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Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu.

Mk 9,24

HASŁO MIESIĄCA LISTOPAD 2020 R.
Bóg mówi: Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich.
Księga Jeremiasza 31,9
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, droczy czytelnicy.
Współczesny człowiek doświadcza coraz więcej bólu i lęku. Sytuacja w jakiej
znaleźliśmy się jest dla wielu przerażająca. Powoduje coraz częstsze załamania,
depresje i brak nadziei na szczęśliwe jutro… Cierpienie, ból, śmierć staje się
nam bardzo bliska. Wielu naszych przyjaciół, znajomych, członków rodzin tak
nagle odeszło z powodu choroby. Do tego władze państwowe rozpalają
płomienie nienawiści pomiędzy nami. Społeczeństwo jest podzielone, nie
stanowimy już jedności… brak w nas wzajemnego zaufania, w czasie
ograniczeń i trudności ekonomicznych zostaliśmy bezprecedensowo uderzeni
światopoglądowo! Dokąd podążasz Polsko!!! Teraz, kiedy trzeba nam jedności
w walce z chorobą, my musimy walczyć o podstawowe prawa obywatelskie…
brak zrozumienia prowadzi do jeszcze większego załamania. W tym trudnym
czasie przychodzi do nas Jeremiasz, prorok Ludu Izraelskiego i przekazuje
słowa Pana: przyjdą z płaczem, a Ja … poprowadzę ich. Idźmy do Boga z
płaczem, idźmy z naszą rezygnacją i bólem, a On poprowadzi nas nad
strumienie wody, drogą prostą na której się nie potkną. Drogie siostry i bracia
nie dajmy się podzielić, ale zawsze w zaufaniu podążajmy do Boga
miłosiernego, On jest naszym najlepszym lekarzem, On jedynie na tym świecie
daje pokój, miłość i opiekę. W Jego ramionach zawsze możemy się czuć
bezpiecznie. W tym trudnym czasie tego poczucia bezpieczeństwa w
szczególności potrzebujemy. Niechaj miłosierny Bóg będzie z nami. Szukajmy
Boga w naszej codzienności, Boga miłości, Boga opieki i Boga nadziei. Bądźcie
zdrowi i pełni ufności! Amen.

Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII PAŹDZIERNIK
Vivaldi w Wejsunach
W dniu 03.10.2020 r. w wejsuńskim kościele ewangelickim wybrzmiały „Cztery
Pory Roku” Vivaldiego. W znakomitym wykonaniu Krzysztofa Jakowicza
(skrzypce) oraz Władysława Kłosiewicza (klawesyn) mogliśmy na nowo poznać
wspaniałe dzieło muzyki barokowej.
Koncert był zorganizowany przez Polski Impresariat Muzyczny w ramach
projektu Z klasyką przez Polskę.
Tradycyjnie już kościół w Wejsunach wypełnił się po brzegi – choć ilość miejsc
była ograniczona ze względu na panującą pandemię. Koncert rozpoczął słowem
powitania ks. Marcin Pysz.
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zdj. Marcin Redzko

***
-4-

Dziękczynne Święto Żniw
W dniach 27.09 i 04.10 obchodziliśmy w naszej parafii Dziękczynne Święto
Żniw. Uroczyste nabożeństwa odbyły się w Ełku, Wejsunach i Piszu. W tym
roku udało nam się zebrać bardzo dużo warzyw i owoców, które w najbliższym
tygodniu zostaną przekazane dla parafian w trudnej sytuacji oraz blisko 120
osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia w naszych ośrodkach
wsparcia.
Serdecznie dziękujemy za każdy dar oraz pomoc w przygotowaniu ołtarzy w
Ełku, Wejsunach i Piszu. W tym roku po raz pierwszy każdy parafianin wyszedł
z małym chlebem z nabożeństwa, aby w ten symboliczny sposób moc się
podzielić w rodzinach.

Kolejną Akcję Żniwną możemy uznać za udaną! – Dziękujemy!!!
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***
Dary rozdane!! Dziękujemy!
W dniu 05.10 br. zostały posegregowane i rozdysponowane dary z
Dziękczynnego Święta Żniw. Zebrane owoce i warzywa przekazaliśmy na rzecz
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu.
Ponadto przygotowaliśmy 10 paczek z owocami i warzywami dla naszych
najstarszych i chorych parafian. W najbliższych dniach pracownicy parafii
dostarczą pełną witamin przesyłkę.
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Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w
tegorocznej Akcji Żniwnej!

***
Izba Regionalna w Wejsunach
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W dniu 08 października br. miało miejsce otwarcie Izby Regionalnej w
Wejsunach. Nowo otwarty obiekt kulturalny ma służyć zachowaniu pamięci o
tradycjach i życiu mieszkańców Wejsun. W izbie znajdziemy przedmioty
użyteczności codziennej. Podobnie jak kościół ewangelicki w Wejsunach, Izba
Regionalna ma opowiadać młodym pokoleniom o życiu Mazurów –
ewangelików w czasach przedwojennych oraz ukazywać współistnienie
autochtonów i ludności napływowej w okresie powojennym. W uroczystym
otwarciu udział wziął proboszcz piskiej parafii ewangelickiej ks. Marcin Pysz.
zdj. Archiwum Izby Regionalnej w Wejsunach

***

Chrzest Tymona i Michała
W niedzielę 11 października w kościele ewangelickim w Wejsunach miała
miejsce wyjątkowa uroczystość. Do sakramentu Chrztu Świętego przystąpili
Tymon wraz ze swoim tatą Michałem. Wyjątkowo radosne nabożeństwo
zgromadziło przyjaciół i najbliższą rodzinę Tymona i Michała.
Naszym nowym członkom parafii w imieniu Rady Parafialnej życzmy wiele
Bożego błogosławieństwa i Bożej opieki.

