamy w
trudnym czasie kwarantanny. Wielu z nas buntuje się przeciwko ograniczeniom
i niecodziennym zasadą jakie, Państwo na nas narzuciło. Gdzieś podświadomie
czujemy, że tak trzeba, że trzeba ograniczyć spotkania z rodzinami,
przyjaciółmi, z bliskimi. Jednakże coraz bardziej dotykają nas skutki epidemii.
Z jednej strony choroby, niepewność jutra, strach przed zarżeniem się wirusem z
drugiej strony zaś kłopoty finansowe, upadające firmy, brak zamówień, powoli
odczuwamy brak środków na podstawowe artykuły, brak przysłowiowego
chleba. Te wszystkie tragiczne i bolesne doświadczenia często odbierają nam
ochotę do życia, radość z codzienności. Maj zaś, to miesiąc rozkwitu, który
zawsze nas zachwyca, ale czy w tym roku nasz zachwyt z Bożego stworzenia
przebije się przez zatroskane nasze serce? W tej trudnej rzeczywistości
przychodzi do nas Apostoł Piotr i pisze: usługujcie drugim tym darem łaski,
jaki każdy otrzymał.. darem Bożej łaski jest każdy nasz talent, nasza
umiejętność. Więc zachęceni do służby w tych trudnych czasach, spójrzmy
czym możemy pomóc naszym bliźnim, a przy tym i sobie. Bo oto znowu
poczujemy się potrzebni. Jeśli ktoś ma młode siły, niechaj wesprze starszych,
pomoże potrzebującym. Jeśli ktoś ma zdolności ogrodnicze, niechaj sadzi i sieje
Pan pomnoży zasiew nasz i będziemy mogli służyć innym i sobie. Nie wolno
nam droga siostro i bracie upadać w nadziei na lepsze jutro. To właśnie my,
chrześcijanie, jesteśmy obdarzeni Bożą łaską, talentami, zdolnościami, które
właśnie w tak trudnym czasie mogą się okazać bardzo potrzebne. Nie wolno
nam zakopywać Bożych darów. Drogie siostry i bracia życzę nam wszystkim
wiele cierpliwości i wytrwałości. Szukajmy w modlitwach pomocy u Pana,
powierzajmy mu swoje sprawy oraz szukajmy radości i nadziei w tych małych
rzeczach, które tak często omijamy i nie zauważamy. Uśmiech dziecka, uśmiech
współmałżonka, pomocna dłoń przyjaciela, dobre słowo znajomego – to nic
innego jak sam Bóg uśmiechający się do swoich dzieci! On trwa przy nas i na
każdym kroku możemy doświadczać Jego bliskości. Zwróć swoje oczy na Pana,
a On poprowadzi Cię. Bóg nie opuszcza swoich dzieci! Niechaj ta radosna wieść
towarzyszy nam w tym majowym czasie. Amen. Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII KWIECIEŃ
Młodzieżowe Rekolekcje Pasyjne on-line
Dnia 8 kwietnia, młodzież Diecezji Warszawskiej zorganizowała
internetowe rekolekcje on-line. Udział w rekolekcjach wzięli także nasi
tegoroczni oraz przyszłoroczni konfirmanci.
Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania, gdyż w punkcie
kulminacyjnym rekolekcji uczestniczyło blisko 40 osób. W przeważającej
większości z Diecezji Warszawskiej, ale nie zabrakło także młodzieży z
Diecezji Cieszyńskiej, bądź Wrocławskiej naszego Kościoła. Był także jeden
uczestnik z Niemiec!
Rekolekcje prowadził ks. Arkadiusz Raszka z Łodzi, zaś głównym mówcą
był ks. Marek Bożek z Zielonej Góry. Opowiadał o swojej pasji jaką są góry
oraz o realizowanym projekcie „Góry Wolności”. Uczestnikom rekolekcji
pokazywał jakie szczyty górskie zdobył, oraz jakie trudności przeszedł, aby
daną górę zdobyć. Tym samym wprowadził zebranych w rozmyślania nad tą
znaczącą dla wszystkich wierzących górą, a mianowicie Golgotą i wydarzeniami
z nią związanymi.
W pamięci zebranych utkwił cytat, który przytoczył nam ks. Marek: "Bóg
nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by
nie szedł przed nami." Dietrich Bonhoeffer!
Spotkanie trwało około dwóch godzin, ale były to mile spędzone godziny
w doborowym towarzystwie ☺.
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***

