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  HASŁO  MIESIĄCA PAŹDZIERNIK 2020 R. 

 

 

Starajcie się o pomyślność miasta (…) i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego 

pomyślności zależy wasza pomyślność!  Księga Proroka Jeremiasza 29,7 

 

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, droczy czytelnicy. 

Październik to wyjątkowy miesiąc, w którym przeżywamy w tym roku wiele 

ważnych uroczystości. Przede wszystkim świętujemy Dziękczynne Święto Żniw, 

503 Pamiątkę Reformacji oraz 10 lecie Piskigo Ewangelika – naszego 

miesięcznika parafialnego. Tyle powodów mamy, aby Bogu dziękować za Jego 

błogosławieństwo i prowadzenie. W piękny sposób łączy się ten radosny i 

świąteczny czas z hasłem tego miesiąca. Jeremiasz zachęca Lud Izraelski będący 

na wygnaniu, w niewoli w ziemi babilońskiej do modlitwy za ten „obcy” kraj. 

Choć brzmi nam to dość dziwnie, to jednak ma wielki sens. Człowiek przeżywa 

w życiu wiele różnych doświadczeń, wiele razy doświadczamy, że nasze życie 

nie układa się tak, jak sobie to zaplanowaliśmy… przecież mieliśmy być zdrowi, 

piękni i bogaci… a tu rzeczywistość dość brutalnie weryfikuje nasze plany. Wielu 

ludzie w takich sytuacjach załamuje ręce i poddaje się! Może i ktoś z nas właśnie 

odczuwa w swoim życiu takie chwile załamania. Dlatego tak ważne jest to słowo 

proroka Jeremiasza. W każdej sytuacji, w każdym doświadczeniu mamy zaufać 

Bogu i trwać w modlitwie. To miejsce – sytuacja życiowa, gdzie teraz się 

znajdujemy potrzebuje modlitwy i powierzenia Bogu! Zaufaj i módl się o 

pomyślność! – woła dzisiaj do nas Jeremiasz. Zaufaj i trwaj przy Bogu. Nie 

potrzebujemy potęgować doświadczenia poprzez lęki, które nam towarzyszą, 

potrzebujemy poczucia, że Bóg obejmuje nas swoimi dłoniami i daje pokój… 

Marcin Luter pisał: doświadczenia to objęcia Boga. Wyrazem zaufania jest 

dziękowanie Bogu za codzienny chleb, za wszystko co nam do życia potrzebne, 

dlatego też nie zapomnijmy o dziękczynieniu w Święto Żniw – Bóg daje nam aż 

za wiele! Podobnie mamy dziękować za chleb duchowy, za pokarm Słowa 

Bożego, jaki mamy dzięki odnowie Kościoła, dzięki odwadze i walce naszych 

Ojców wiary, Reformatorów! Bo oni nie poddali się zastraszeniu, ale trwali i 

mimo niebezpieczeństw zwiastowali Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i 

zmartwychwstałego, który daje nam darmo łaskę i odpuszczenie grzechów. 

Niechaj w tym świętowaniu dopomoże nam ten 120 numer naszej gazetki 

parafialnej. Zostańcie z Bogiem! Życzę wam wiele zdrowia! Amen.  

Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII WRZESIEŃ 
 

Szkółki niedzielne 

 



 
 

- 4 - 

Oświetlenie tablic informacyjnych w Piszu 

Pod koniec września w naszej parafii zostały przeprowadzone prace nad 

przygotowaniem oświetlenia tablic informacyjnych znajdujących się przed 

naszymi budynkami. Zostały  podświetlone: tablica zawierającą opis historii 

piskiej parafii ewangelickiej w trzech językach oraz tablica zawierająca aktualne 

informacje o wydarzeniach i funkcjonowaniu piskiej parafii ewangelickiej. Nasza 

grupa robocza w składzie p. Monika, p. Marcin i p. Bartłomiej uwijała się 

sprawnie, aby już w październikowe popołudnia było można odczytać ważne 

informacje o naszej parafii. 
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*** 

10 lat Piskiego Ewangelika!!! 

 

W październiku 2020 r. obchodzimy uroczyście 10-lecie Piskiego Ewangelika – 

biuletynu Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. Pierwszy numer naszej 

gazetki parafialnej ukazał się w październiku 2010 r. zawierał 8 stron informacji, 
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rozważań i relacji parafialnych. Do maja 2016 r. Piski Ewangelik był drukowany 

w wydaniu czarno-białym na parafialnej drukarce. Od 2016 r. parafia wydzieliła 

specjalny fundusz na drukowanie gazetki parafialnej. 