***
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Flaga z fioletowym krzyżem.

Na początku października przed kościołem ewangelickim w Wejsunach miały
miejsce prace budowlane. Niniejsze prace wzbudziły zainteresowanie
mieszkańców: cóż oni tam kopią?!
Na skwerze przy kościele zostały wykopane trzy doły w celu posadowienia
masztów flagowych. Następnie zostały zalane betonowe podstawy.
Finał prac miał miejsce w dniu 24.10 br., kiedy to zostały zamontowane maszty
flagowe. Jako najważniejsza w środku została powieszona flaga Kościoła
Luterańskiego, fioletowy krzyż na białym tle.
Może powstać pytanie: dlaczego właśnie teraz, w dobie tak mocno
rozszerzającej się pandemii, kiedy cierpienie i ograniczenia dotykają człowieka
prze kościołem w Wejsunach powiesili flagę.
Właśnie teraz ta symboliczna flaga z fioletowym krzyżem chce kierować nasze
myśli na Jezusa Chrystusa, który umiera za każdego z nas na krzyżu Golgoty.
Jego śmierć niesie życie człowiekowi. Jego ofiara daje nam nadzieję i chce
wzmacniać nas w wierze. Tego właśnie teraz potrzebujemy. Umocnienia się w
zaufaniu do Boga, że On wszystko ku dobremu poprowadzi.
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Maszty przed kościołem ewangelickim w Wejsunach zostały postawione zgodnie z decyzją Rady Parafialnej z sierpnia 2020 r. - dla godnego
upamiętnienia świąt państwowych i kościelnych.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w
projekt postawienia masztów flagowych w Wejsunach;
Dziękujemy Radzie Parafialnej za podjęcie tematu i stosownej uchwały.
Dziękujemy grupie roboczej: p. Bartłomiejowi Polokowi i p. Elżbiecie Gabryś
Szymonowi Tyrna i ks. Marcin Pysz. za ogromny wkład pracy i zaangażowania
w realizację naszego projektu.
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zdj. Elżbieta Gabryś

***
Wznowiono nabożeństwa w TVP3!

Od niedzieli 18 października ruszyły ponownie nabożeństwa w Telewizji
Polskiej – Program 3. Nagrane nabożeństwa z kościołów ewangelickoaugsburskich w Polsce są emitowane w każdą niedzielę o godz. 15.50.
Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach.
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Równocześnie prosimy o modlitwę o zdrowie dla wszystkich osób
odpowiedzialnych za nagrania i realizację nabożeństw zarówno dla członków
ekip telewizyjnych jak i lokalnych organizatorów w parafiach.
Plan nabożeństw do końca 2020 r.
1 listopada – kościół Opatrzności Bożej w Zgierzu
8 listopada – kaplica w Wiśle Jaworniku
15 listopada – kościół Zbawiciela w Gliwicach
22 listopada – kościół Marii Panny w Legnicy
29 listopada – kościół Jezusowy w Cieszynie
6 grudnia – kościół Zbawiciela w Sopocie
13 grudnia – kościół Pokoju w Zabrzu
20 grudnia – kościół Świętej Trójcy w Wodzisławiu Śląskim
27 grudnia – kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

***
Wspomnienie śp. Herty i śp. Miry
W miesiącu październiku wielu zacnych piskich ewangelików ukończyłoby
kolejny rok życia. Należy tu wspomnieć śp. Hertę Kadłubowską oraz śp. Mirę
Kreskę. Te dwie panie, skromne mazurki, ale z ogromnym sercem skierowanym
przede wszystkim do ludzi potrzebujących. Poza ich ogromnym
zaangażowaniem społecznym były wyjątkowo zaangażowane w życie piskiej
parafii ewangelickiej. Pani Herta wiele lat wspierała duchownych parafii wożąc
ich na nabożeństwa, pomagając w przygotowaniu ołtarza na parafialne święta.
Pani Mira utworzyła w Piszu Stację Socjalną, którą dzisiaj prowadzi
Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Pani Herta i Pani Mira były wieloletnimi
członkiniami Rady Parafialnej i do końca swoich dni walczyły o przetrwanie
luterańskiej społeczności w Powiecie Piskiem. Wspominając tak zacne
parafianki jedynie możemy Bogu podziękować, za ich odwagę i hart ducha!
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA
Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
Piszu - paźdiernik 2020
10 października jest dniem, w którym
obchodzi się Międzynarodowy Dzień
Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji w
naszym
ośrodku,
z
racji
obowiązujących
obostrzeń
sanitarnych, zorganizowaliśmy zajęcia
osobno
w
poszczególnych
pracowniach.
Nawiązując
do
„Piramidy
potrzeb
zdrowia
psychicznego” przeprowadziliśmy z
uczestnikami pogadanki o tym jak o
nie dbać, zwłaszcza w tak trudnym
czasie,
jakim
jest
pandemia,
słuchaliśmy
mantr,
które
nas
zrelaksowały, a także podcastów
mówiących o odporności psychicznej.
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Kolorowaliśmy kolorowanki antystresowe, relaksowaliśmy się przy muzyce,
wspólnie śpiewaliśmy. Udało nam się zwrócić uwagę uczestników na to, jak
ważne jest dbanie o własne zdrowie psychiczne każdego dnia. Ponadto w tym
miesiącu zadbaliśmy również o nasze otoczenie, które także wpływa na nasze
samopoczucie. Powstała „Nasza galeria”, czyli przestrzeń, gdzie wieszamy
piękne prace plastyczne uczestników, rozpoczęliśmy też odświeżanie ścian w
pracowniach terapeutycznych.

Relacja Mikołaj Tkaczyk; zdjęcia: Ewa Krygier Bosak, Mikołaj Tkaczyk
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Niedziela Wieczności
22 listopada 2020r. przypada
Niedziela Wieczności. Jest to
ostatni dzień Roku Kościelnego,
dzień zadumy i refleksji. W tym
dniu
wspominamy
naszych
najbliższych,
przyjaciół,
znajomych, którzy poprzedzili nas
w drodze do Wieczności.
W tym wyjątkowym okresie zachęcamy do chwili osobistej zadumy i refleksji.

PLAN NABOŻEŃSTW LISTOPAD 2020 R.
Ważne informacje dotyczące przebiegu nabożeństw
w kościele w Wejsunach.
1. W kościele w Wejsunach może wziąć udział w nabożeństwie max 41
osób (gdzie przypada 7 mkw na 1 osobę).
2. 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.
3. W kościele siadamy tylko i wyłącznie w ławkach wyznaczonych dzięki
czemu zachowamy bezpieczną odległość od innych parafian.
4. Przy wejściu i wyjściu z kościoła dezynfekujemy dłonie w
wyznaczonym miejscu.
5. Podczas całego trwania nabożeństwa zakrywamy nos i usta poprzez
maseczki lub inne materiały.
6. Na placu przykościelnym zachowujemy odległość między osobami min
1,5 m.
7. Rodziny mieszkające razem mogą również razem siedzieć w kościele.
8. Przy wyjściu z kościoła również zachowujemy odstęp co najmniej 1,5 m.
9. Po każdym nabożeństwie kościół zostanie przewietrzony i
zdezynfekowany.
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Tekst
kazalny
Mt
01.11. 10,26b33
Data

08.11.