E-nauczanie w czasie pandemii
Sytuacja jaka jest, chyba każdy widzi. Zagrożenie epidemiologiczne
dotknęło również szkoły. Nauczyciele szukają różnych sposobów, aby uczniów
zaktywizować, zachęcić do poniekąd samodzielnej nauki, ale też przekazać jak
najwięcej wiedzy. Tak samo jest z lekcjami religii w naszej parafii. Katecheta
szuka różnych sposobów, aby lekcje religii były w jakiś sposób uatrakcyjnione.
Aby uczeń nie myślał sobie „O nie jeszcze to trzeba zrobić”, tylko „O! To jest
fajne zadanie, ciekawe co z tego wyjdzie”. Dlatego przygotowane materiały
najczęściej są w formie łamigłówek bądź zagadek. Na potrzeby lekcji zdalnych,
katecheta stworzył stronę internetową na której po wpisaniu odpowiedniego
kodu, uczeń zobaczy lekcję z podręcznika z różnymi zagadkami, łamigłówkami,
obrazkami bądź czytankami.
Czasem jednak trzeba sprawdzić wiedzę uczniów, więc tutaj najlepszym
sposobem jest spotkanie On-line. Katecheta łączy się z uczniem na
telekonferencji i mogą sobie porozmawiać widząc siebie nawzajem.
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1. Konferencja z Hanią i jej chomikiem Nemi

1. Konferencja z Szymonem oraz Pawłem

Niestety, czas pokazuje, że dla obu stron zdalne lekcje czy przygotowanie
takich lekcji jest męczące (nie tylko religii). Owo zmęczenie udziela się także
rodzicom uczniów, którzy nierzadko siedzą do późnych godzin wieczornych,
tylko po to, aby przerobić materiał zadany przez nauczycieli.
Ale wszyscy, zarówno uczniowie, nauczyciele i rodzice, mają nadzieję, że
to zagrożenie minie i wszystko wróci do normy. I tej nadziei się trzymajmy! ☺
***
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA
Trwa remont poddasza ośrodka w Białej Piskiej

Od dłuższego czasu trwa remont poddasza
Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Białej Piskiej. Od
początku istnienia ośrodka poddasze (z
powodu
braku
windy)
było
wykorzystywane jako pomieszczenia
magazynowe ośrodka. Od 2018 r. trwają
prace remontowe dzięki pomocy Urzędu
Miasta w Białej Piskiej oraz Starostwa
Powiatowego w Piszu. Gmina Biała Piska
dofinansowała montaż platformy pionowej
oraz instalacji elektrycznej w budynku
dawnego przedszkola w Białej Piskiej,
który aktualnie jest w dyspozycji naszego
stowarzyszenia.
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W
ostatnich
tygodniach
stowarzyszenie ze środków
własnych oraz dzięki pomocy
Gminy Biała Piska kończy
remont poddasza. Dzięki tym
pracom zostaną udostępnione
dwie
nowe
pracownie
terapeutyczne,
gabinet
psychologa
oraz
inne
pomieszczenia konieczne do
prawidłowego funkcjonowania
ośrodka.
Mamy nadzieję, że uczestnicy terapii po powrocie do naszego ośrodka
(aktualnie trwa zawieszenie zajęć z powodu epidemii) będą mogli ciszyć się
nowymi pomieszczeniami.
Bardzo prosimy o wsparcie remontu ośrodka, dzięki czemu powstanie
kolejnych 5 nowych miejsc terapeutycznych! Tu możesz wesprzeć nasz
projekt – tytuł przelewu: „REMONT PŚDS”. Serdecznie dziękujemy!!

