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Hasło roku:
Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu.

Mk 9,24

HASŁO NA WAKACJE 2020 R.
Anioł (…) dotknął Eliasza i rzekł: Wstań, posil się,
gdyż masz daleką drogę przed sobą. 1 Krl 19,7
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, Drodzy Czytelnicy.
Fragment jaki chce nas prowadzić w tym wakacyjny czasie, to
starotestamentowa opowieść o proroku Eliaszu, który odrzucony przez
Izraelitów prosił Boga o śmierć. W jego życiu dominowała bezsilność, smutek i
żal, że lud nie pozostaje wierny Bogu. W tej bezsilności i braku nadziei, Eliasz
ucieka i ukrywa się na pustyni, prosząc Boga o śmierć… jednakże Pan ma
zupełnie inny plan. Podobnie i w naszym życiu się dzieje. Drogie siostry i bracia
nieraz i my, zderzeni z otaczająca nas rzeczywistością tracimy nadzieję, tracimy
radość życia, popadamy w depresje, bo wiara nasza staje się słabsza, a i często
sił do zmiany życia i niegdyś obgranej drogi brak. Po prostu czujemy się
zmęczeni. W takich chwilach potrzebujemy przede wszystkim spotkania samych
ze sobą, potrzebujemy tej pustyni – wyciszenia, aby móc na nowo usłyszeć
Boży głos. Może właśnie tegoroczne wakacje / urlopy, które spędzamy w dobie
epidemii, zachęcą nas do wyciszenia, do spotkania Boga w swoim życiu. Czas
odpoczynku dla wierzącego chrześcijanina, właśnie powinien być czasem na
posilenie, na odbudowanie cielesnych i duchowych sił, aby móc pójść dalej, aby
znowu móc szukać nadziei i nowej drogi z Panem. Słowa Anioła: posil się, gdyż
masz daleka drogę… dzisiaj są właśnie skierowane do każdego z nas. Dlatego
droga siostro i bracie zachęcam i proszę cię: znajdź czas, znajdź chwilę na
rozmowę z Bogiem, znajdź czas na posilenie, bo droga nasze życia jeszcze jest
daleka i pewnie nie będzie łatwa. Ale posileni Bożym Słowem, wiarą w Bożą
obecność możemy pójść i tą drogę pokonać. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do
poszukania swojego miejsca wyciszenia. Ja mam takie swoje miejsce… pod
brzozami, gdzie delikatny szum liści i cień drzew daje wytchnienie. Do tego
widok na góry, które towarzyszyły mi od najmłodszych lat. Tam w znakomity
sposób można naładować fizyczne i duchowe akumulatory. Tam Bóg
przechadza się w powiewie. Życzę wam drogie siostry i bracia, abyście
odnaleźli takie swoje miejsce. Każdy z nas potrzebuje bliskości Boga, życzę
wam błogosławionego czasu urlopów i wakacji. Niech miłosierny Bóg chroni i
strzeże nas na duszy i na ciele! Amen.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII CZERWIEC
Wejsuny jakich jeszcze nie było!
Zapraszamy do obejrzenia nowej galerii zdjęć kościoła ewangelickiego w
Wejsunach „z lotu ptaka”. Autorem zdjęć jest p. Sławomir Wolski. Serdecznie
dziękujemy!
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***

Egzamin konfirmantów 2020
W dniu 24.06 br. w sali parafialnej w Piszu odbył się egzamin tegorocznych
konfirmantów. Do egzaminu przystąpili Paweł i Szymon.
Komisja egzaminacyjna w składzie: ks. Marcin Pysz – proboszcz, p. Ewa
Olchowy – kurator oraz p. Bartłomiej Polok – praktykant/katecheta
przeprowadziła egzamin, który trwał 45 min. Konfirmanci wyczerpująco
odpowiedzieli na wszystkie pytania, więc komisja z radością ogłosiła
pozytywny wynik egzaminu.
W mowie końcowej proboszcz parafii podkreślił znakomite przygotowanie
konfirmantów oraz odpowiedzialność jaką biorą na siebie z dniem konfirmacji.
Przede wszystkim zwrócił uwagę na to, że stają się „ambasadorami”
ewangelików w swoich środowiskach, w swoich szkołach i mają dawać dobry
przykład swoim zachowaniem, w szczególności broniąc i wspierając słabszych i
wykluczonych.
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Uroczystość konfirmacji planowana jest na niedzielę 23 sierpnia br. w kościele
ewangelickim w Wejsunach o godz. 10:00.

***
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490 Lat Konfesji Augsburskiej

Datę 25 czerwca 1530 roku powinien zapamiętać każdy ewangelik. Jest ona
ważna z uwagi na fakt ogłoszenia na sejmie Rzeszy w
Augsburgu Wyznania autorstwa Filipa Melanchtona. Wchodzi ono w skład
Ksiąg Wyznaniowych Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.
Podczas miesięcznej podroży z Torgawy do Augsburga, Melanchton nadawał
końcowy kształt Artykułom Torgawskim. Zdecydował się on nadać całości
swojego opracowania charakter Wyznania Wiary. Posiłkował się Artykułami
Marburskimi opracowanymi wspólnie ze Zwinglim oraz napisanymi przez
Lutra Artykułami Szwabachaskimi. Wiedział, że w Augsburgu nie dadzą mu
dojść do głosu. Marcin Luter zesłany na banicję nie mógł uczestniczyć w
obradach.
Końcowa wersja Wyznania wiary, została przedstawiona Lutrowi, aby ten
wyraził swoją opinię. Luter orzekł: „Przeczytałem apologię Filipa, i ta mi się
prawie podoba, i nie umiałbym tu niczego poprawić ani zmienić, zresztą nawet
by to nie wypadało, gdyż ja tak cicho stąpać nie umiem”. Wiedział bowiem że
Melanchton nie chciał nikogo ugodzić. Wyznanie było już gotowe, ale aż do 25
czerwca nanoszono nieliczne poprawki.
Sejm otwarto 20 czerwca. Przybyły na sejm Karol V zaznaczył aby obradować
głównie nad sprawą zagrożenia ze strony Turcji. Stany ewangelickie jednakże
chciały aby koniecznie zająć się ich kwestią przed sprawą Turecką.