1 Tes
5,1-6

15.11.

Łk
16,1-8

22.11.
29.11.

Obj
21,1-7
Za 9,
9-10

06.12. Jk 5,7-8

Uroczystość

Wejsuny

503. Pamiątka
Reformacji

10:00

3. Niedziela
przed końcem
Roku
Kościelnego
Przedostatnia
Niedziela Roku
Kościelnego
Niedziela
Wieczności
1. Niedziela
Adwentu
2 Niedziela
Adwentu

Pisz

10:00

Ełk

Biała Piska

Ze względu na trwającą
pandemię nabożeństwa
zostały odwołane.

10:00
10:00

Transport z Pisza do
Wejsun o godz. 9:25

10:00
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.
Zapraszamy również w każdą niedzielę o godz. 15:50 do
obejrzenia nabożeństwa ewangelickiego w TVP3.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ
Prezent pod choinkę 2020
Trwa
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.
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

***
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Najnowsze wytyczne Biskupa Kościoła

Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie,
W drugim liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale, czytamy:
„A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z
wami wszystkimi.”
Żyjemy w czasie szczególnym. Jest to czas zagrożenia. Czas, w którym tak
wielu ludzi cierpi, umiera. Czas w którym martwimy się o swoich najbliższych.
Tymczasem zaczynam swój list od cytatu o Bożym pokoju. Dlaczego?
Ponieważ Boży pokój jest niezależny od tego co tu i teraz przeżywamy.
Wiem Drodzy, że wielu z nas się bardzo boi. Wiem, że wielu bardzo cierpi.
Wiem, że wielu przeżywa obecnie gniew. Wiem, że wielu nie zgadza się z
nałożonymi na nas ograniczeniami. Jednak życzę Wam tego, abyście mierząc się
z trudną rzeczywistością, mogli zbliżyć się do naszego Pana bo On „da pokój
zawsze i wszędzie.”
Bliskość Chrystusa może być dla nas wzmocnieniem, ale nie zwalnia nas z
odpowiedzialności za nasze działania i życie.
Podczas ostatniej Konferencji Biskupów poświęciliśmy sporo czasu na
omówienie aktualnej sytuacji epidemicznej ze szczególnym uwzględnieniem
kontekstu kościelnego. Chcemy Wam po raz kolejny podziękować za wspólny
wkład w tworzenie naszego Kościoła w tym trudnym okresie.
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Poniżej przesyłam zalecenia. Mam nadzieję, że takie zestawienie będzie dla
Was pomocne, ułatwi podejmowanie decyzji i skłoni do przemyślanych działań
w parafiach.
1. Przypominam, że w czasie nabożeństw obowiązuje nakaz zakrywania
twarzy, zachowania dystansu i dezynfekcji rąk. Proszę, aby duchowni
każdorazowo przypominali o tym wiernym, a przedstawiciele Rady
Parafialnej pomagali zająć właściwe miejsca w kościele i wskazywali
środki do dezynfekcji. Osoby, cierpiące na choroby współistniejące, a
także chore należy zachęcać do udziału w nabożeństwach online
transmitowanych przez telewizję lub Internet. Wykaz tych nabożeństw
jest na bieżąco aktualizowany na stronie luteranie.pl
2. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy również śpiewu. Należy
zwrócić uwagę wiernym, aby w czasie śpiewania nie zdejmowali
maseczek. Jednocześnie zalecam i proszę o rozważenie możliwości
zmniejszenia liczby pieśni śpiewanych w trakcie nabożeństw lub
ograniczenie liczby zwrotek w konkretnych utworach. Możliwe jest
również zastąpienie śpiewu zborowego innymi formami muzycznym, np.
śpiewem solisty, czy muzyką organową.
3. Prosimy o ostrożności w przystępowaniu do Komunii Świętej, a o ile
jest to możliwe nawet do tymczasowej rezygnacji z niej. Jeśli podjęta
została decyzja o podtrzymaniu udzielania Komunii, to bezwzględnie
należy stosować się do obowiązujących wytycznych.
4. Zbliża się okres Adwentu, w którym organizowane są tygodniowe
nabożeństwa. Często odbywają się one w małych kaplicach, w których
trudno utrzymać właściwy dystans. Dlatego zalecamy rezygnację z tych
nabożeństw, albo zastosowanie innej formy ich organizacji. Sugeruję
duchownym rezygnację z prowadzenia gościnnych nabożeństw w innych
parafiach.
5. Rekomendujemy tymczasowe zawieszenie prób chórów. Badania
pokazują, że tego typu aktywności mogą prowadzić do powstania ognisk
zakażeń.
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6. Spotkania młodzieżowe, szkółki niedzielne, spotkania dla
zainteresowanych Kościołem, godziny biblijne, koła pań lub inne tego
typu aktywności parafialne zgodnie z prawem są sprawowaniem kultu
religijnego. Możliwe jest więc ich organizowanie w czasie
obowiązywania aktualnych obostrzeń państwowych. Konieczne jest
jednak zapewnienie środków bezpieczeństwa takich samych, jak w
przypadku nabożeństw.
7. Zalecamy, aby lekcje religii w punktach katechetycznych przenieść
na platformy do komunikacji internetowej, gdyż najczęściej uczestniczą w
nich dzieci i młodzież z różnych szkół, co może prowadzić do
zwiększenia transmisji wirusa. Zachęcamy także do zapoznania się z
listem Generalnej Wizytator Nauczania Kościelnego – dk. Ewy Below.
Dotyczy sytuacji epidemiologicznej w szkołach ze szczególnym
uwzględnieniem nauczania religii ewangelickiej.
8. Duchowni razem z członkami Rad Parafialnych zobowiązani są do
analizowania podawanych przez władze państwowe komunikatów i
interpretowania ich w kontekście prowadzonej działalności parafialnej, a
w określonych przypadkach także działalności gospodarczej parafii. W
przypadku pochówku osób, które zmarły na COVID-19 również należy
przestrzegać wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa
Zdrowia.
9. W piątek, 23 października, w komunikacie ogłoszono m.in.
rozciągnięcie czerwonej strefy na teren całej Polski. Poniżej przywołuję
najważniejsze punkty w kontekście naszej służby.
a. W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla
strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń religijnych
odbywających się w kościele. Podtrzymany zostaje obowiązek
zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W
uroczystościach religijnych ustalony limit to 1 osoba na 7 m2.
b. Podczas pogrzebów na cmentarzach należy zachowywać dystans
społeczny. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