Aktualnie Piski Ewangelik ma 28 kolorowych stron, w gazetce można znaleźć 

następujące działy: rozważanie proboszcza pisane na podstawie hasła danego 

miesiąca, informacje z życia parafii, wieści z ośrodków wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych, które działają przy naszej parafii, plan nabożeństw i spotkań 

parafialnych, informacje z życia Kościoła w kraju i z zagranicy, artykuły różnych 

autorów związanych z naszą parafią, krzyżówka jako wyzwanie intelektualne i 

duchowe, fragmenty poezji oraz dane teleadresowe parafii i duchownych. 

Piski Ewangelik jest rozdawany nieodpłatnie podczas nabożeństw w pierwszą 

niedzielę miesiąca oraz jest dostępny w sekretariacie i kancelarii parafialnej. Nasz 

biuletyn był wielką pomocą dla naszych parafian podczas kwarantanny 

narodowej. Wszystkie rodziny otrzymywały pocztą gazetkę parafialną było to 

ponad 70 rodzin. Od wielu zaś lat, wysyłamy gazetki dla najstarszych parafian, 

którzy mają kłopot z dotarciem na niedzielne nabożeństwa.                                      

Piski Ewangelik dociera również pocztą do sympatyków naszej parafii, jest 12 

rodzin na terenie całej Polski oraz jest dostępny na stronie internetowej parafii 

pod zakładką: Piski Ewangelik 

Redaktorami Piskiego Ewangelicka byli: p. Mateusz Chmiel (10.2010 – 09.2011), 

ks. Marcin Pysz (10.2011 – 08.2012), ks. Adrian Lazar (09.2012 – 02.2013), ks. 

Marcin Pysz (03.2013) oraz p. Marcin Redzko (04.2013 – obecnie). 

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim autorom, rozmyślań, 

artykułów, krzyżówek za ich pomoc, w szczególny sposób dziękujemy p. 

Marcinowi Redzko, który ponad 7 lat redaguje naszą gazetkę parafialną!  

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą się z nami 

podzielić swoimi przemyśleniami na łamach Piskiego Ewangelika. 

 

 

 

 

http://pisz.luteranie.pl/pl_PL/parafia/piski-ewangelik-gazetka-parafialna/
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 

 

Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Białej Piskiej - wrzesień 2020 

 

 

  

Korzystając z dobrej pogody w ostatnich dniach lata i pierwszych dniach jesieni 

dużo przebywamy na świeżym powietrzu spacerując i korzystając z 

dobrodziejstw aury.  

 

Pod koniec września urządziliśmy grilla z okazji pierwszego dnia jesieni. Pomimo 

zaostrzonego rygoru sanitarnego przyjemnie spędziliśmy ten czas.  
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz 

 

*** 
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Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Piszu - wrzesień 2020 

 

We wrześniu, pomimo panującej 

pandemii, ku naszej wielkiej radości, 

udało nam się zrealizować dwa 

wydarzenia kulturalne. W terminie 25 i 

28 września odbył się jubileuszowy, 

czyli X Wojewódzki Turniej Tańca 

Środowiskowych Domów 

Samopomocy, który miał charakter 

zdalny.  

20 Środowiskowych Domów Samopomocy z naszego województwa nadesłało 

nagrania tańców w wykonaniu uczestników ośrodka w dwóch kategoriach: Grupa 

oraz Para. W tym roku, inaczej niż podczas wcześniejszych edycji, wykonawcy 

otrzymali swobodę w wyborze tematu tańca. Mieliśmy zatem przyjemność 

obejrzeć występy o różnej stylistyce, tematyce, co było z jednej strony 

ułatwieniem, ale z drugiej - dla terapeutów i tancerzy mogło również stanowić nie 

lada wyzwanie. Jak sugerują dwie podane wyżej daty, z powodu obostrzeń, 

ocenialiśmy występy w dwóch grupach. Głos mieli również nasi uczestnicy, 

którzy weszli w skład jury.  

W kategorii GRUPA: I 

miejsce zajęła grupa 

taneczna z Wesołowa, II 

- grupa z Mrągowa, III - 

z Suszu, natomiast 

wyróżnienie otrzymali 

tancerze z Jedwabna. 