-6-

Przygotowano dwa egzemplarze Wyznania Wiary. Jedno w języku niemieckim,
drugie w języku łacińskim. Obie wersje podpisane przez przedstawicieli stanów
Ewangelickich. 25 czerwca 1530r nastąpiło odczytanie Wyznania. Wyznanie
zwolenników Lutra zrobiło ogromne wrażenie na zgromadzonych, lecz sam
cesarz zdrzemnął się, gdyż słabo znał niemiecki. Po odczytaniu pism, wręczono
je Karolowi V. Niestety obydwa oryginały zaginęły.
Wyznanie Augsburskie zawierało przedmowę dedykowaną Cesarzowi Karolowi
V. Większość współczesnych wydań Wyznania Augsburskiego tej przedmowy
jednakże już nie posiada. Przedmowa napisana została w języku niemieckim
przez kanclerza Saksonii Gregora Brücka, a następnie rękami Justusa Jonasa
przetłumaczona została na łacinę. Przedmowa jest napisana tekstem neutralnym.
Podobnie jak Melanchton w Wyznaniu Augsburskim, Brück starał się nikogo tą
przedmową nie zrazić. Na samym początku wylicza cele przybycia do
Augsburga: przede wszystkim rozwiązanie kwestii Tureckiej oraz pokojowe
rozstrzygnięcie kwestii religijnej w Rzeszy. Pragnie aby Sejm rozwiał wszystkie
religijne kwestie sporne i aby znów została przywrócona jedność chrześcijańska.
Wykazuje, że sam edykt Cesarski miał ton nakazujący ugodę
międzywyznaniową. Brück wspomina również wydarzenia z sejmu w Spirze i
zarzucił Karolowi V, że ten nie chce rozwiązać sporu, i najchętniej by zwołał
sobór, który kwestię tę by rozwiązał. Przeto prosi Cesarza o to, aby w razie
gdyby sejm nie rozwiązał kwestii sporu, to dał im dojść do głosu na soborze.
Brück wierzył, że kwestia sporu może zostać rozwiązana przez sobór
powszechny.
Samo Wyznanie Augsburskie w dzisiejszych przekładach składa się z dwóch
części. Pierwszą część stanowi 21 Głównych Artykułów Wiary, zaś drugą część
stanowi 8 artykułów w których rozpatruje się zniesione nadużycia.
Wyznanie Augsburskie znalazło swoje miejsce w Księdze Zgody. Chociaż nie
wyszło z pod ręki samego Marcina Lutra, to jednak jest nasycone jego chęcią
reformy Kościoła.

opr. Bartłomiej Polok

***
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Koniec roku szkolnego.

Dobiegł koniec roku szkolnego. Końca tego wyczekiwali zarówno
uczniowie jak i nauczyciele. Wszystkim przejścia związane z panującą epidemią
dały się we znaki. Ale dotarliśmy do końca! Możemy w spokoju rozpocząć
wakacje, odpocząć od nauki i nabrać nowych sił na kolejny rok szkolny.
Koniec roku szkolnego to także podsumowanie roku i wystawienie ocen.
Miło jest nam poinformować, że żaden z uczniów nie dostał oceny mniejszej niż
bardzo dobrą . Wystawiono zatem sześć ocen celujących oraz cztery oceny
bardzo dobre. Wszyscy uczniowie otrzymali na pamiątkę po książce.
Pozostaje nam tylko gratulować wyników w nauce naszym uczniom oraz
życzyć im bardzo dobrych wakacji i celujących wyników w przyszłym roku
szkolnym!

A tym, którzy skończyli szkołę podstawową i od września udają się do szkoły
średniej, a teraz w niecierpliwości czekają na wyniki egzaminu ósmoklasisty
dedykujemy poniższy werset:
Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.
Ps. 37,5
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Do zobaczenia we wrześniu!
***

WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA
Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Białej Piskiej - czerwiec 2020
W naszym Domu od
początku
czerwca
wznowiliśmy
prowadzenie
zajęć
terapeutycznych.
Spotykamy się w małych
stałych
grupach
w
oddzielnych pracowniach
z zachowaniem reżimu
sanitarnego,
ale
najważniejsze jest to, że
możemy znowu być
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razem, a Dom po remoncie zaczął tętnić życiem. Ponadto 17 czerwca odbył się
oficjalny odbiór inwestorski piętra budynku przy ulicy Słowackiego. Ta część
budynku została oficjalnie włączona do użytkowania przez Uczestników.

Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz

***
Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
Piszu – czerwiec 2020
3 czerwca nadszedł dla nas
wszystkich ten cudowny
dzień, kiedy za zgodą
Wojewody
WarmińskoMazurskiego
nasi
uczestnicy mogli wrócić
do ośrodka. Do tego dnia
nasze działania skupiały
się na tym, aby stworzyć
warunki zgodne z zachowaniem obostrzeń dotyczących przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Zadbaliśmy o zrealizowanie
wszystkich zaleceń i rekomendacji.
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Dlatego uczestnicy podzieleni są na dwie tury, spędzają czas w jednej,
przypisanej dla danej osoby pracowni, a wszystkie ich działania oraz kadry
odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Tęsknimy za
normalnymi warunkami, ale cieszymy się z tego, że znów jesteśmy razem.