***
Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Białej Piskiej - kwiecień 2020
Pomimo tego, że nasz Dom nie może prowadzić zajęć terapeutycznych
opiekujemy się naszymi Uczestnikami w najlepszy możliwy sposób. Trzy razy
w tygodniu Uczestnicy otrzymują ciepły posiłek dostarczany prosto pod drzwi
zgodnie z zasadami zachowania reżimu sanitarnego. Ponadto jesteśmy w
ciągłym kontakcie z naszymi Uczestnikami i ich rodzinami za
pośrednictwem rozmów telefonicznych. W miarę możliwości pomagamy
rozwiązać zgłaszane problemy, służymy też wsparciem i dobrym słowem. W
ramach obchodów Wielkanocy wszyscy Uczestnicy otrzymali paczki z
żywnością oraz słodkim upominkiem. W ramach zabezpieczenia twarzy
szyjemy maseczki i rozdzielamy pomiędzy Uczestników. Dostępne są także
rękawiczki jednorazowe rozdawane uczestnikom w miarę potrzeb.
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz

***

Informacje z działalności Środowiskowego Domu samopomocy w
Piszu – kwiecień 2020
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W
czasie
trwającej
pandemii koronawirusa
staramy
się wspierać
naszych
kochanych
uczestników na
różne
sposoby. Między innymi
gotujemy dla nich pyszne
zupy, które zawozimy im
do domu, a także w
trosce o ich zdrowie
szyjemy
dla
nich
ochronne maseczki. Nie
możemy się już doczekać
kiedy znowu wszyscy razem spotkamy się w naszym ośrodku.

Z okazji nadchodzących
Świąt przygotowaliśmy naszym
uczestnikom pyszny świąteczny
obiad oraz świąteczną sałatkę
jarzynową. Oba dania zrobiliśmy
dzięki darom, jakie otrzymujemy
z dwóch sklepów spożywczych:
Kauflandu
i
Biedronki.
Najbardziej potrzebującym do
posiłków dołączyliśmy także
podstawowe
produkty
spożywcze,
dzięki
którym
uczestnicy będą mogli samemu
przygotować świąteczne dania.
Każdy uczestnik otrzymał także
zrobioną przez nas świąteczną
kartkę z życzeniami oraz
pięknym wierszem. Nie obyło
się oczywiście bez słodyczy.
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Podobnie jak w okresie przedświątecznym, tak i po świętach, gotujemy
naszym uczestnikom obiady oraz najbardziej potrzebującym z nich dajemy
produkty spożywcze, z których przygotują posiłek sami. W naszych działaniach
jest bardzo pomocny fakt, że jedzenie przekazują nam dwa piskie sklepy:
Biedronka i Kaufland oraz to, że nasi uczestnicy są szczęśliwi i czują się
zaopiekowani.

Relacja i zdjęcia: Ewa Krygier Bosak
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PLAN NABOŻEŃSTW MAJ 2020 R.

Zgodnie z zaleceniem Biskupa Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP
pragnę z wielką radością poinformować, że w niedzielę Jubilate – Radośnie
wysławiajcie Boga… 03 maja 2020 r. chcemy spotkać się na wspólnym
nabożeństwie w kościele ewangelickim w Wejsunach.
Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 10:00 i będzie to nabożeństwo Słowa
Bożego połączone ze Spowiedzią. Niestety jeszcze nie będziemy przystępowali
do Komunii Świętej.
Nabożeństwo odbędzie się z poszanowanie aktualnych przepisów
państwowych. Na dzień dzisiejszy (zachowując 15 mkw na osobę) w kościele
ewangelickim w Wejsunach może wziąć udział w nabożeństwie 20 osób. Z góry
serdecznie przepraszamy, że musimy dokładnie pilnować liczby osób
uczestniczących w nabożeństwie. Podczas nabożeństwa obowiązywały będą
maseczki oraz miejsca zostaną wyznaczone przez wyłożenie Śpiewnika
Ewangelickiego i uprzejmie prosimy zasiadać tylko i wyłącznie przed
wyznaczonymi śpiewnikami.
Nabożeństwa w kaplicach w Piszu, Białej Piskiej i Ełku zostają nadal
zawieszone!
Te wszystkie tzw. utrudnienia nic nie znaczą wobec tego, że będziemy mogli
razem się modlić w naszym ukochanym kościele w Wejsunach.
ks. Marcin Pysz
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Data