- 21 -

c. Ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia nie
dotyczy udziału w nabożeństwach.
Niech Bóg nam błogosławi i niech nas strzeże każdego dnia.
Pamiętajmy: Jego bliskość napełnia nas pokojem niezależnie od tego
co nas spotyka.
Wasz w Chrystusie bp Jerzy Samiec
Źródło: WWW.luteranie.pl

***
Zmarł śp. bp Jan Szarek

W wieku 84 lat zmarł biskup senior Jan Szarek - zwierzchnik Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, prezes
Diakonii Polskiej. Zachorował na COVID-19.
Śp. bp Jan Szarek zmarł 8 października w szpitalu w Cieszynie. Zachorował na
COVID-19. Informacja o uroczystościach pogrzebowych zostanie podana w
terminie późniejszym.
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Bp Jan Szarek urodził się 13 lutego 1936 w Bielsku. Studiował teologię na
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył w 1960. Został
ordynowany na duchownego przez ks. bpa Andrzeja Wantułę 25 września 1960
w Kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej.
Następnie został wikariuszem parafii w Nawiadach, w latach 1962–1970
pracował na parafii w Giżycku, a później w latach 1970–1975 jako wikariusz
diecezjalny w Bielsku-Białej, gdzie w 1975 został wybrany na drugiego
proboszcza. W 1979 powierzono mu funkcję Konseniora diecezji cieszyńskiej, a
w 1980 został wybrany Seniorem Diecezji. 6 stycznia 1991 Synod Kościoła
wybrał go Biskupem Kościoła. 3 maja 1991 w Warszawie został konsekrowany
na biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce; zastąpił na tym
urzędzie ks. bpa Janusza Narzyńskiego.
W 1993 został wybrany na prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej na pięcioletnią
kadencję. W 1996 wybrano go ponownie na to stanowisko. Trzykrotnie spotykał
się z przebywającym w Polsce papieżem Janem Pawłem II w Warszawie (1991),
Wrocławiu (1997) i Drohiczynie (1999).
Jako przedstawiciel Kościoła w
Zgromadzeniach Światowej Federacji
Kościołów. Przez całe życie związany
polskim luteranizmie, którego jednym z
Kulisz.

Polsce uczestniczył w Walnych
Luterańskiej oraz Światowej Rady
z tzw. ruchem społecznościowym w
czołowych prekursorów był ks. Karol

W marcu 2000 Synod wybrał go na pierwszego prezesa Diakonii Kościoła.
Stanowisko to pełnił do 2005, kiedy to zastąpił go bp Ryszard Bogusz.
W 2001 otrzymał tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie.
Pozostawił

syna

ks.

Piotra

Szarka

i

córkę

Ewę

z

rodzinami.

Śp. bp Jan Szarek był postacią nietuzinkową z wrodzoną charyzmą i
autorytetem, prawdziwym budowniczym Kościoła. Dzięki jego działalności jako
Biskupa Kościoła w latach 1991-2001 udało się umocnić pozycję Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a także jego wewnętrzne struktury.
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Bp Szarek doprowadził m.in. do uchwalenia ustawy regulującej status Kościoła,
powstania Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Diakonii Kościoła. Dla śp. bp.
Szarka ewangelizacja i diakonia były dwoma istotnymi fundamentami, na
których powinien stać Kościół. Swoją wizję Kościoła wyraził w następujących
słowach: "Zwiastowanie Ewangelii, misja, budowanie wspólnoty i diakonia
tworzą jedną całość" (Referat wygłoszony z okazji 10-lecia Diakonii Polskiej,
Warszawa, 3 października 2009 r.)
Również za jego kadencji katecheci wprowadzeni w urząd, stali się z mocy
prawa diakonami (duchownymi). W tym czasie większość tych katechetów
stanowiły kobiety, które wspierał w ich staraniach o ordynację kobiet.
W sobotę, 17 października w Bielsku-Białej odbyły się uroczystości
pogrzebowe śp. bp. Jana Szarka,
Źródło: WWW.luteranie.pl