Relacja: Ewa Krygier Bosak; zdjęcia: Mikołaj Tkaczyk

PLAN NABOŻEŃSTW LIPIEC - SIERPIEŃ 2020 R.
Zasady zachowania
nabożeństw:

i

zabezpieczenia

epidemiologicznego

podczas

1. Osoby starsze, z chorobami współistniejącymi i mające jakiekolwiek
symptomy choroby zakaźnej takie jak: gorączka, kichanie, kaszel, uczucie
rozbicia i bólu w kościach, prosimy o pozostanie w domu.
2. Przy wejściu i wyjściu z kościoła / kaplicy dezynfekujemy dłonie w
wyznaczonym miejscu.
3. Podczas całego trwania nabożeństwa zakrywamy nos i usta poprzez
maseczki lub inne materiały.
4. Podczas nabożeństwa zachowujemy bezpieczną odległość od innych
parafian.
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5. Na placu przykościelnym zachowujemy odległość między osobami min
1,5 m.
6. Rodziny mieszkające razem mogą również razem siedzieć w
kościele/kaplicy.
7. Przy wyjściu z kościoła/kaplicy również zachowujemy odstęp co
najmniej 1,5 m.
8. Po każdym nabożeństwie kościół / kaplica zostanie przewietrzony i
zdezynfekowany.
Data

Tekst
kazalny

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

05.07.

Rz12,
17-21

4. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

12.07.

Łk 5,
1-11

5. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

19.07.

5 Mż 7,
6-12

6. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

Hbr 13,
26.07.
1-3

7. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

02.08.

J 9,1-7

8. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

09.08. J 1,4-10

9. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

10. Niedziela po
Trójcy Świętej

9:00

11:00

16.08.

Rz 9,
1-5

1 Tm
23.08.
6,12-16
1 Kor
3,9-12
Mt
06.09.
5,24-27
30.08.

Legenda:

11. Niedziela po
Trójcy Świętej
Konfirmacja
12. Niedziela po
Trójcy Świętej
13. Niedziela po
Trójcy Świętej

Ełk

10:00

14:00

10:00

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

do
Ełku godz.
13:15

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

Wejsuny 10:00
9:00

11:00

9:00

11:00

- Spowiedź i Komunia Święta;
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do
Pisza godz.
10:30

- transport na nabożeństwo;

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ
Zjazd Bratniej Pomocy
W dniu 11 czerwca 2020 Piotrkowie
Trybunalskim odbył się Zjazd Bratniej
Pomocy im. Gustawa Adolfa, najstarszej
ewangelickiej organizacji pomocowej w
Polsce.

pomocowe

dla

Co roku, w dniu Święta Bratniej Pomocy
(katolicy obchodzą w tym dniu Boże Ciało),
odbywa się zjazd delegatów parafii i
instytucji, w czasie którego rozdzielane są
zebrane przez wiernych w całym kraju środki
potrzebujących
parafii.

Pomimo pandemii, zbiórka środków pomocowych w 2020 roku przerosła
wszelkie oczekiwania i była największa w historii. Wierni wpłacili blisko 300
tys. zł z przeznaczeniem na pomoc tym parafiom, które z własnych środków nie
są
w
stanie
remontować
swoich
kościołów
i
kaplic.
Finansowe wsparcie przyznano: parafiom w Bładnicach, Cisownicy,
Częstochowie, Czerwionce, Szopienicach, Wołczynie, Szczecinie, Nidzicy,
Działdowie, Kętrzynie i Sopocie oraz diakonatowi Eben-Ezer a także
Chrześcijańskiej
Telewizji
Internetowej.
Zarząd Bratniej Pomocy wyraził wdzięczność ofiarodawcom za każdy dar.
W roku 2020 miejscem Zjazdu był Piotrków Trybunalski, gdzie przy wsparciu
środków m.in. Bratniej Pomocy wyremontowano miejscowy kościół parafialny.
Źródło: bik.luteranie.pl

***
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Obradował Synod Kościoła online
W trybie zdalnym odbyła się sprawozdawcza sesja Synodu Kościoła.
Obrady odbyły się 20 czerwca 2020 r. Materiały synodalne w tym m.in.
sprawozdania Biskupa Kościoła, Rady Synodalnej i Konsystorza zostały
udostępnione wcześniej. Sprawozdania zostały przyjęte przez Synod Kościoła.

Synod
Kościoła
zatwierdził
wykładnię
Rady
Synodalnej
umożliwiającą podejmowanie uchwał przez Władze Kościelne, organy, a także
inne gremia kościelne za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Jest to związane z sytuacją w jakiej znalazł
się Kościół wraz z wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce.
Ponadto podjęto uchwałę o zmianie w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym.
W sytuacjach nadzwyczajnych, w tym zagrożeń epidemicznych, dopuszczalne
jest przesunięcie terminu wyborów. Zgody na przesunięcie terminu wyborów na
szczeblu parafialnym lub diecezjalnym udziela właściwa kościelna władza
przełożona. W pozostałych przypadkach uchwałę o przesunięciu wyborów
podejmuje Rada Synodalna wspólnie z Konsystorzem Kościoła, w trybie
określonym przez Regulamin Zwierzchnich Władz Kościoła. Zgoda na
przesunięcie terminu wyborów oznacza równocześnie odpowiednie przedłużenie
kadencji.
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Synodałowie zatwierdzili uchwałę Rady Synodalnej o temacie roku 2021.
Będzie on poświęcony tożsamości luterańskiej. Temat ten był już rozważany w
Kościele
w
roku
2002.
Synod zakończył modlitwą bp Jerzy Samiec.
Źródło: bik.luteranie.pl

***
Upamiętnienie cmentarza w Białymstoku
W czwartek, 25 czerwca przypada 490. rocznica ogłoszenia Konfesji
Augsburskiej. Tego dnia o godz. 11 odbyła się uroczystość upamiętniająca
cmentarz ewangelicko-augsburski na Rynku Siennym w Białymstoku.