Tekst
kazalny

03.05. J 15,1-8
10.05.
17.05.
21.05.
24.05.

2Krn
5,25.12-14
Mt 6,515
J 17,
20-26
Jr 31,
31-34

31.05.

Dz 2,
1-21

01.06.

J 20,
19-23

07.06.

4Mż 6,
22-27

Ełk

Biała
Piska

Uroczystość

Wejsuny

3. Niedziela po
Wielkanocy

10:00

4. Niedziela po
Wielkanocy

10:00

5. Niedziela po
Wielkanocy
Wniebowstąpienie
Pańskie
6. Niedziela po
Wielkanocy
1, Dzień Świąt
Zesłania Ducha
Świętego
2. Dzień Świąt
Zesłania Ducha
Świętego
Święto Trójcy
Świętej

10:00

W związku z pandemią

18:00

nabożeństwa w kaplicach:

Pisz

w Piszu, Ełku i Białej
10:00

Piskiej nadal pozostają

10:00

zawieszone.

18:00
10:00

W związku z sytuacją epidemiologiczną
plan nabożeństw może ulec zmianie.
Aktualności można śledzić na stronie parafialnej lub dowiedzieć
się telefonicznie - numery telefonów na końcu gazetki.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ
Zmarł śp. ks. Alfred Figaszewski
W Poniedziałek Wielkanocny zmarł śp. ks. Alfred Figaszewski - nestor
duchownych ewangelickich, emerytowany proboszcz parafii w Gliwicach. Miał
95 lat.

Ks. Alfred Figaszewski był najstarszym duchownym Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce. W ślady służby ks. Alfreda poszedł jego wnuk, ks.
Wojciech Płoszek - proboszcz parafii w Ostródzie.

***
Apel Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa
„Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” Ga 6,10
Wiele autorytetów mówi nam dziś, że już nic nie będzie takie jak było do tej
pory, że po doświadczeniu, które przeżywamy, kiedy świat dosłownie musiał
zwolnić w swoim szaleńczym biegu a nawet się zatrzymać, ludzie będą już inni,
lepsi.
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Może Bóg daje nam ten czas na złapanie dystansu do siebie i innych, do
nowych przemyśleń i refleksji. Osobiście życzę sobie, żeby było w tym
stwierdzeniu wiele prawdy, żebyśmy wyszli z tego doświadczenia zwycięsko.
Jednak pozostaną rzeczy niezmienne, które nie podlegają upływowi czasu , są
niezależne od jakiejkolwiek sytuacji w tym świecie. To Słowo Boga, obietnice
Boże, oraz wartości, do których się przyznajemy jako naśladowcy Jezusa
Chrystusa.
Jedną z tych wartości jest solidarność z siostrami i braćmi w Kościele.
Solidarność wyrażająca się w trosce o drugiego człowieka, modlitwie o niego
oraz pomocy. Solidarność tych, którzy od Boga otrzymali więcej z tymi, którzy
są aktualnie w potrzebie. Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa jest ideą, która
nie straci chyba również nigdy na swojej wartości. Niesie ona bowiem pomoc
finansową dla tych parafii, które troszcząc się o swoje kościoły, kaplice i
plebanie nie są w stanie wykonać najpilniejszych remontów samodzielnie. Od
kilku lat inwestujemy również w młodzież i wspomagamy takie projekty jak:
Warsztaty Muzyczne, Olimpiady, Zjazdy Ogólnopolskie.
Wierzymy, że również w tym roku, jako domownicy wiary z Mazur,
Małopolski, Wielkopolski , Pomorza i Śląska (Cieszyńskiego, Dolnego,
Górnego) połączymy swoje siły i zbierzemy ofiary na wsparcie remontów
budynków sakralnych oraz projektów młodzieżowych.
Skoro większość rzeczy ma być teraz inna, to i tegoroczna zbiórka ofiar na
Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa również będzie inna. Prosimy Was o
składanie ofiar dając Wam Drodzy dwie możliwości:
1. Przelew na konto Waszej Parafii z dopiskiem –ofiara na BPGA
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2. Złożenie ofiary poprzez system szybkich przelewów znajdujący się na stronie
luteranie.pl również z dopiskiem – ofiara na BPGA
Każda suma, nawet najmniejsza, jaką zdołacie w tej chwili przelać będzie
wykorzystana dla Kościoła! Prosimy o Waszą ofiarność płynącą z serca dla
współwyznawców w innych parafiach. Bóg zapłać!
Za Zarząd
Ks. Marcin Makula