W kategorii PARA: I 

miejsce zdobyli 

uczestnicy z Żelaznej 

Góry, II z Nowej Wsi Ełckiej, III z Rynu. Wyróżnienie otrzymali tancerze z 

Gołdapi.  

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
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29 i 30 września z okazji Ogólnopolskiego 

Dnia Głośnego Czytania obie grupy, na 

które jesteśmy podzieleni, czytały w 

swoich pracowniach książkę pt. „Kapelusz 

za 100 tysięcy” autorstwa Adama 

Bahdaja. Polecamy lekturę! 

 

 
 

 

 

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

Zasady zachowania i zabezpieczenia epidemiologicznego podczas 

nabożeństw: 

1. Przy wejściu i wyjściu z kościoła / kaplicy dezynfekujemy dłonie w wyznaczonym 

miejscu. 

2. Podczas całego trwania nabożeństwa zakrywamy nos i usta poprzez maseczki lub 

inne materiały. 

3. Na placu przykościelnym zachowujemy odległość między osobami min 1,5 m. 

4. Po każdym nabożeństwie kościół / kaplica zostanie przewietrzony i zdezynfekowany. 

 

Data 
Tekst 

kazalny 
Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała Piska 

04.10. 
Mk 8, 

1-9 

Dziękczynne 

Święto Żniw 

9:00 

  

11:00 

 

 

 

 do 
Pisza godz. 

10:30 

11.10. 

5 Mż 

30,   

11-14 

18. Niedziela po 

Trójcy Świętej 
9:00 11:00 10:00 

 do 

Ełku godz. 

9:15 

18.10. 

Ef 

4,22-

32 

19. Niedziela po 

Trójcy Świętej 
9:00 

11:00

 
 

 do 
Pisza godz. 

10:30 

25.10. 

Mk 

2,23-

28 

20. Niedziela po 

Trójcy Świętej 
9:00 11:00 

10:00 

  

 do 

Ełku godz. 

9:15 

01.11. 

Mt 

10,26b

-33 

503. Pamiątka 

Reformacji 

9:00 

  

11:00 

 

 

 

 do 
Pisza godz. 

10:30 

08.11. 
1 Tes 

5,1-6 

3. Niedziela 

przed końcem 

Roku 

Kościelnego 

9:00 11:00 
10:00 

  

 do 

Ełku godz. 

9:15 

 

Legenda:   - Spowiedź i Komunia Święta; 

                    - szkółka niedzielna; 

                   - transport na nabożeństwo;      

 



 
 

- 13 - 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 
 

Prezent pod choinkę 2020 

 

 

 

 

 

Rozpoczęła się dwudziesta coroczna akcja charytatywna „Prezent pod 

choinkę”. W jej ramach każdy może przygotować prezent świąteczny dla 

potrzebujących dzieci na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii! W zeszłym roku 

zebrano rekordową liczbę paczek. 

Akcja polega na przygotowywaniu przez dzieci, młodzież i dorosłych prezentów 

w pudełkach po butach. Przed świętami Bożego Narodzenia paczki te trafią do 

potrzebujących dzieci i młodzieży na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii. 

Dotychczas we wszystkich edycjach akcji, która rozpoczęła się w 2001 r., zebrano 

i przekazano ponad 88 tys. prezentów. W zeszłym roku przygotowano rekordową 

liczbę paczek – ponad 6,6 tys. 

„Idea wysyłania paczek świątecznych jest znana na całym świecie i 

kontynuowana od wielu lat. Do Polski też kiedyś przysyłano paczki. (…) Dziś my 

– polscy chrześcijanie – troszczmy się o innych – o dzieci zagrożone ubóstwem 

w Rumunii, Ukrainie i Białorusi, pochodzące z różnych środowisk i kościołów” 

– czytamy na stronie internetowej akcji. 
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8 listopada upływa termin dostarczenia prezentów do lokalnych koordynatorów 

akcji. Osoby, które chciałyby przyłączyć się do inicjatywy, ale nie mają 

możliwości samodzielnego przygotowania prezentu, mogą skorzystać z opcji 

wirtualnej paczki. Wystarczy przelać 60 zł na rzecz akcji – organizatorzy 

przygotują prezent. 

Organizatorami akcji „Prezent pod choinkę” są Centrum Misji i Ewangelizacji 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP we współpracy z Diakonią Polską 

oraz Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy – Oddział Śląski. 