25 czerwca 2020 r., w 490 rocznicę ogłoszenia Konfesji Augsburskiej, w
Białymstoku przypomniano o ewangelickiej społeczności miasta. Tego dnia
zwierzchnik diecezji mazurskiej bp Paweł Hause poświęcił Słowem Bożym i
modlitwą skwer upamiętniający najstarsza ewangelicką nekropolię nad Białą. W
uroczystości wzięli udział między innymi Marszałek Senatu Tomasz Grodzki i
Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
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Marszałek Senatu w swoim wystąpieniu przypomniał, że w przeszłości „władze
komunistyczne zapomniały o ewangelickiej nekropolii w Białymstoku i
wybrukowały plac. Podziękował także osobom, które w tamtym czasie pełniły
rolę kustoszów tego miejsca, władzom miasta i wszystkim zaangażowanym w
przywrócenie Rynkowi Siennemu należnego miejsca. Podkreślił, że po latach
uszanowano prochy tych, którzy w tym miejscu byli chowani. „Zrobiliście
państwo wspaniałą rzecz, mądrą rzecz, która dla młodego pokolenia Polaków
ma niezwykłe znaczenie: trzeba pamiętać, że naród, który zapomina o swojej
historii, przestaje być narodem. I tu mamy egzemplifikację tego, że o naszej
bogatej, wspaniałej, trudnej historii pamiętamy” - dodał.
Prezydent Miasta z kolei odwołał się do obietnicy, jaką przedstawił w kampanii
wyborczej w 2006 r. W powojennej historii na Placu Siennym było targowisko.
Poznanie przeszłości tego miejsca pomogło w inny sposób na nie spojrzeć: „Nie
tylko zmieniłem optykę na tę część Białegostoku, ale też postanowiłem
przewartościować politykę wobec tego miejsca. Jest wiele potrzeb
współczesnych, ale pamięć, tożsamość, dziedzictwo są tymi wartościami, które
możemy przekazać przyszłym pokoleniom”.
Ks. Tomasz Wigłasz, proboszcz administrator białostockiej parafii, podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się do godnego upamiętnienia miejsca pochówku
kilku tysięcy białostoczan. W swoim przemówieniu odwołał się do 490 rocznicy
Konfesji Augsburskiej oraz 495 rocznicy powstania pierwszego ewangelickiego
Kościoła, którego diecezja mazurska jest spadkobiercą. Podkreślił, że w obu
tych rocznicach przewija się myśl o funkcjonowaniu w ramach „pojednanej
różnorodności”. Może być ona inspiracją nie tylko do upamiętnienia przeszłości,
lecz także dobrym zaczynem w budowaniu przyszłości.
Najstarszy cmentarz ewangelicki w Białymstoku założono przed 1795 rokiem.
Był miejscem spoczynku kilkunastu rodzin ewangelików zatrudnionych w
dobrach Branickich, m.in. architektów, artystów i wojskowych. Już wkrótce
miejsce okazało się za małe, bo w wyniku III rozbioru, ziemie te znalazły się w
zaborze pruskim, a liczba ewangelików wzrosła kilkudziesięciokrotnie.
Białystok stał się wówczas stolicą nowoutworzonej Prowincji Nowych Prus
Wschodnich. W mieście powstała ewangelicka parafia (przeniesiona w 1803 r. z
pobliskiego Zabłudowa, gdzie istniała od 1608 r. w ramach Jednoty
Reformowanej). Pojawiła się konieczność założenia w Białymstoku kolejnego
cmentarza ewangelickiego.
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Na poprzednim miały miejsce sporadyczne pochówki do końca XIX w., ale jego
terenu nie dało się już powiększyć. Najprawdopodobniej na cmentarzu tym
spoczywa m.in. pierwszy prezes powołanego w 1848 r. Konsystorza Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim Aleksander von Krusenstern
(brak adnotacji w Księdze zgonów nie pozwala ostatecznie tego ustalić). W
drugiej połowie XIX, po przejściu tych ziem pod panowanie rosyjskie, zapadła
decyzja o założeniu nowej nekropolii, jednak plan zrealizowano dopiero w 1885
r.
W trakcie okupacji sowieckiej na przełomie 1939 i 1940 roku zrównano z
ziemią istniejące nagrobki, a po 1944 roku wybrukowano teren cmentarza. Na
jego miejsce przeniesiono targowisko, jakie przed wojną znajdowało się po
drugiej stronie ulicy. Urządzano zabawy, ustawiano namioty cyrkowe.
Problematyczny okazał się parking taksówek towarowych, bo ciężkie
samochody zapadały się nieraz w nisze grobowców.
Do tematu cmentarza powrócono dopiero w XXI w., co zbiegło się z
reaktywowaniem w Białymstoku parafii ewangelickiej w 2002 r. Masowo w
świadomości białostocczan pamięć o cmentarzu powróciła przy okazji budowy
Opery i Filharmonii Podlaskiej i remoncie prowadzącej do niej ul. Młynowej
(cmentarz leży u jej zbiegu z ul. Rynek Sienny). Stopniowo rozpoczęły się prace
nad upamiętnieniem tego miejsca, których ukoronowaniem było otwarcie
skweru 25. czerwca 2020 r.
W centralnej części dawnego cmentarza, na skrzyżowaniu głównych alejek
stanowiących widoczny w lotu ptaka krzyż umieszczono betonowy blok.
Wewnątrz znajduje się płaskorzeźba autorstwa prof. Jarosława Perszki „ślady
zwielokrotnione”. Pod monumentem utworzono kryptę, w której spoczęły
szczątki po ekshumacji pochówków.
tekst: ks. Tomasz Wigłasz
zdj. senat.gov.pl
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ROZWAŻANIA
Usprawiedliwiony grzesznik – Simul iustus et peccator
Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu
naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę
służbę, 13Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem,
ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. 14A
łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w
Chrystusie Jezusie. 15Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że
Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem
pierwszy. 16Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus
Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń
uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. 17A królowi wieków, nieśmiertelnemu,
niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków.
Amen.
1 Tm 1, 12-17
12