***
Zmarł ks. Włodzimierz Nast
18 kwietnia 2020 r. zmarł w Warszawie w wieku 78 lat śp. ks. dr Włodzimierz
Adam Nast.

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast był wieloletnim proboszczem parafii ewangelickoaugsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, członkiem Synodu Kościoła i
Konsystorza oraz nauczycielem akademickim Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie.
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ROZWAŻANIE
Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden
zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli.
1 Kor 9,24

Start!
Start! I proszę państwa ruszyli i biegną i biegną i skok przeskoczyli
pierwszy płotek, i skok przeskoczyli drugi i biegną dalej. Ale proszę państwa
nasz zawodnik wywrócił się, nie, tak, wywrócił się. Leży! Potknął się o płotek!
Będzie kontuzja na całe życie. Ale nie! Podniósł się, proszę państwa tak!
Podniósł się i biegnie dalej. Nie poddał się, przeskoczył ten płotek i biegnie
dalej, skacze, płotek za płotkiem, prześciga resztę i jeeeeeeeeest!!!! Mamy to!!!!
Mamy złoto! Mamy metę. Proszę państwa! Mamy nagrodę! Mamy żywot
wieczny!
Drodzy. Całe nasze życie przypomina taki właśnie bieg przez płotki.
Zaczynamy na starcie naszego życia – narodzinach. I biegniemy, pokonujemy
wiele przeszkód, przeskakując wiele kłód rzucanych nam pod nogi. Ale
biegniemy i nie poddajemy się, tylko po to aby dobiec do mety, dobiec kresu
naszego życia. Do mety dobiegną wszyscy, nieważne które miejsce zajmą.
Tylko na tego pierwszego czeka główna nagroda. Zbawienie w Chrystusie.
Czasem jednak na tym wyścigu do Chrystusa możemy się potknąć.
Zahaczyć o któryś z płotków i wywrócić się. Mieć problem z podniesieniem się.
Dopadnie nas kryzys wiary i zobaczymy, że to dążenie do Chrystusa jest
bezcelowe. Po co biec, po co iść? Przecież i tak przekroczę linię mety. Przecież i
tak na końcu umrę.
Dzisiaj, na każdym kroku spotykamy płotki, z którymi musimy się zmóc.
Czasem nam się udaje je przeskoczyć, czasem jednak te przeszkody są zbyt
duże. Często zdarza nam się tak, że kiedy jest ciężko w życiu, staramy się
zapomnieć o problemach. Uciekamy wtedy w świat rozrywki, zabaw. Czasem
nawet oddajemy się pracy zawodowej. Pnąc się po szczeblach kariery tracimy
wtedy kontakt ze znajomymi, z bliskimi, z Kościołem. Wszystkie braki w życiu
rekompensujemy zakupami. Kupujemy samochód, dobre ubrania. Chodzimy
do drogich restauracji. Ale ta ucieczka od problemów jest tylko złudzeniem.
Zawsze oglądając się przez ramię zobaczymy, że te problemy się do nas
przyczepiły.
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Zobaczymy, że tylko pozornie przeskoczyliśmy ten płotek i tak czy inaczej
będziemy musieli do niego powrócić i się z tym płotkiem zmierzyć.
Na każdym etapie życia szukamy czegoś innego. Szukamy szczęścia,
miłości, zaufania, akceptacji. Zapominamy, że musimy odnaleźć też Chrystusa.
Z nim bowiem odnalezienie całej reszty będzie prostsze. Łatwiejsze są wtedy do
pokonania problemy - te płotki, które próbujemy przeskoczyć, albo obejść. Od
problemów i przykrości nie jesteśmy w stanie uciec, ale z wiarą, możemy je
przezwyciężyć, przeskoczyć ten płotek.
Czasem gdy wydaje nam się, że stoimy przed przeszkodą, której nie w
sposób ominąć. Stoimy przed problemem, który jest zbyt duży aby go
przeskoczyć. Pamiętajmy, że jeśli staniemy przed nim wraz z naszym Panem, to
ten problem, może się nie zmniejszy, ale zwiększą się nasze siły! Ktoś mądry
kiedyś powiedział: „Nie mów Bogu, że masz wielki problem, powiedz swojemu
problemowi, że masz wielkiego Boga”.
Drodzy. Całe nasze życie przypomina taki właśnie bieg przez płotki.
Pokonujemy wiele przeszkód, ale te najtrudniejsze pokonujemy wraz z naszym
Panem. Dążymy do tego aby na mecie naszego życia dostąpić zbawienia
wiecznego. Amen
Bartłomiej Polok