Jak przygotować paczkę? Gdzie ją dostarczyć? Do kogo trafi? Co może być 

prezentem? – na te i inne pytania dotyczące akcji znajdziesz odpowiedź na 

stronie internetowej www.prezent.cme.org.pl 

 

Szczegóły na www.cme.org.pl/prezent 

 

Źródło: diakonia.org.pl 

*** 

http://www.prezent.cme.org.pl/
http://www.cme.org.pl/prezent
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Bp Cieślar wybrany na drugą kadencję 

12 września 2020 r. Synod Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Polsce dokonał podczas VII Sesji wyboru biskupa 

diecezjalnego. Na kolejną kadencję 2020-2030 na biskupa diecezji w drugiej turze 

głosowania ponownie został wybrany ks. Jan Cieślar, proboszcz Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach. 

 

Źródło: luteranie.pl 

*** 

 

Wybory Biskupa Wojskowego 

Wspólne zgromadzenie radców Konsystorza i Rady Synodalnej wybrało ks. 

Marcina Makulę na funkcję Naczelnego Kapelana Wojskowego. 

 

W wyborach brało udział trzech kandydatów: ks. Marcin Makula z Golasowic, bp 

Mirosław Wola i ks. Wiesław Żydel z Piotrkowa Trybunalskiego.   

W głosowaniu tajnym, w drugiej turze, ks. Marcin Makula uzyskał 7 głosów, a 

bp. Mirosław Wola uzyskał 4 głosy. Jeden głos był wstrzymujący. 
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Zgodnie z prawem kościelnym Naczelnego Kapelana Wojskowego w Kościele 

wybiera na wspólnym posiedzeniu Konsystorz i Rada Synodalna. 

 

 
 

Ks. Marcin Makula ma 45 lat. Pochodzi z Żor. Po ukończeniu studiów w 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ordynowany na 

duchownego w 1999 roku. Od 2005 roku jest proboszczem parafii w 

Golasowicach na Górnym Śląsku. Działa w zarządzie Bratniej Pomocy im. 

Gustawa Adolfa, od 2019 roku jako prezes BPGA. 

 

Ks. Marcin Makula jest żonaty, ma troje dzieci. 

 

Źródło: bik.luteranie.pl 

 

*** 

 

Nagrody Diakonii Polskiej 2020 

 

Ks. Klaus-Dieter Kottnik został laureatem tegorocznej Nagrody Głównej 

„Miłosiernego Samarytanina”, przyznawanej przez Diakonię Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). 

Nagroda została wręczona podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła 

się 26 września w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w 

Warszawie. 
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 Laureat przez lata był doradcą Diakonii Polskiej i przyczynił się do rozwoju 

wielu inicjatyw pomocowych w Polsce. 

 

Źródło: luteranie.pl 

*** 

 

Medal Unii Lubelskiej dla bp. Jerzego Samca 

 

 

W środę, 30 września 2020 r. o godz. 18.00, w Archikatedrze Lubelskiej odbyło 

się nabożeństwo ekumeniczne w ramach cyklu „Ekumeniczny Lublin 2020” pod 

przewodnictwem abp. Stanisława Budzika. 
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Kolejnym punktem spotkania była debata w Trybunale Koronnym 

zatytułowana: „Dialog kultur w Europie i Lublinie”. Wzięli w niej udział: prof. 

Hanna Suchocka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), bp Jerzy 

Samiec (Polska Rada Ekumeniczna) i dr Krzysztof Żuk (Prezydent Lublina). 

Debatę poprowadził prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL). 

 

W trakcie debaty zostały wręczone Medale Unii Lubelskiej. Otrzymali je prof. 

Anna Suchocka i Jerzy Samiec.  

 

Medal Unii Lubelskiej przyznawany jest od ponad dwudziestu lat. Został 

ustanowiony przez Prezydenta Miasta Lublin w 1999 roku podczas uroczystych 

obchodów 430-lecia Unii Lubelskiej. Jest wręczany osobom szczególnie 

zasłużonym dla Lublina, w szczególności za działalność na polu 

międzynarodowej promocji Miasta. Jest to, obok okolicznościowego Medalu 700-

lecia, najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin. 

 

Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec otrzymał medal ze względu na jego zasługi na 

polu szerzenia ekumenizmu, a także idei wolności, równości i braterstwa mocno 

zakorzenionych w tradycji Unii Lubelskiej. 