Powiedzmy sobie szczerze, chyba nikt z nas nie lubi być ostatni.
Zastanówmy się nad tym przez chwilę – stoimy jako ostatni w kolejce przy
kasie w supermarkecie. Jest to trochę dyskomfortowe. zwłaszcza gdy trzeba
zacząć już coś gotować. Denerwujące jest to, że znowu nie wszystkie kasy są
otwarte. Kolejka rośnie i już nie jesteśmy ostatni, lecz przedostatni i powoli – w
zależności od ilości zakupów tych przed nami – zbliżamy się do miejsca
pierwszego tuż przy kasie. Nie potrzeba tu żadnego wysiłku tylko cierpliwości.
W różnego typu konkursach jest trochę inaczej. Nie chce się być ostatnim.
Zadowolenie osiąga się nawet zdobywając drugie bądź trzecie miejsce.
Najlepszą opcją jest jednak chyba bycie pierwszym, bycie tym z przodu.
Osiągnęło się coś, do czego się zobowiązało. Dało się z siebie wszystko, to teraz
zostanie to nagrodzone. Chyba wszyscy byliby szczęśliwi, gdyby nasza drużyna
narodowa w piłce nożnej zdobyła Puchar Świata? Po takiej wygranej
towarzyszyło by nam uczucie spełnienia, ponieważ stalibyśmy się partnerami w
zwycięstwie, bo w końcu drużyna reprezentuje godnie nasz kraj. I wiele osób
może się z tym partnerstwem utożsamić, widać to choćby po powiewających na
wietrze flagach.
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Są jednak sytuacje, w których chętnie byśmy nie byli pierwsi. Apostoł
Paweł opisuje nam właśnie taką sytuację. On jest pierwszym z grzeszników. No
dobrze – można powiedzieć – ale co ja mam z tym wspólnego, to On, nie Ja.
Paweł nie ma problemu tym aby nazwać siebie pierwszym grzesznikiem. On
tak jakby chciał się tym pochwalić. Chce stać się wzorem do naśladowania…
Ale jak to? Grzesznik wzorem do naśladowania? To nie może być chyba
na poważnie! Paweł nie jest wzorem do naśladowania w grzeszności, ale w
wyznawaniu grzechów.
On, wielki apostoł, apostoł narodów nie wstydzi się przyznać, że był
grzesznikiem. Mało tego – on nadal jest i nie wypiera się tego! Nie mówi, że ta
grzeszna przeszłość jest już za nim, że teraz jest czysty, bez grzechu. On mówi
wciąż jestem pierwszym wśród grzeszników i mówi to z łatwością.
Czy my umiemy postąpić tak samo? Czy z łatwością możemy powiedzieć
o sobie Jestem grzesznikiem? – może nie pierwszy wśród grzeszników, ale na
pewno nie ostatni? Potrafimy przyznać, że w przeszłości popełnialiśmy takie a
nie inne błędy. Na których nieraz uczyliśmy się. Teraz jednak chcemy się
zaprezentować z jak najlepszej strony, abyśmy mogli znaleźć uznanie i być
szanowani. Często bezbłędność jest od nas nawet oczekiwana.
Według Apostoła Pawła jesteśmy i pozostajemy grzesznikami, bez
względu na to jak poważne grzechy na nas ciążą. Jesteśmy wszyscy
grzesznikami, zatem nie powinno nas tutaj być na tym świecie, Gdyż karą za
grzech jest śmierć (Rz 6,23).
Lecz apostoł Paweł mówi jeszcze jedno. Mówi, że Chrystus Jezus
przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników.
I znów pojawia się powód do dumy! Paweł znów będzie pierwszy!
Chrystus jako temu pierwszemu grzesznikowi Pawłowi okazał całą cierpliwość
– i znając życie Pawła przed nawróceniem – potrzebował do tego dużo
cierpliwości.
Paweł jest pierwszy, zarówno jako grzesznik jak i odbiorca łaski. Łaska i
grzech są ze sobą powiązane. Tylko ci, którzy przyznają się do grzechu,
potrzebują łaski. Proszenie o litość z powodu grzechu jest przyznaniem się do
bezradności.
Paweł rozumie ludzkość jako taką podlegającą łasce Boga – a kiedy to w
ten sposób rozumie, doświadcza ogromnej wolności. Wolnością jest
postrzeganie siebie jako narzędzia w ręku Boga. Nie musi już robić wszystkiego
sam, on ma teraz Boga. Ale mimo wszystko sam jest aktywny, podróżuje po
kontynentach i głosi ewangelię. Paweł nie obmyśla żadnej strategii, aby jego
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podróże misyjne były udane. On wie, że najlepszym strategiem jest Bóg, który
wykorzystuje Pawła, aby budować swój Kościół.
Paweł jest dla nas wzorem do naśladowania. Możemy tak jak on poddać
się Bożemu działaniu. Nie powinno nam już być trudno przyznać się, że
jesteśmy grzesznikami, bo mamy świadomość, że nasz Bóg jest Bogiem
łaskawym i my również – jak Paweł – otrzymamy od Niego przebaczenie. Więc
wspólnie z Pawłem możemy przyłączyć się do chwały Bożej mówiąc: królowi
wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć
i chwała na wieki wieków Amen.

***
Nie bądźmy jak ten starszy…
A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go
słuchać. 2Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników
przyjmuje i jada z nimi. 3Powiedział im więc takie podobieństwo:
1