ROZWAŻANIE
A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje
cierpliwość, A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję ;A
nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha Świętego, który nam jest dany.
Rz 5,3
Mamy połowę października 1795 r. Na przedmieściach Warszawy panuje
codzienny gwar. Dzieci ganiają się po ulicach, młodzież pomaga swoim ojcom
w polu. Gospodynie przygotowują obiad dla swoich rodzin. Na targowisku
słychać przekrzykiwanie się drobnych kupców i targujących się mieszczan.
Lecz nagle ta sielankowość zostaje przerwana przez wjazd orszaku
królewskiego. Ludzie rozpierzchli się i patrzyli z dozą ostrożności i nutką
ciekawości na ową sytuację. Nie długo po przyjeździe owego orszaku – o
którym starsi mówili, że to Car Rosji przyjechał – przybyły dwa kolejne orszaki
w pełnej obstawie rycerzy.
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Wszystkie orszaki kierowały się prosto do zamku królewskiego. Wjechały
na dziedziniec po czym zamknięto za nimi wrota. Mieszkańcy podgrodzia
zaczęli snuć liczne teorie. Kto przyjechał? Co się stało? Czy znowu będzie
wojna? Rodzice uspokajają dzieci, że to tylko zwykły szczyt czterech mocarstw
– pewnie będą rozmawiać o wpływach w europie. Wędrowni kupcy, którzy
podróżują po europie i słyszą w różnych grodach różne wieści - snują
domniemania, że to coś związanego z Kościuszko!
Nagle po paru dniach wrota zamku się otwierają, wyjeżdżają orszaki
królewskie. Zaraz po nich wyjeżdżają królewscy gońcy. Jeden z nich przybija
jakieś obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, tuż przy miejscowej karczmie.
Miejscowi podeszli i zaczęli czytać: Uwaga, uwaga, ogłasza się to co
następuje. Z rozkazu jego wysokości z Bożej łaski i woli narodu król polski oraz
ich wysokości monarchowie Prus, Rosji i Imperium Habsburgów wprowadzają
w życie postanowienia ze stycznia tegoż roku i zgodnie przeprowadzają ostatni,
pełny rozbiór Rzeczypospolitej. Innymi słowy, Polska przestała istnieć.
Jak to jest gdy się traci coś o co się kiedyś walczyło? Coś co było dla nas
cenne? I tu nie chodzi mi o utratę niepodległości, ale bardziej o rzeczy
przyziemne. Jak to jest, gdy ktoś ukradnie nam jakąś rzecz? Laptop? Komórkę?
Jak to jest gdy widzimy powoli gasnące światło w oczach ukochanej osoby?
Albo jak to jest gdy zostawia nas nasz partner albo partnerka? Co czujemy?
Bezradność? A może chęć walki?
Podobne emocje wzbudzała zapewne informacja o utracie Polski.
Wyobrażam sobie te tłumy ludzi, którzy odczytując dekret albo płaczą, albo
nawołują do buntu, albo też niedowierzają.
Każdy wymieniony przeze mnie wcześniej przypadek, jak i
fabularyzowana historia z 1795 r. mają jeden element wspólny. Mianowicie jest
to nadzieja.
Nadzieja... Ale czym ona jest? Matką głupich, światełkiem w tunelu, czy
też tlącą się drobniutką iskierką w duszy każdego człowieka. Słownikowa
definicja określa nadzieję jako życzenie zaistnienia określonego stanu rzeczy i
niepewność, że tak się stanie.
Osobiście wydaje mi się ze nadzieja jest czymś czego każdy człowiek
ukrycie pragnie. I nie można o niej powiedzieć, że jest "matką głupich"... I w
błędzie
są
Ci
którzy
myślą
że
jej
nie
potrzebują.
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Nadzieja to taka starsza siostra wiary i młodsza siostra miłości – patrząc z
perspektywy Pawłowej. One są nierozłączne.
Dzisiejszy tekst kazalny jasno wskazuje nam z czego bierze się owo
utajnione pragnienie.
Zaczyna się od ucisku, z tym, że ja bym przedefiniował to słowo i określił
to jako pierwszą emocję, towarzyszącą przy utracie czegoś/kogoś. Możemy to
skojarzyć z uciskiem w gardle, gdy próbujemy się nie rozpłakać na wieść o
utracie czegoś/kogoś.
Po tym następuje faza znoszenia danego wydarzenia w cierpieniu –
cierpliwość. Tutaj można samą cierpliwość rozumieć na dwa sposoby, a obie
interpretacje w pewnym stopniu wiązać się mogą z pewnym „cierpieniem”.
Wspomniana wyżej cecha charakteru, pewien ludzki przymiot to, po pierwsze,
zdolność człowieka do długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych (nie
przypadkowo w słowie cierpliwość znajduje się słowo cierp). W drugim
przypadku można mówić o cierpliwości w kontekście długotrwałego
wyczekiwania na coś. Chrześcijaninowi, moim zdaniem, potrzebne są obie
wyżej wspomniane cierpliwości, bo tylko przez doświadczenie ich obu jesteśmy
w stanie zrozumieć czym jest nadzieja.
Często się mówi, że wiara góry przenosi. Owszem nie zaprzeczam, ale
spójrzmy na to co robi nadzieja. Z małej tlącej się iskierki potrafi rozpalić serce
człowieka do tego stopnia, że on chce walczyć. On chce znaleźć ten skradziony
laptop czy tam telefon. On chce walczyć o swoją dziewczynę, albo chłopaka. To
nadzieja spowodowała, że czas „martwej Polski”- państwa, które nie miało racji
bytu przez 123 lata, było martwe jedynie terytorialnie. Dzięki świadomości
narodowej naszych przodków ocalały język i kultura.
Siłą łączącą Polaków we wszystkich zaborach był patriotyzm i walka o
niepodległość. Organizowali spiski patriotyczne i występowali zbrojnie
przeciwko zaborcom. Wyrazem nie zaakceptowania narodowej niewoli były
tajne organizacje i powstania narodowe. Życie Polaków pod zaborami to
nadzieja o niepodległość.
A dlaczego to wszystko? Bo nadzieja nie zawodzi. I nie zawiodła tych
którzy czując się Polakami odzyskali swój kraj i 11 listopada 1918 r. mogli
zaśpiewać że „Jeszcze Polska nie zginęła”. I mogę tutaj tylko domniemać, że
gdy zaczęto powoli zauważać oznaki niepodległości, walczący składali ręce do
modlitwy i dziękowali Bogu za podtrzymywanie tego płomyka nadziei.
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Pamiętajmy, że to Duch Święty – zgodnie z tym co napisał Paweł umożliwia tę niepokonaną nadzieję. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany (Rz
5,5). Dlatego nie zawodzi, bo jest w naszym wnętrzu, a Duch Święty, nas
pobudza, byśmy szli naprzód, stale naprzód.
Duch Święty nie tylko sprawia, że jesteśmy w stanie żywić nadzieję, ale
również być siewcami nadziei, abyśmy i my byli - jak On i dzięki Niemu
pocieszycielami i obrońcami bliźnich. Siewcami nadziei. Chrześcijan może siać
gorycz, może siać obawę, ale to nie jest chrześcijańskie. Jeśli tak czynisz, to nie
jesteś dobrym chrześcijaninem. Dobry chrześcijanin sieje nadzieję, a nie kwas
goryczy i beznadziei.
Apostoł Paweł zachęca nas byśmy nie upadli pod wpływem doświadczeń
i cierpień, byśmy mogli odnaleźć pokój w Panu. Zachęca, aby chrześcijanie
przekuwali swój ucisk we wzmocnienie swojej wiary, by rozbudzał on w nas
nadzieję. Bo nadzieja podnosi nas na duchu, stanowi ostatni promień, gdy
zgasną wszystkie inne światła, prowadzi nas i wiedzie właściwymi ścieżkami.
Co jak co, ale ta właśnie nadzieja potrzebna jest nam i dziś. Ale czy nasz
wewnętrzny promień nadziei wiedzie nas właściwą ścieżką na wzmocnienie
naszej wiary? Amen.
Bartłomiej Polok