Źródło: luteranie.pl 

 

 

ROZWAŻANIE 

 

14Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś 

się tego nauczył. 15I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą 

obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 

2 Tm 3,14-15 

Pamiątka Reformacji, jest przez niektórych nazywana Świętem Reformacji. 

Święto to choć niezwiązane z żadnym wydarzeniem biblijnym obchodzimy w 

naszym kościele przeważnie uroczyście. Czynimy to na pamiątkę wydarzeń, które 

miały miejsce przeszło 500 lat temu w Wittenberdze.  
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Dziś możemy spojrzeć na ten dzień z różnych perspektyw. Patrząc z 

perspektywy historycznej, mamy przed sobą młodego, magistra prawa. 

Człowieka, któremu brakowało już tak niewiele, aby objąć przyszłościowy zawód 

prawnika. Według przekazów, w trakcie podróży z Mansfield do Erfurtu o mało 

co nie został porażony przez piorun i w przypływie lęku miał ślubować świętej 

Annie, że zostanie zakonnikiem, jeśli tylko pozwoli mu przeżyć. Słowo się rzekło, 

Marcin wstąpił do klasztoru augustianów. Biografowie reformatora podejrzewają 

jednak, że piorun był jedynie katalizatorem decyzji, która kłębiła się w jego 

umyśle – zakonne życie wydawało mu się najlepszą drogą do zbawienia własnej 

duszy. Inni biografowie twierdzą, że legenda ze św. Anną pojawia się w pismach 

Lutra znacznie później, a opis wydarzenia należy traktować symbolicznie jako 

dopowiedzianą, teologiczną narrację przeszłych zdarzeń. ANNA oznacza w 

języku hebrajskim łaskę, przez co Luter mógł w religijnych kategoriach i 

jednocześnie w nieco teatralny sposób pokazać początki swojej drogi.  

Luter już jako doktor teologii zobaczył, że w kościele, któremu wierni służy 

dzieją się rzeczy, które nie do końca są zgodne z biblią. Tetzel handluje 

odpustami. Większość chłopów nie przejawiała zainteresowania uczestnictwem 

w życiu Kościoła. Owszem uczestniczyli oni we mszach, ale rozmawianie 

podczas czytań i kazań, wchodzenie i wychodzenie nikogo nie dziwiło. Jedynymi 

cenionymi przez lud praktykami religijnymi były pielgrzymki, kult lokalnych 

świętych i ich relikwii. Wszystkie te praktyki nie wymagały obecności księdza, z 

którym chłopi często mieli na pieńku.  

Doktor Luter chciał odnowy kościoła zachodniego. Odnowy, która by 

uchroniła Kościół przed całkowitym upadkiem. Słynne 95 tez Marcina Lutra nie 

było wezwaniem do rewolucji czy buntu! To było zaproszenie do akademickiej 

dyskusji nad tym, jak odpusty odsuwają Ewangelię na dalszy plan i przeszkadzają 

w życiu dobrego chrześcijanina. Zakonnik, nieświadomy burzy jaką wywoła, 

przybił napisane po łacinie tezy na drzwiach kościoła, co było wtedy absolutnie 

normalnym zwyczajem. 

Przypominając tę przeszłość, podkreślamy wielką odwagę Lutra, który w 

imię wartości wyższych był gotów poświęcić życie, kiedy przed Sejmem w 

Wormacji odważnie wyznał: „Tak oto stoję, inaczej nie mogę, niech mi dopomoże 

Bóg”. 

Teraz to historyczne spojrzenie na dzieło reformacji może nas utwierdzić 

w wyznaniowej tożsamości, ugruntować w prawdzie, że warto iść w za 
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Chrystusem, jako głową naszą, przez krzyż, śmierć i piekło. Trwajmy w naszym 

luterańskim spadku, gdyż nie po to reformator wraz z poprzednikami z 

narażeniem życia walczyli o prawdę. Nie po to odrzucali to, co z Biblii nie 

wynika, abyśmy dzisiaj tego nie cenili i powracali tam, gdzie być nie chcemy. Z 

perspektywy historycznej jesteśmy spadkobiercami tego co zapoczątkował Luter. 

Musimy jednak pamiętać, że ta „nasza odmienność” nie powinna doprowadzić do 

religijnej pychy. Musimy zachować szacunek wobec naszych braci z innych 

kościołów i nie lekceważyć ich. 

W Luterskiej nauce olbrzymią rolę miała nauka o usprawiedliwieniu. 