11bPewien

człowiek miał dwóch synów. 12I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj
mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im
majętność. 13A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do
dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. 14A
gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć
niedostatek. 17A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma
pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 18Wstanę i pójdę do ojca mego i
powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, 19Już nie
jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników
swoich. 20Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego
ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go. 21Syn zaś
rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie
jestem godzien nazywać się synem twoim. 22Ojciec zaś rzekł do sług swoich:
Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego
rękę i sandały na nogi, 23I przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i
weselmy się, 24Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się.
I zaczęli się weselić. 25Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się
do domu, usłyszał muzykę i tańce. 26I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to
jest. 27Ten zaś rzekł do niego: Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić
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tuczne cielę, że go zdrowym odzyskał. 28Rozgniewał się więc i nie chciał wejść.
Tedy ojciec jego wyszedł i prosił go. 29Ten zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat służę ci
i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia,
bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. 30Gdy zaś ten syn twój, który
roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić
tuczne cielę. 31Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko
moje jest twoim. 32Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był
umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się.
Łk 15,1-2.11-32
Młodszy syn wrócił! Ojciec ma co świętować. Martwił się o syna zapewne
od wielu miesięcy – chociaż nie było to konieczne. Z jednej strony syn otrzymał
część majętności, zaś z drugiej powiedział, że chce wziąć sprawy w swoje
własne ręce – Tato, nie jesteś mi już potrzebny dam sobie radę bez ciebie.
Można zrozumieć zagniewanie starszego syna. Jest on odpowiedzialny,
zawsze gotowy aby pomóc ojcu. Pracuje od rana do wieczora w polu, podobnie
jak w dniu, w którym powrócił jego młodszy brat. Nawet nie zauważył jego
powrotu – nie wysłano do niego żadnego posłańca.
I ja go całkowicie rozumiem, bo chyba podobnie czułbym się w podobnej
jemu sytuacji. Starszy syn był na tyle odpowiedzialny, że nie zamierzał dalej
roztrwaniać majątku, który był własnością ojca. Można powiedzieć, że to
prawdziwy wzór syna.
Gdy jednak dowiaduje się, że młodszy, marnotrawny brat wrócił i ojciec
urządza jemu ucztę powitalną, ten obraża się wywołując tym samym wielki
smutek u ojca.
To jest właśnie przypowieść o synu marnotrawnym. Przypowieść czyli coś
alegorycznego, nawiązującego. Nie zawsze łatwo jest rozpoznać w Biblii
przypowieść. Jednak w naszym przypadku nie jest to trudne. Tutaj, faryzeusze i
uczeni w piśmie, którym Jezus opowiada tę przypowieść, skarżą się, że Chrystus
spożywa posiłek z celnikami i grzesznikami.
To była absurdalna sytuacja dla faryzeuszy. Dla nich grzech był chorobą
zakaźną. Gdyby uczestniczyli w uczcie z grzesznikami oraz celnikami, według
ich mniemania popełnili by grzech. I Jezus takie rozumowanie próbuje
naprostować. Faryzeusze widzieli w nim nauczyciela, ale nie mogli zrozumieć
jego czynów. Jezus poucza ich w te przypowieści i wyjaśnia: Grzech nie jest
zaraźliwy. Można powiedzieć, że grzech woła o przebaczenie.

- 21 -

W tej całej historii o synu marnotrawnym pomijamy jednak jedną
specyficzną rzecz, która mimo wszystko wybrzmiewa z tekstu. Jest to pokuta.
Młodszy syn, coraz bardziej oddalał się od Ojca, ale jednak potem wrócił.
Pokuta jest wyznaniem winy. Tylko ci, którzy rozpoznali swoją winę i
potrafią ją nazwać mogą naprawdę wrócić do Ojca.
Marnotrawny syn nie musiał mówić o swoim przewinieniu. Jednak uczta
ma miejsce, gdy syn mówi: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko
tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Przyznał się do winy,
pokutuje. Można rozpocząć ucztę. Nie ma żadnego zadośćuczynienia za
roztrwonienie majątku.
Bóg chce abyśmy pokutowali, żałowali i żyli. Nagradza nas ucztą przy jego
stole. Historia syna marnotrawnego jest historią człowieka, który zrozumiał
swój błąd i wraca do Boga, aby przy tym stole zasiąść. Chociaż temu starszemu
bratu – bardziej zaangażowanemu w społeczność z Ojcem się to nie podoba…
Amen.

Bartłomiej Polok

OGŁOSZENIA
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:
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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!

CHWILA RELAKSU
Krzyżówka na lipiec
1. Achan przywłaszczył sobie srebro, złoto oraz ... (Joz 7; 21)
2. Co rozdarł Jozue, po jednej z porażek wojennych Izraela? (Joz 7, 6)
3. Co ustało dzień po pierwszym święcie Paschy na nowej ziemii? (Joz 5; 12)
4. Imię kobiety, która ukryła wywiadowców Izraelitów w Jerychu. (Joz 2, 1)
5. Z jakiego rodu pochodził Og? (Joz 13, 12)
6. Nazwa miejscowości w której zdjęto z Izraelitów hańbę Egiptu (Joz 5, 9)
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7. Co zbudowały plemiona zajordańskie po podziale Ziemi Obiecanej? Joz (22;
10)
8. Jaki kolor miał sznur zostawiony w oknie przez Rachab? (Joz 2, 18-21)
9. Czyje serce zwątpiło i nie miało odwagi wobec synów Izraelskich? (Joz 5,1)
10. Nazwa miejscowości, pod którą Izraelici ponieśli klęskę (Joz 7,1-5)
11. Co otrzymał Kaleb za pozostanie wiernym Panu? (Joz 14; 14)
12. Co zatrzymało się na polecenie Jozuego prócz słońca? (Joz 10; 13)
13. Nad którą rzeką nocowali Izraelici przed przeprawieniem się przez nią (Joz
3, 1)
14. Dzięki czemu Izraelici zdobyli Aj? (Joz 8; 2)
15. Ilu męży pędzi przed sobą jeden mąż (Joz 23, 10)
16. Kto został pochowany w Gibei na pogórzu efraimskim? (Joz 24, 33)
17. Jaki kamień posłużył do wykonania noży do obrzezki? (Joz 5, 3)
18. Po dotknięciu której części ciała kapłanów niosących Skrzynię Przymierza
Jordan rozstąpił się przed Izraelitami? (Joz 3; 13)
19. Który lud wyłudził podstępem przymierze z Izraelem? (Joz 9,1-27)
20. Na wschód od tego zachód od tego miasta znajdowało się Aj i Bet-Awen
(Joz 7,2)
21. Kim był Jozue dla Mojżesza? (Joz 1; 1)