ReformacjE?
Słysząc hasło Reformacja, od razu przychodzą nam na myśl (przynajmniej
powinny) wydarzenia z 31 października 1517 r. Skojarzenie to jest jak
najbardziej słuszne, gdyż na wskutek próby reformy Kościoła Zachodniego,
powstał Kościół Ewangelicko-Augsburski.
Należy dodać, że Reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra nie
była jedyną próbą reformy. Warto przed przybliżeniem prób tychże reform, po
krótce scharakteryzować epokę na którą te przypadły; to jest czas po Rozłamie
Kościoła na Kościół Wschodni i Zachodni czyli po roku 1054r.
Sytuacja Kościoła w okresie średniowiecza miała się następująco:
- tzw. „Święta Tradycja” zajęła ważne miejsce obok Pisma Świętego,
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- święci i relikwie były bardziej czczone niż Jezus,
- odpuszczenie grzechów można było kupić za pieniądze,
- w kościołach posługiwano się łaciną, której większość nie rozumiała,
- nadużywano władzy kościelnej – duchowieństwo nieraz zajmowało wyższe
stanowiska niż urzędnicy państwowi.
Sytuację tą zauważyli poprzednicy Marcina Lutra, których dziś nazywamy
prekursorami Reformacji. Do tych należy zaliczyć m.in. Piotr Waldus, Jan
Wicklyf, Hieronim Savonarola oraz Jan Hus.
Sytuację tę również zauważyli współcześni Lutrowi - Ulrich Zwingli oraz
w pewnym stopniu Tomasz Cranmer.
Reformacja Szwajcarska została zapoczątkowana przez Ulricha Zwingli i
miała całkowicie inny przebieg niż Reformacja Niemiecka Lutra. Kiedy w 1518
r. Zwingli został mianowany kaznodzieją katedry w Zurychu, tamtejsza rada
miejska zaleciła mu wygłosić kazanie oparte na Piśmie Świętym.
Trzydziestoparoletni wówczas Zwingli podjął się owego zadania i zaczął głosić
ewangelię. Za zgodą rady miejskiej (tak, miejskiej, nie parafialnej), zaczął
usuwać wszystkie zwyczaje, które nie miały biblijnego uzasadnienia. Tym
samym z kościołów usuwano wszelkie relikwie oraz obrazy. Zaprzestano
odprawiania mszy w języku łacińskim oraz rozwiązywano klasztory. Za sprawą
Zwingliego zaczęto udzielać Komunii Świętej pod dwoma postaciami, które
rozumiane były jako symbole ciała i krwi Jezus Chrystusa. Szerząca się
Reformacja napotkała opór w niektórych kantonach, co było powodem wybuchu
wojny domowej, w której Zwingli poniósł śmierć.
Kontynuatorem jego dzieła został Jan Kalwin. Uzupełnił on nauczanie
Zwingliego o tzw. Karność Kościelną, która stała się jednym ze znamion
Kościoła Ewangelicko – Reformowanego. Wśród wielu myśli Kalwina na
uwagę zasługuje przede wszystkim nauka o predestynacji (przeznaczeniu
człowieka). Według owej nauki, jedni ludzie są przeznaczeni do zbawienia, a
inni na wieczne potępienie.
Działalność Reformacyjna Ulricha Zwingliego oraz Jana Kalwina
uformowała dzisiejszy Kościół Ewangelicko – Reformowany.
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Reformacja angielska można powiedzieć zaczęła się gdy Biskup Rzymu
nie zgodził się na rozwód króla Henryka VIII. Początkowo król Henryk VIII był
gorliwym przeciwnikiem Reformacji, za co został nagrodzony tytułem
„Obrońcy wiary” (tytuł ten przysługuje do dziś każdemu królowi, bądź królowej
Wielkie Brytanii). Gdy Papież odmówił rozwodu królowi Henrykowi VIII z
Katarzyną Aragońską, Tomasz Cranmer podsunął pomysł, aby sprawę rozwodu
monarchy poddać osądowi uniwersytetów europejskich.
Reformy przeprowadzone przez Henryka VIII Tudora zaczęto propagować
pisma Lutra oraz Kalwina. Po śmierci Henryka VIII usamodzielniony Kościół w
Anglii, wyłączony spod zwierzchnictwa Rzymu, zaczął się reformować pod
przewodnictwem Cranmera oraz syna Henryka VIII – Edwarda VI. Sam
Cranmer opracował oryginalną teologię zawartą w Anglikańskim Modlitewniku
Powszechnym. Teologia Anglikańska związana była z teologią protestancka,
lecz w dużym stopniu oparta na teologii katolickiej.
Działania rozwojowe Reformacji Angielskiej zostały przerwane przez
Marią Krwawą (zagorzała katoliczkę), która zaczęła prześladować
nowopowstałe wyznanie. Jednak owo dzieło do końca doprowadziła Królowa
Elżbieta. W 1571 r. utworzono tzw. Episkopalny Kościół Angielski
(anglikański), w nauce reformowany i luterański, w liturgii i stroju duchownego
zbliżony do Rzymskokatolickiego
Także jak widać, chęć zreformowanego ówczesnego Kościoła nie aby
czymś odosobnionym, gdyż narodziła się w sercach osób współczesnych
Lutrowi.
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POSTACIE BIBLIJNE
Kain i Abel – dwaj bracia, pierwsi Synowie
Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu
otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów,
i przez nią jeszcze po śmierci przemawia.
Hbr 11, 4