Człowiek ze względu na swoja grzeszność nie może być uznany za 

sprawiedliwego w Bożych oczach, gdyż utracił daną mu w momencie stworzenia 

pierwotną sprawiedliwość i nie jest w stanie już więcej żyć w bojaźni i ufności 

wobec Boga, a co za tym idzie nie jest także w stanie wykonywać Bożej woli 

wyrażonej w jego przykazaniach – Zakonie. Dlatego też człowiek nie jest sobie 

w stanie zasłużyć w jakikolwiek sposób na zbawienie dzięki swoim uczynkom 

czy zasługom. 

Zbawienie człowieka jest tylko i wyłącznie łaską, darem, który człowiek 

otrzymuje ze względu na Chrystusa. Ze względu na niego i jego ofiarę krzyżową, 

w której zadośćuczynił za grzech całej ludzkości człowiekowi darowana jest obca 

sprawiedliwość, czyli sprawiedliwość Chrystusa. Sprawiedliwość ta zostaje 

człowiekowi przypisana, dzięki niej on ponownie zostaje uznany w oczach 

Bożych za sprawiedliwego. 

Uczynki w luterańskim wykładzie wiary nie są warunkiem uzyskania 

zbawienia, które człowiek otrzymuje w pełni darmo z łaski. Nie znaczy to jednak, 

że w życiu chrześcijan nie ma miejsca na dobre uczynki. Te powinny być 

wyrazem wdzięczności za otrzymany dar zbawienia, nie zaś podstawą do jego 

otrzymania. Reformacja odkrywając prawdę usprawiedliwienia z łaski przez 

wiarę odnowiła Kościół. 

Kościoły potrzebują stałej reformy. Naszą postawą musimy zwalczać 

zeświecczenie. Musimy być przykładem żywego kościoła, prawdziwymi 

świadkami Chrystusa niosącymi w ten świat miłość, ale też takimi świadkami, 

którzy w obronie swojej wiary mogą powiedzieć zgodnie z Lutrem „Tak oto stoję, 

inaczej nie mogę, tak mi dopomóż Bóg”.   Amen 

 

Bartłomiej Polok 
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POSTACIE BIBLIJNE 

 

Zaczynając od tego numeru „Piskiego Ewangelika” będę przybliżał 

wybrane postacie biblijne. Głównie te ze Starego Testamentu. Celem tego zabiegu 

będzie pokazanie czytelnikowi, że Stary Testament opiewa w historie nad wyraz 

intrygujące. Opisy owych postaci biblijnych wplecione będą w historię Ludu 

Wybranego oraz Izraela. Przybliżę również postacie poszczególnych sędziów, 

królów oraz proroków.  

Przybliżanie postaci biblijnych niewątpliwie należy rozpocząć od…. 

….Pierwsza Rodzina – Adam i Ewa 

I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako 

mężczyznę i niewiastę stworzył ich. 

1 Mż 2, 27 

 

Na pierwszych kartach Biblii od razu wpadają nam w oko dwa imiona: 

Adam i Ewa. Co ciekawe, imiona te padają dopiero po skuszeniu przez węża. Do 

tego momentu, Bóg mówi do stworzonej przez siebie osoby per Człowiek. 

Osadził go w ogrodzie Eden, aby ten go uprawiał. Później, gdy zobaczył, że 

niedobrze jest człowiekowi gdy jest sam; Bóg stworzył zwierzęta, które Człowiek 

miał nazwać. Okazało się jednak, że to nie była do końca odpowiednia pomoc dla 

Człowieka; więc z żebra jego uczynił mu pomoc czyli niewiastę, którą Ten 

[Człowiek] nazwał Mężatką (gdyż z męża została wzięta por. 1 Mż 2, 23). 

Bóg sprawił, że w ogrodzie Eden oprócz  rozmaitych drzew dobrych do 

oglądania i do jedzenia wyrosły Drzewo Życia oraz Drzewo Poznania Dobra i 

Zła. Wiemy również, że w ogrodzie pojawił się wąż, o którym wprost napisano, 

że był chytrzejszy niż wszystkie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. Należy tutaj 

jednak zaznaczyć, że ten wąż mógł nie wyglądać tak jak dzisiaj mamy 

wyobrażenia o wężach. Dopiero po upadku pierwszych ludzi, Bóg ukarał węża 

tym, że ten będzie pełzał na brzuchu i będzie przeklęty wśród wszelkiego bydła. 