***

- 25 -

Krzyżówka na sierpień
1. Za Gedeona i za kogo mieli walczyć Izraelici z Midianitami? (Sdz 7,18)
2. Zadał ją Samson na swoim weselu (Sdz 14, 12-14)
3. Ojciec Samsona (Sdz 13,1-25)
4. Miejscowość, w której anioł Pański ukazał się Izraelitom. (Sdz 2, 1)
5. Z czego piło wodę 300 ludzi wybranych przez Gideona? (Sdz 7; 6)
6. Zostały przywiązane do ogonów lisów (Sdz 15, 4-5)
7. Nazwa potoku nad którym Debora i Barak pokonali Syserę (Sdz 4)
8. Sędzia - następca Jozuego (Sdz 3, 7-11)
9. Kogo zwyciężyli w walce Debbora i Barak? (Sdz 4)
10. Co wznieśli sobie synowie Dana? (Sdz 18; 30)
11. Kto wyszedł na spotkanie Jefty? (Sdz 11; 34)
12. Król Moabu, którego pokonał sędzia Ehud. (Sdz 3; 17-21)
13. Prorokini, żona Lappidota, jedna z sędziów nad Izraelem (Sdz 4, 4-5)
14. Kto zabiegł drogę Samsonowi w drodze do Timny? (Sdz 14; 5)
15. Potłukli je Izraelici podczas zdobywania miasta Midianczyków (Sdz 7,1720)
16. W czym kryła się siła Samsona? (Sdz 16, 17-20)
17. Co Gideon położył na klepisku dla znaku od Pana? (Sdz 6; 37)
18. Opowiedział ją Jotam (Sdz 9,7-15)
19. Ukazał mu się anioł i powiedział "Pan z tobą mężu waleczny (Sdz 6, 11-12)
20. Rządzili w Izraelu (Sdz 2,11-16)
21. Zdradziła Samsona (Sdz 16, 4-20)
22. Imię najmłodszego syna Jerubbala, jedynego ocalałego. (Sdz 9; 5)
23. W czyje ręce wydał Pan Syserę? (Sdz 4; 9)
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Autorzy: Elżbieta Gabryś, Bartłomiej Polok

***
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Głód
Mazury od zawsze były krainą przede wszystkim rolniczą, jednocześnie nie
mając do tego zbyt dobrych warunków. Nie dziwi zatem, że w archiwach
miejskich zachowały się liczne dokumenty wskazujące na często występujące
klęski głodu. Przyczyn tego stanu było kilka. Po pierwsze nie najlepsze gleby i
niewystarczający areał – jeszcze w połowie XIX w. Max Toeppen pisał, że
gospodynie, jeśli chciały uprawiać kwiaty, musiały je „upychać” pomiędzy
warzywa, żeby nie marnować ziemi. W aktach Mrągowa zachował się
pochodzący z 1693 r. opis:
Miasto jest zupełnie otwarte, na niedobrym miejscu, po jednej stronie błotniste.
Pola dookoła górzyste, piaszczyste i kamieniste, mało wydajne. Domy małe,
jednokondygnacyjne, kryte słomą z klejonymi kominami, najczęściej mają 2
włóki 1 pola bardzo niedobrego i pastwisko… 2.
Poza tym brakowało wysokiej jakości stali na narzędzia rolnicze, a przede
wszystkim nie starczało rąk do pracy. Stąd organizowane co kilkadziesiąt lat
przez władze w Królewcu akcje kolonizacyjne, w ramach których oferowano
osadnikom wieloletnie zwolnienia z podatków. Przymykano również oko na
poglądy religijne, co ostatecznie sprawiło, że kraina ta przez wiele lat była jedną
z enklaw wolności wyznania w Europie. Dość napisać, że ostatni na świecie
(sic!) zbór arian istniał do pierwszej połowy XIX w. w Kotle nieopodal Pisza.
Mimo tych zabiegów wydajność rolnictwa i produkcji żywności pozostawała na
niskim poziomie. Jeszcze pod koniec XIX w. węgoborski pastor skarżył się w
liście, że gdy na Litwie wydajność żyta z kłosa wynosi czternaście-piętnaście
ziaren, na Mazurach nie przekracza siedmiu.
Klęski głodu zdarzały się często. W pierwszej połowie XIX w. w Mrągowie
nieurodzaj odnotowano w 1830 r. (w związku z epidemią cholery) w 1834 r.,
1837 r. itd. Szczególnie nieurodzajne były lata 1844–1845, kiedy wiosny były
suche, więc nie wzeszły zboża, a w lipcu padały ulewne deszcze, z powodu
których wszystkie ziemniaki zgniły w ziemi. Woda zniszczyła pozostałe uprawy
i pastwiska, zerwała mosty, a drogi zmieniła w grząskie błota.

1

1 włóka oleska = 15,648 ha

2

Mrągowo – z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1975, s. 78.
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Równie ważną gałęzią rolnictwa była hodowla zwierząt, głównie bydła. I tu
również Mazurzy nie mieli lekko z powodu ogromnej liczby wilków. Mimo
urządzania polowań i obław (w których udział był obowiązkowy) w XVIII i
XIX w. przez długie okresy wiele nie wypasano na pastwiskach śródleśnych z
powodu strat w stadach. Jak zuchwałe potrafiły być wilki, dowodzi zdarzenie z
25 stycznia 1728 r., gdy dziewięć drapieżników weszło na rynek Mrągowa i
porwało świnię. Straty były ogromne. Dla samego tylko starostwa
węgoborskiego od Trójcy Świętej 1712 r. do Trójcy Świętej 1713 r. wyniosły
301 koni, 69 źrebiąt, 21 wołów i 74 jałówki, przy czym są to dane niekompletne.
Trzecią gałęzią mazurskiego rolnictwa było oczywiście rybactwo. Zdarzały się
przypadki połowów tak wyjątkowych, jak w 1862 r. na jeziorze Łuknajno –
2 200 ton ryb w dwóch zaledwie ciągach!
A jak sobie radzili Mazurzy w chudych latach? Na dwa sposoby. Po pierwsze
kłusowali. To właśnie kłusownicy wybili ostatnie w Puszczy Jańsborskiej tury,
niedźwiedzie i łosie. Zresztą określenie „Mazur” w kontekście mieszkańca nie
Mazowsza, a południowej części Prus Wschodnich, po raz pierwszy pojawia się
w piśmie dotyczącym kar za kłusownictwo.
Drugi sposób był mniej konwencjonalny, a mianowicie za pomocą różnych
praktyk magicznych. Mazurzy głęboko wierzyli w moc modlitwy, ale w
rozumieniu „do ut des”, czyli „jak Kuba Bogu…”. Urodzajne plony lub dobrą
pogodę „zamawiano” odpowiednią formułą w kościele (niekiedy również
katolickim, jako mającym większą „magiczną moc”), które to zamówienie miało
być zaklęciem, nie modlitwą. I tak formuła od gradu brzmiała:
Na obłok spojrzawszy przeżegnać się w imieniu Boga Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, wtedy zmówić Ojcze Nasz itd. a potem modlitwę: O wy szkodliwe
gradowe obłoki, rozkazuje wam Chrystus Pan mąż Boży, przeze mnie sługę
niegodnego, żebyście szły na inne miejsca puste i tam się roztrzęsły, abyście
wsiom, ogrodom ani polom szkodliwymi nie były, przez Pana Boga moc, i Syna
Bożego i Ducha Świętego pomoc 3.
Przestrzegano również kalendarza. Pogodę, a zatem kalendarz siewów i zbiorów
ustalano na podstawie pogody w Dwunastki, czyli w dwanaście dni od Bożego
Narodzenia po święto Epifanii. I tak pogoda w Boże Narodzenie miała
odpowiadać aurze styczniowej, w następny dzień lutowej itd. Poszczególne pory
3