OGŁOSZENIA
Mały Wielki Procent

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za
przekazanie 1% podatku
na rzecz
Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.

***
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Darowizny
Uprzejmie prosimy o wsparcia Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu.
Można dokonać dowolnych wpłat (darowizn) poprzez bezpieczne płatności
internetowe DotPay lub tradycyjnym przelewem bankowym ( numer konta na
końcu gazetki).
Szybka, wygodna i bezpieczna forma płatności online z Twojego rachunku
bankowego. Wystarczy uzupełnić pola formularza znajdującego się na stronie
naszej parafii http://pisz.luteranie.pl/pl_PL/darowizny/ i kliknąć w przycisk
„zapłać online przez DotPay„.
Datki i darowizny na cele kultu religijnego uprawniają do uwzględnienia ulgi w
rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym.
Aktualnie nasza parafia zbiera środki na następujące cele:
1. Pomoc dla seniorów prosimy o dopisek – Wpłata na cele kultu religijnego –
SENIORZY
2. Renowacja ołtarza i ambony w kościele w Wejsunach – Wpłata na cele kultu
religijnego – WEJSUNY
3.Składka kościelna prosimy o dopisek - Wpłata na cele kultu religijnego –
SKŁADKA KOŚCIELNA
4. Wpłaty bez wpisanego celu szczegółowego będą przeznaczane na bieżące
potrzeby naszej parafii.
Serdecznie dziękujemy za każdy dar serca!