Kolejnymi ważnymi postaciami, których nie w sposób ominąć są Kain i
Abel – synowie Adama i Ewy.
Najpierw na świat przyszedł Kain, następnie jego brat Abel. Starszy z braci
został uprawiał rolę, natomiast młodszy został pasterzem trzody. Co ciekawe,
Ewa po urodzeniu Kaina rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana –
co wskazywać może, że Ewa doświadczyła pierwszego porodu w ogóle.
W pewnym momencie, pierwsi synowie mieli złożyć ofiarę Bogu. Kain
złożył ofiarę z plonów rolnych, natomiast Abel z pierworodnych swojej trzody.
Bóg przyjął ofiarę tego drugiego, co rozgniewało starszego brata.
Problemem nie jest sama ofiara. Jest ona i tak czymś symbolicznym, bo
człowiek nie może dać Panu Bogu niczego. Najmilszą Bogu ofiarą jest
skruszone wierzące i szczere serce. Tego zabrakło Kainowi. Jego ofiara była
ofiarą wymuszoną wręcz nieszczerą.
Bóg widząc zasępione oblicze Kaina pyta go, dlaczego ten się gniewa. Co
ciekawe, Bóg nie tłumaczy wprost dlaczego wybrał ofiarę Abla, lecz komentuje
gniewne oblicze Kaina.O tym jaki był główny powód wybrania ofiary Abla
dowiadujemy się wprost z lektury Listu do Hebrajczyków (11,4).
Gdyby Kain czynił dobrze, jego oblicze było by pogodne. Zaś gdy Kain
czyni źle, to u drzwi czyha grzech, nad którym starszy z braci ma panować. Gdy
Kain, nie zapanuje nad swoim gniewem, tym samym nie zapanuje nad chęcią
grzechu, co może spowodować daleko idące konsekwencje.
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Tak też się stało. W historii tych dwóch braci czytamy, ze Kain zabija Abla
rzucając się na niego w polu. Po tym zdarzeniu Bóg pyta Kaina, o jego brata.
Ten jakby chcąc się wyprzeć popełnionego czynu i oszukać Boga mówi, że nie
ma pojęcia, gdzie jest brat, bo nie jest jego stróżem.
Bóg widząc jego próbę oszustwa, przeklina go oraz skazuje na wygnanie.
Odtąd Kain miał zostać tułaczem i wędrowcem na ziemi. Ponadto rola, którą
jako rolnik uprawiał, miała nie wydawać już dla niego żadnego plonu. Ponadto,
Bóg położył na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. (Skąd ci inni
co mieli go zabić? Można to tłumaczyć przez 1 Mż 5, 4 Po zrodzeniu Seta żył
Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.)
Kain odszedł sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod. Pismo Święte
nie podaje zbytnio informacji o szczególnym zepsuciu moralnym potomków
Kaina. Przypisuje im jedynie różne wynalazki (pasterstwo, grę na cytrze i flecie
oraz kowalstwo).
Po śmierci Abla i odejściu Kaina, Bóg obdarował Adama i Ewę jeszcze
jednym znanym z imienia dzieckiem – Setem. Set stał się praprzodkiem Noego,
o którym będzie kolejny artykuł.
Historia Kaina i Abla może nas uczyć tego, że jeśli kusi nas grzech, to
mamy nad nim panować. To ważne przesłanie. Mamy panować nad grzechem.
Sami z siebie nic nie możemy zrobić. W jaki sposób mamy więc panować nad
grzechem? Otóż nie jesteśmy w tej walce sami, bo gdybyśmy byli, skazani
jesteśmy na śmierć i zagładę. Jednak jest z nami Jezus Chrystus, nasz
odkupiciel. On to przez obiecanego Ducha Świętego kieruje naszym życiem i
wyrywa z mocy zła.
Naszą bronią, która pozwala nam panować nad grzechem jest modlitwa.
Często nie doceniamy jej mocy, ale kiedy kusi nas grzech jest ona
najskuteczniejszą obroną. Dlatego módlmy się o to, by Jezus wejrzał na nasze
serca, ofiarujmy mu skruchę i upamiętanie. Prośmy go o odpuszczenie
grzechów. Dziękujmy za to, że przez swoje cierpienie, przez śmierć na krzyżu,
wybawił nas ode złego. A kiedy nasza modlitwa będzie wysłuchana, zostaniemy
usprawiedliwieni przez naszą wiarę.
Bartłomiej Polok
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CHWILA RELAKSU
Krzyżówka na listopad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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1.Gdzie Dawid przebywał po rozgromieniu Amalekitów? (2 Sm 1,1)
2. Przy jakich brodach czekał Dawid na wieści? (2 Sm 15, 28)
3. Dawid kupił je wraz z klepiskiem za pięćdziesiąt sykli srebra (2 Sm 24, 24)
4. Miasto Dawida (2 Sm 5, 7)
5. W jakim mieście namaszczono Dawida na króla Judy? (2 Sm 2, 1-4)
6. Upiekła je Tamar dla Ammona (2 Sm 13, 10)
7. Potępił czyn Dawida (2 Sm 12,1-4)
8. Kobieta wielkiej urody, żona Uriasza Chetejczyka (2 Sm 11, 2-3)
9. Na jakim zwierzęciu uciekał Absalom przed sługami Dawida? (2 Sm 18, 9)
10. Broń Abiszaja, którą pokonał 300 (2 Sm 23, 18)
11. Gdzie Tamar miała zanieść placuszki Ammonowi? (2 Sm 13, 10)
12. Syn Jonatana (2 Sm 9, 6)
13. Zwierzę, które było przykładem w historii Natana (2 Sm 12, 1-4)
14. Na jakim drzewie znaleziono Absaloma? (2 Sm 18,10)
15. Charakterystyczna cecha Absaloma (2 Sm 14, 25-27)
16. Kogo miał sprowadzić Abner zawierając przymierze z Dawidem? (2 Sm 3,
12-13)
17. Imię żołnierza, którego Dawid kazał postawić na samym przedzie armii (2
Sm 11)
18. Jaką fortyfikacją był Syjon? (2 Sm 5, 7)
19. Kto zginął z ręki Pana wyciągając rękę ku Skrzyni Przymierza? (2 Sm 6, 67)
20. Ile rzeczy do wyboru dostał Dawid, aby Pan je spełnił? (2 Sm 24, 12)
21. Anioł Pański zatrzymał się koło czyjego klepiska? (2 Sm 24, 16)
22. Trzeci syn Dawida (2 Sm 3, 3)
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23. Siostra Absaloma (2 Sm 13, 1)
24. Dawid kupił je wraz z bydłem za pięćdziesiąt sykli srebra (2 Sm 24, 24)
25. Z tego miejsca Dawid podglądał kąpiącą się Batszebę (2 Sm 11, 2)
26. Ta grupa zabiła Uriasza (2 Sm 11, 24)
27. Kto miał wytracić Jeruzalem? (2 Sm 24, 16-17)

Autorzy: Elżbieta Gabryś, Bartłomiej Polok

***
Jesienne wyznania
Jesienne kwiaty w kryształowym wazonie
Stoją na okrągłym stole w moim salonie
Ich barwy wypisują Twoje ukochane imię
Przy woskowych świecach płonących urokliwie
O jesieni przypominają, o tym, że lato już minęło
I o tym, że nadal i zawsze Cię kocham
O tym, że minęło już tyle jesieni
Moja miłość jest jak te kwiaty Zawsze barwna i barwy nigdy nie zmieni
Gorąca, jak te świece ogniem płaczące
Uczucie zawsze trwałe, jedyne, gorące
Już nawet Twoje odejście Ci wybaczyłem
A Twój powrót po latach bardzo doceniłem
Zawsze w swoją miłość do Ciebie bezgranicznie wierzyłem
Bo imię Twoje wypisane jest w moim sercu i w naszej poezji
W każdym wierszu i w każdej jesieni
I nikt i nic tego nie zmieni.
Leszek Drzazgowski
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OGŁOSZENIA
W dystansie, ale jednak razem!!!!