Gdy wąż namówił Kobietę, na zerwanie owocu z drzewa, z którego Bóg 

zabronił zrywać, ta namówiła Człowieka. Obojgu potem otworzyły się oczy i 

poznali, że są nadzy. I teraz w historii o pierwszych ludziach po raz pierwszy Bóg 
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(przechadzający się po ogrodzie w powiewie dziennym) zwraca się do Człowieka 

imieniem Adam (Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? por. 

1 Mż 3,9). Gdy Bóg skończył wymieniać wszystkie kary względem tego 

pierwszego małżeństwa i węża, Adam nazywa swoją żonę Ewą.  

Adam i Ewa zostali wypędzeni z raju i zajęli się pracą na roli. Zaś sam 

ogród Eden został zamknięty i postawiono przed nim straż w postaci Cherubów 

oraz płomienistego, wirującego miecza. 

Adam i Ewa spłodzili synów i córki, lecz Biblia podaje nam tylko imiona 

trzech synów tj.: Kaina, Abla i Seta. Według przekazu Biblijnego Adam dożył 

930 lat.  

Tak oto prezentuje się historia stworzenia pierwszych ludzi, z której przede 

wszystkim powinniśmy wyciągnąć nie tyle, że zostaliśmy stworzeni na 

podobieństwo Boże, lecz też, że od pierwszego momentu swego zaistnienia 

człowiek powołany był do wspólnoty z Bogiem. 

 

Bartłomiej Polok 
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CHWILA RELAKSU  

 

Krzyżówka na październik 
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1. Wpadli w nie Saul i jego słudzy próbując pojmać Dawida (1 Sm 19, 20-24) 

2. Wymodlony syn Anny (1 Sm 1, 20) 

3. Profesja Dawida przed jego namaszczeniem (1 Sm 16, 11) 

4. Mąż Peninny i Anny (1 Sm 1, 2) 

5. Imię kapłana, któremu w opiekę oddano Samuela (1 Sm  1,21-28) 

6. Imię olbrzyma z którym walczył Dawid (1 Sm 17) 

7. Pierwszy król Izraela (1 Sm 10,17-27) 

8. Co zagineło Kiszowi (1 Sm 9,1-3) 

9. Co brał Dawid gdy na Saula opadał zły duch? (1 Sm 16, 23) 

10. Młodszy syn Saula (1 Sm 14, 49) 

11. Jakie miasto oswobodził Dawid z rąk Filistyńczyków? (1 Sm 23, 1-6) 

12. Kogo chcieli Izraelici zamiast sędziego? (1 Sm 8,1-10) 

13. Żona Dawida, córka Saula (1 Sm 18, 27-28) 

14. Nazwa miejscowości do której udał się Samuel aby szukać nowego króla                                     

(1 Sm 16, 1) 

15. Co zjadł Jonatan, czym naraził się na klątwę? (1 Sm 14, 27) 

16. Imię starszej córki Saula (1 Sm 14, 49) 

17. Imię syna Saula (1 Sm 14,1) 

18. Jaką broń dostał Dawid od kapłanów w Nob? (1 Sm 21, 10) 

19. Następca Saula (1 Sm 16) 

20. Nazwa miejscowości do której Samuel zwołał lud celem okazania Saula (1 

Sm 10, 17) 

21. Król Amalekitów oszczędzony przez Saula (1 Sm 15,1-8) 

22. Co wziął Samuel aby namaścić Saula? (1 Sm 10,1) 

23. Co złożyła Anna modląc się do Pana w Sylo? (1 Sm 1, 11) 

      

 

  

Autorzy: Elżbieta Gabryś, Bartłomiej Polok 

 

*** 
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Dzwony 

W etnologii funkcjonuje termin „oś świata” – axis mundi. Oznacza on centralny 

punkt dla jakiejś społeczności. Miejsce, przy którym jest najbezpieczniej, gdzie 

modlitwy są najbardziej skuteczne i gdzie nieszczęście ma najtrudniejszy dostęp 

do ludzi. Takie osie funkcjonowały i funkcjonują do dziś w każdej gromadzie 

ludzkiej. Są to piece domowe, studnie na placach miejskich, obeliski i pomniki. 

W naszym kręgu kulturowym natomiast często będą to kościelne wieże, co widać 

na starych rycinach przedstawiających panoramy miast. Bardzo często pośrodku 

w miarę równej zabudowy strzela w niebo szpica dzwonnicy. Dzwonnicy, 

podkreślam, bo w dzisiejszej opowieści nie chodzi wcale o wieże, a o dzwony 

właśnie. 