M. Toeppen, Wierzenia mazurskie, Dąbrówno. 2014, s. 202, kor. aut.
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dnia odpowiadały kolejnym tygodniom. Popularne poradniki i kalendarze
zawierały instrukcje odczytywania takich znaków, np.:
Jeżeli dzień Bożego Narodzenia trafi na Sobotę, tedy Zima będzie mglista –
wiele śniegu – Wiosna wietrzna i sucha – Jesień sucha – Żeglarz
niebezpieczeństw użyją na wielu miejscach, na ludzi zdradliwe choroby.
Pierwszy dzień po Bożym Narodzeniu gdy pogodny, tego roku nada się zboże4.
Kalendarz rolniczy obejmował również daty rozpoczynania lub kończenia
pewnych prac polowych. I tak bydła nie wolno było wypuszczać z obór
pomiędzy 6 grudnia (św. Mikołaja) a 2 lutego (Oczyszczenia N.M.P), ponieważ
wtedy zbierają się wilki. W dniu 12 marca (św. Grzegorza) należy spod głąbów
zebrać nasiona kapusty, a siać je pod znakiem Panny i Wagi, nie Strzelca, aby
nie wybujała, ale był ciężka i dorodna; 25 marca (Zwiastowanie N.M.P.)
„otwiera się” pługiem pierwszą bruzdę, wygania i zażegnuje bydło, 8 czerwca
(św. Medarda) należy siać len, a wszelkie prace związane z zabezpieczeniem
plonów zakończyć najpóźniej 11 listopada (św. Marcina) 5. Niedopilnowanie
tych dat grozi zniszczeniem plonów, a tym samym głodem.
Szczególne rytuały towarzyszą również konkretnym pracom i czynnościom.
Wypędzane na pastwiska pierwszy raz po zimie bydło musiało przestąpić leżącą
w progu siekierę, aby odczynić zło. Zebrany bób przed zasianiem należało
przesypać przez spodnie. Szczególnie obwarowane były żniwa 6. Same dożynki
miały formę uroczystości częściowo religijnej, a częściowo magicznej.
Zostawiano ostatnią kępkę nieściętą (żeby myszy nie poszły z pola do stodoły),
a z najpiękniejszych kłosów pleciono wiązankę. Niosła ją do domu żniwiarka,
która swój zagon skosiła pierwsza. Po drodze śpiewano pieśni świeckie i
religijne, a następnie świętowano i ucztowano. Ziarnem z wiązanki
rozpoczynano jesienny wysiew. Gdzie indziej z kosą przyozdobioną kłosami i
wstążkami szli żniwiarze do dworu, gdzie wszyscy pospołu oblewali się wodą.
Niekiedy również odwoływano się do istot magicznych. Wiadomo było, że jeśli
jednemu gospodarzowi się powodzi, a innym niekoniecznie, ten pierwszy ma na
sługach kłobuka, który okrada sąsiadów; próbowano również pozostawionymi
4

Wierzenia..., s. 205.

5

Johannisburger Heimatbrief, roku nie pamiętam.

6

Karol Małłek, Plon. Dożynki na Mazurach, Dąbrówno 2014, wstęp do wydania 3.
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za piecem poczęstunkami z kaszy i mleka obłaskawiać kautki i inne duchy
opiekuńcze domowego ogniska. Jak silny był to zwyczaj, dowodzą teksty kazań
z początku XX w., w których duchowni nawołują do niestosowania zabobonów,
bo to nie żadne duszki zjadają kaszę, ale myszy.
Czy powinniśmy potępiać dawnych Mazurów za stosowanie tych magicznych
praktyk? Ludzie odczuwają silną potrzebę wywierania wpływu na swoje
otoczenie – kształtowania go. A jaki możemy mieć wpływ na pogodę, plony,
plagi gryzoni lub owadów? Wiemy, że nieznaczny (nie licząc zbiorowego
wysiłku ludzkości wkładanego w zmianę klimatu), tyle że dla kogoś, kto w
przypadku nieurodzaju stoi przed widmem śmierci głodowej, zastosowanie
zabiegu magicznego, wypowiedzenie zaklęcia lub położenie siekiery w progu,
co może choć w minimalnym stopniu zwiększyć szansę udanych zbiorów lub
ochronić przed wilkiem, nie jest jakimś ogromnym poświęceniem. Taki to
funkcjonował i nadal funkcjonuje osobliwy zakład Pascala, który można
wyrazić w mazurskim powiedzeniu: Panu Bogu świeczkę, a diabłu dwie.
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