***
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Felieton etnograficzny
Francuz z Wejsun
Kamiennych bab na terenie dawnych Prus Wschodnich znaleziono wiele.
Trudno powiedzieć, kogo przedstawiały: być może pruskich wojowników, może
rycerzy krzyżackich? Nie wiadomo również, z jakich czasów pochodzą, a
przynajmniej kiedy powstała większość z nich. Często jednak związane są z
nimi różne mniej lub bardziej fantastyczne opowieści. Na przykład jedna z
dwóch kamiennych bab z Bartoszyc jakoby przedstawia świętego Bartłomieja
zwanego Bartlem, ba, ponoć została przez niego osobiście podpisana, stąd u
podstawy posągu hebrajskie litery. Druga baba rzekomo ma być Gustebaldą –
pruską księżniczką, która posiadała dar rozumienia mowy zwierząt, lecz nie
mogła się zdradzić z tym darem przed ludźmi pod groźbą śmierci. I tak pewnego
dnia, gdy wędrowała przez pradawną puszczę, usłyszała, jak wiewiórki i ptaszki
ostrzegają przed idącą w stronę osady krzyżacką nawałę. Gustebalda pobiegła z
nowiną do starszyzny plemiennej, ale kto by młodej dziewczynie uwierzył,
szczególnie że nie chciała wyjawić, skąd te wieści? W końcu, by ratować
ziomków, opowiedziała o swojej cudownej mocy, po czym padła martwa. A kto
wie, może zmieniła się w granitowy posąg? Babę stojącą na placu Daszyńskiego
w Piszu, a powstałą w Wejsunach w połowie XIX wieku, też otaczają różne
opowieści. Według najbardziej prozaicznej i banalnej jest to po prostu wyraz
artystycznej ekspresji jej autora, który rzeźbę postawił na rozdrożu, żeby po
zmroku łatwiej mu było trafić z gospody do domu. Czyli był to kamienny
odpowiednich spotykanych dziś światełek odblaskowych lub trójkątów
ostrzegawczych, jakie mieszkańcy wieszają na przydrożnych drzewach, żeby nie
przegapić zjazdu. W innej wersji rzeźbiarz stworzył posąg na pamiątkę
przemarszu wojsk napoleońskich. Za tą wersją przemawia fakt, że miejscowi
postać o niewyraźnej twarzy nazywali „francuzem”. Trzecia wersja jest najmniej
prawdopodobna, a jednocześnie najbardziej romantyczna. Ponoć mieszkańcowi
Wejsun zmarła żona. Po pewnym czasie wygląd twarzy zmarłej zaczął się w
pamięci wdowca rozmywać. By nie stracić go całkowicie, mężczyzna
postanowił oblicze żony utrwalić w kamieniu. Pierwsza próba była nieudana, ale
rzeźbiarz nie poddawał się i za drugim razem udało mu się uzyskać efekt na tyle
zadowalający, że mógł posąg ustawić na grobie ukochanej. A stojąca na placu
baba miała być tą pierwszą, nieudaną, którą autor miał wyrzucić na pole przy
drodze. Która opowieść jest prawdziwa? Nie ma to chyba znaczenia, bo czasami
najważniejsza jest sama gawęda.
Artur Olchowy
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CHWILA RELAKSU
Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1. Święto obchodzone przez izraelitów 14 dnia pierwszego miesiąca po
wyjściu z Egiptu (4 Mż 9; 1-3).
2. Dokąd Mojżesz wysłał zwiadowców - po jednym z każdego plemienia
izraelitów? (4 Mż 13; 1-33)
3. Pierworodny Izraela (4 Mż 1, 20)
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4. Syn Nuna (4 Mż 1, 1)
5. Kto pobłogosławił izraelitów zamiast ich przekląć? (4 Mż 23; 11)
6. Ile krytych wozów, wraz z 12 wołami podarowali Panu naczelnicy
izraelscy na poświęcenie przybytku? (4 Mż 7; 3)
7. Szczególny ślub (4 Mż 6, 2)
8. Z czego Mojżesz sporządził węża by ocalić lud od jadowitych węży? (4
Mż 21; 9)
9. Co zakryło przybytek i pozostawało nad nim za dnia? (4 Mż 9; 15-23)
10. Co trzeba było zrobić z całym zborem? (4 Mż 1, 2)
11. Miejsce na pustyni, w którym Mojżesz uderzeniem laski wydobył dla
ludu wodę (4 Mż 20; 1-13).
12. Gdy lud domagał się mięsa zerwał się wiatr i Pan przywiał nad obóz …
(4 Mż 11; 31-35)
13. Na jakiej górze był Mojżesz, gdy przedstawiano rodowód Aarona i
Mojżesza? (4 Mż 3, 1)
14. Co to jest? (4 Mż 6, 24-26)
15. W co będą dąć synowie Aarona? (4 Mż 10, 8)
16. Lewici zostali podarowani Aaronowi i jego synom by za synów
izraelskich dokonywać … (4 Mż 8; 19-21).
17. Nazwa miejsca, w którym izraelici narzekali na brak mięsa i rozgniewali
tym Pana. (4 Mż 11; 3)
18. Czym była dziesięcina synów Izraelskich składana Lewitom? (4 Mż 18,
26)
19. Kiedy należy składać ofiarę ogniową? (4 Mż 28, 3)
20. Kto wraz z Aaronem wystąpił przeciw Możeszowi i został za to
dotknięty trądem? (4 Mż 12; 1-16)