Pierwszy raz z magicznym wykorzystaniem dzwonów kościelnych zetknąłem się, 

studiując fenomenalne dzieło Leonarda Pełki Polska demonologia ludowa, a 

konkretnie rozdział, w którym omówiono zabiegi mające chronić przed burzami 

i gradem, czyli przed ogniem i niszczeniem plonów. Na wschodnim Mazowszu 

popularne było walenie w dzwony – tak popularne, że car tej praktyki zakazał. I 

nie, nie dlatego, że uważał to za zabobon. Po prostu nie wszystkie parafie stać 

było na dzwony, więc taka burza przegnana hałasem znad pól bogatszych 

rolników przenosiła się na pole tych uboższych, co niejako dodatkowo ich 

obciążało. Więc grad miał zgodnie z prawem tam spaść, gdzie miał, bez ludzkiej 

ingerencji. 

Na Mazurach również dzwony pełniły funkcję nie tylko zwoływania na 

nabożeństwa. W literaturze znajdują się dwa przykłady takich magicznych 

zastosowań. Pierwszym z nich jest system zaganiania z powrotem zwierząt, które 

uciekły z zagrody. Choć przyznam, że konia z rzędem temu, kto mi wyjaśni, jak 

hałas ma przywabić konia, który spanikowany uciekł właścicielowi. 

Drugie zastosowanie miało charakter nieco bardziej wysublimowany. Gdy komuś 

zginęło na przykład puzderko z biżuterią, należało serwetkę, na której stało, 

owinąć wokół serca dzwonu i raz delikatnie nim zagrać. Wówczas złodziej 

powinien otrzymać ostrzeżenie, że wiemy o kradzieży i że czekamy na zwrot. 

Jeśli to nie pomoże, uderzało się po raz drugi i wówczas pozbawiony skruchy 

złoczyńca padał martwy. 
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Legend o dzwonach zachowało się niewiele, ale są wyjątkowo urocze. 

W pierwszej z nich mieszkańcy Rydzewa i Bogaczewa mieli zbudować wspólny 

kościół w Bogaczewie, ale plany zmienili. A ponieważ pierwsza decyzja była 

słuszna, każdej nocy anioły zanosiły dzwon na drugą stronę jeziora, gdzie 

pierwotnie miał wisieć. W końcu ludzie się poddali i zbudowali świątynię w 

Rydzewie. Również w Prusinowie anioły z jakiegoś powodu porwały dzwon i 

zatopiły go w jeziorze. I ponoć do dziś, jak stanąć na brzegu i wyłączyć komórkę, 

słychać jego dźwięczny śpiew. Również w Lisewie spod ziemi dobiega bicie 

dzwonu, który wisiał w świątyni spalonej przez Tatarów, a który ocaleńcy 

zakopali, bojąc się powrotu najeźdźców. 

Jest jeszcze jedna opowieść o dzwonie, który znał swoje miejsce. Otóż w kościele 

w Dryforcie (Srokowie) parafianie zamierzali zawiesić dzwon z pobliskiego 

Kosakowa. Jednak gdy tylko kończono budowę dachu, w nocy dzwon wyrywał 

się, zostawiając wyrwę w ścianie, i wracał na swoje pierwotne miejsce. Ginął 

również mistrz murarski. Dalsze próby uprowadzenia dzwonu kończyły się 

niepowodzeniem, więc ostatecznie zaprzestano ich i zbudowano drewnianą 

dzwonnicę w Kosakowie, mimo że nie było tam kościoła. W Dryforcie zaś nie 

dało się już znaleźć odważnego murarza, który by zbudował normalny spiczasty 

dach, dlatego wieżę świątyni wieńczy dach płaski. 

A drewniana dzwonnica w Kosakowie stoi do dziś, więc ta historia musi być 

prawdziwa. 

Bibliografia: 

Leonard J. Pełka, Polska demonologia ludowa, ISKRY 1987. 

Jerzy Łapo, Czarci Ostrów, Dąbrówno, 2014. 

Max P. Toeppen, Wierzenia mazurskie, Dąbrówno 201. 

 

Artur Olchowy 
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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: 

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! 

 

 

http://pisz.luteranie.pl/pl_PL/darowizny/
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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: 519 472 406 

 

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 

http://www.esbetel.pl/