Drogie Siostry i Bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Jesteśmy zmuszeni
do pozostania w domach i nie jest to ograniczenie naszych praw obywatelskich,
ale to troska o nasze zdrowie i życie! W szczególny sposób naszego
zainteresowania i troski potrzebują seniorzy, osoby powyżej 70 roku życia.
Zwróćmy uwagę na tych samotnych, tak często skromnych i pokornych, którzy
nie mają odwagi prosić o pomoc! Oni dzisiaj najbardziej nas potrzebują.
Jeśli potrzebujesz pomocy, zrobienia zakupów, zawiezienia do lekarza,
wykupienia recepty, czy zwyczajnej rozmowy zadzwoń do nas! Jesteśmy dla
Ciebie i chcemy Ci pomóc!
Proboszcz: ks. Marcin Pysz – 502 620 934
Praktykant: p. Bartłomiej Polok – 519 472 406
Sekretariat parafialny: 790 763 777

***
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„Świeć Przykładem - bądź widoczny!”
Od roku 2017 Biuro Ruchu
Drogowego Komendy Głównej
Policji, Rzecznik Konfederacji
Episkopatu Polski oraz Polska
Rada Ekumeniczna prowadzą
wspólną
akcję
informacyjnoedukacyjną
skierowaną
do
pieszych jako niechronionych
uczestników ruchu drogowego pn.
Świeć Przykładem!
W okresie jesienno-zimowym zmieniają się warunki atmosferyczne, dzień
staje się coraz krótszy co wpływa na złą widoczność na drodze. W warunkach
niedostatecznej widoczności kierujący później niż zwykle zauważa pieszego, w
szczególności ubranego w ciemną odzież. Kolor odzieży wierzchniej ma wpływ
na
bezpieczeństwo
pieszych.
Na
nieoświetlonej
jezdni,
w ciemnej kurtce, pieszy jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu.
Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność
pieszego, przez co prowadzący pojazd ma więcej czasu na reakcję.
Celem akcji jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie
pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale
również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny
dla innych uczestników ruchu. Co do zasady pieszy poruszający się po drodze
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów
odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że
porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Mając na uwadze fakt, iż akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem
zasadnym jest przeprowadzenie w 2020 roku kolejnej edycji przedsięwzięcia.
Organizatorzy zaproponowali, aby akcja pn. „Świeć Przykładem” była
rozszerzona o przesłanie „Bądź widoczny”. Wybierając hasło kierowano się
tym, że korzystanie z elementów odblaskowych przez niechronionych
uczestników ruchu drogowego – a szczególnie pieszych powinno być
świadome. Samo posiadanie elementu odblaskowego nie wpływa na poprawę
bezpieczeństwa pieszych. Należy nosić odblaski w taki sposób, by być
widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego.
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Ponadto:
 Okres jesienny i zimowy to pora, kiedy problem widoczności
pieszych staje się jednym z ważniejszych czynników mających
wpływ
na
powstawanie
wypadków
z ich udziałem.
 Dążenie do zmniejszenia liczby potrąceń pieszych przez
kierujących pojazdami, a także podniesienie świadomości osób
pieszych na temat zagrożeń z jakimi mogą spotkać się na drodze.
 Tegoroczna akcja przebiegać będzie pod hasłem: Świeć Przykładem
– bądź widoczny!
 BĄDŹ WIDOCZNY! – to hasło kryje konkretne treści, które
chcemy przekazać w tegorocznej kampanii:
− w okresie jesienno-zimowym element odblaskowy powinien
być „wyposażeniem” każdego pieszego, tak jak każdy
samochód wyposażony jest w światła,
− zadbajmy, aby również nasi bliscy, zwłaszcza dzieci i seniorzy
posiadali elementy odblaskowe,
− jednak samo posiadanie nie sprawi, że będziemy lepiej
widoczni,
− prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w
takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł
samochodowych i były zauważalne dla kierujących
nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu).
 Kierowca podczas prowadzenia pojazdu odbiera wiele bodźców,
niektóre mogą rozpraszać jego uwagę. Dlatego światło odbijające się
od elementu odblaskowego powinno być „sygnałem” dla kierowcy
samochodu, że pieszy jest na drodze.
 W ciemnościach pieszy widzi reflektory samochodu nawet
z odległości kilku kilometrów, ale kierowca dostrzeże pieszego (bez
elementów odblaskowych) dopiero, gdy zauważy sylwetkę
człowieka w zasięgu świateł samochodu.
 Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy,
odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już
z odległości 130 -150 metrów, czyli ok. 5 razy szybciej!
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 Samochodowe światła mijania oświetlają drogę niesymetrycznie
(więcej światła kierowanego jest na prawą stronę drogi), zaleca się
zatem pieszym idącym lewą stroną drogi (w kierunku przeciwnym
do
ruchu
pojazdów)
noszenie
odblasków
na prawej ręce lub nodze (od strony ruchu pojazdów).
Świeć Przykładem – bądź widoczny! – to może uratować Ci życie. Zadbaj,
aby Twoi bliscy też byli widoczni na drodze.
Parafia Ewangelicko- Augsburska w Piszu przyłączyła się do akcji
informacyjno- edukacyjnej „ Świeć Przykładem - bądź widoczny”.
Do listopadowego numeru „Piskiego Ewangelika” dołączamy paski odblaskowe.

***
Świeca Wigilijna
W pierwszą niedzielę adwentu tj. 29
listopada 2020 roku rozpoczyna się
XXI edycja ekumenicznej akcji
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
Dochód ze
sprzedaży świec
przeznaczony jest na projekty
Diakonii na rzecz dzieci ubogich i
potrzebujących. Akcja potrwa do
Świąt Bożego Narodzenia.
W tym miejscu zachęcamy do zakupu tych wyjątkowych świec, które powinny
znaleźć miejsce na każdym wigilijnym stole.
Świece od 29 listopada będzie można nabyć w sekretariacie Parafii oraz po
nabożeństwach w kościele w Wejsunach.
Koszt: 5zł –mała; 15zł – duża (walec i kula)

***
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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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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
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