Bartek Polok i Ela Gabryś

***
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Rozważanie na 2 Niedzielę po Wielkanocy
Dzisiejsza niedziela, druga niedziela po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego
poświęcona jest Dobremu Pasterzowi. Ten piękny obraz Jezusa Pasterza swojej
owczarni, Pasterza dusz naszych chce nam dzisiaj towarzyszyć. Człowiek bywa
we współczesnym Świecie zagubiony, w szczególności teraz, kiedy ten
„wszystko wiedzący i mogący człowiek” został zderzony z epidemią, która
przecież nie mogła zaistnieć w XXI wieku, a jednak… to wszystko, co
aktualnie przeżywamy pogłębia nasze zagubienie… wsłuchujemy się w media,
w „mądre głowy”, naukowców, bo szukamy głosu, który nas uspokoi, który
wzbudzi w nas poczucie zaufania i względnego pokoju. Człowiek potrzebuje
kogoś, kto go uspokoi i powie: będzie dobrze! Niestety, te współczesne głosy za
często sobie zaprzeczają. W tej sytuacji zagubienie i lęk pogłębia się jeszcze
bardziej. Jestem ciekaw kiedy zrozumiemy, że musimy, nie powinniśmy, ale
musimy szukać głosu naszego Pasterza, Jezusa Chrystusa! Jestem ciekaw, kiedy
ten niestety często pozornie wierzący lud zrozumie, że poza Chrystusem nie ma
przewodnika, poza Chrystusem nie ma zbawienia, poza Chrystusem nie ma
głosu, który ukoi nasz ból i zagubienie. Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje
głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I Ja im dam żywot
wieczny. Przypomnijmy sobie siostro i bracie słowa Ewangelisty Jana. Tam
nasz Pasterz Jezus Chrystus mówi do nas! W Nim mamy szukać ukojenia, w
Nim mamy szukać pokoju i w końcu w Nim mamy szukać nadziei. Bóg zna
nasze troski, On zna nasze cierpienia i tylko On wysłuchuje nas bez końca.
Konieczne jest odnowienie naszego zaufania i wiary w Boga. Konieczne jest
pójście za głosem Pasterza, Jezusa Chrystusa. To nie wyklucza rozsądnego i
konsekwentnego przestrzegania ograniczeń związanych z epidemia, nie!
Przecież Pan Bóg dał nam i rozum, abyśmy z niego korzystali. Jezus mówi Ja je
znam, ale czy współczesne owce znają głos swojego Pasterza? Oto jest pytanie o
twoją i moją wiarę. Czy znam głos mojego Pasterza? Jego słowo znajdujemy na
kartach Pisma Świętego, dlatego w tym czasie kiedy jeszcze nie możemy się
spotkać na wspólnym studiowaniu Bożego Słowa, czyńmy to w naszych
domach, aby lepiej poznawać głos naszego Pasterza, aby lepiej rozpoznać Jego
wołanie w naszym lęku i zagubieniu. Jonasz prorok pisał: wezwałem Pana w
mojej niedoli i odpowiedział mi. Wzywajmy Pana, naszego Pasterza i
Przewodnik, Jezusa Chrystusa, a On nam odpowie. Owce moje głosu mojego
słuchają (…) idą za mną. Pójdźmy za Jezusem, dziś jeszcze czas! Amen.
ks. Marcin Pysz
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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 / Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
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
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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