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Hasło roku:
Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Mk 9,24

HASŁO MIESIĄCA GRUDZIEŃ 2020 R.
Podzielisz swój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu,
gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie
odwrócisz.
Iz 58,7
Droga siostro i bracie w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Łza w oku się kręci,
gdy zaczynam pisać to rozważanie. W pamięci mam tak wiele ciepła i radości z
każdego czasu adwentowego, który przezywaliśmy w naszej parafii. Wiele
wspaniałych spotkań przepełnionych dziękczynieniem Bogu za Jego łaskę
darowaną nam w narodzeniu Jezusa Chrystusa. W tym zaś roku niestety te
wszystkie wydarzenia nie mogą się odbyć. Choć w sercu ból i tęsknota za wami
wszystkimi, to jednak pragnę w tym miejscu zachęcić każdego z nas do
głębokiego i duchowego przeżywania Adwentu i nadchodzących Świąt. Hasło
grudnia pochodzi z księgo proroka Izajasza, jest to fragment napomnień
prorockich co do przezywania postu. Prorok wskazuje, że post ma być
nakierowany na bliźniego, na poprawę relacji i wsparcie tych co się źle mają.
Jakże pięknie właśnie pasuje to hasło na czas adwentu w jakim się znajdujemy.
Pan dał nam czas i możliwość na nowo oczekiwać na przyjście Zbawiciela. Ale
przecież, to nic nowego. Całe życie chrześcijanina jest oczekiwaniem na
spotkanie z Panem. Jednakże w tym oczekiwaniu nie możemy zapomnieć o
ubogich, samotnych, bezdomnych, tych którzy źle się mają. W czasie
panujących ograniczeń tym bardziej potrzebujemy pamięci o starszych, chorych,
samotnych. Dzielmy się chlebem, dzielmy się Słowem Bożym, które pokrzepia
nasze dusze. Niechaj miłosierny Bóg prowadzi nas w tym adwentowym czasie,
niechaj nas strzeże od choroby, niechaj błogosławi nam i naszym bliskim. Życzę
wam błogosławionego i pełnego miłości czasu adwentowego oraz wypełnionych
radością ewangelii o narodzeniu Jezusa Świąt Narodzenia Pańskiego. Zostańcie
z Bogiem, wiele zdrowia!

Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII LISTOPAD
"Akcja bocian" zakończona sukcesem!
W dniu 03 listopada 2020 r. została zakończona „Akcja bocian”, czyli montaż
platformy pod gniazdo bociana na kościele ewangelickim w Wejsunach. Przez
wiele miesięcy były planowane prace nad montażem platformy. Gniazdo
znajduje się na wysokości 25 m, więc nie było na terenie Powiatu Piskiego tak
wysokiego
podnośnika,
aby
zamontować
platformę.
Ostatecznie
zdecydowaliśmy się na postawienie rusztowania, co również nie było łatwym
wyzwaniem. Jednakże udało się wszystko bezpiecznie zamontować i na wiosnę
2021 r. wejsuńskie bociany znajdą znakomite miejsce na tworzenie gniazda. Od
120 lat na kościele znajdowało się gniazdo. Teraz miejmy nadzieję, że bocian
wróci i będzie chciał wychować swoje potomstwo na kościele ewangelickim w
Wejsunach.
W tym miejscy serdecznie dziękujemy pani Halinie Wilińskiej, której firma
„Zakład Metalowy Wiliński” wykonała i przekazała nieodpłatnie platformę
pod gniazdo na kościół w Wejsunach.
Serdecznie również dziękujemy p. Maciejowi Wójcikowi, którego firma
„Arkada” wybudowała i odpowiednio zabezpieczyła rusztowanie przy kościele
ewangelickim w Wejsunach.
Dziękujemy również naszym parafianom i sympatykom za wsparcie i pomoc
przy realizacji naszego projektu!
Teraz już tylko czekamy na wiosnę i na przylot bocianów.
Kolejnym etapem „Akcji bocian” będzie montaż kamer do obserwacji
codziennego życia naszych skrzydlatych przyjaciół… o szczegółach
powiadomimy później…
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***
Chrzest Damiana w Wejsunach!
W niedzielę 08 listopada br. w kościele ewangelickim w Wejsunach odbyła się
wyjątkowa uroczystość. Sakrament Chrztu Świętego przyjął Damian, który stał
się najmłodszym parafianinem piskiej parafii ewangelickiej.
Rodzicom oraz małemu Damianowi życzymy wiele Bożego błogosławieństwa
na każdy dzień życia!
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Słowo Rady Parafialnej.
Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia w piskiej parafii ewangelickiej.
W

imieniu

Rady Parafialnej

pragniemy

serdecznie podziękować

wszystkim na troskę i modlitwę o naszą parafię. Jesteśmy małą, ale bardzo
prężną parafią, widoczną w naszym Powiecie i na terenie całego naszego
Kościoła w Polsce. Niemiej jednak końcówka roku nasuwa pewne
spostrzeżenia, z którymi chcemy się z wami podzielić. Poza priorytetowym
działaniem jakim jest modlitwa, duszpasterstwo i diakonijna pomoc
bliźnim w szczególności osobom starszym i samotnym, jest również ważna
sfera administracyjna naszej parafii i jej funkcjonowania.
Dlatego w imieniu Rady Parafialnej w Piszu zwracamy się z
uprzejmą prośbą do wszystkich naszych parafian o uregulowanie
składki kościelnej. W szczególności w tym trudnym roku, kiedy było
mniej nabożeństw w związku z ograniczeniami spowodowanych pandemią
COVID-19 i ilość kolekt (ofiar do koszyka) znacznie spadła. Zgodnie z
Zasadniczym Prawem Wewnętrznym naszego Kościoła, każdy z parafian
winien wpłacić 1% od swojego dochodu rocznego na rzecz parafii.
Składka parafialna powinna być wpłacona do kasy parafialnej lub na konto
parafii z dopiskiem: „ofiara na cele kultu – składka parafialna”. W
takiej też sytuacji tą wpłatę możemy sobie odliczyć od podatku w zeznaniu
PIT. Rada Parafialna uchwaliła też najmniejszą składkę dla osób będących
na emeryturze, rencie w wysokości 10 zł za miesiąc co stanowi 120 zł
rocznie. Składka parafialna obowiązuje każdego parafianina, który
ukończył 18 lat oraz naukę. A w szczególności podjął pracę. Osoby będące
bezrobotne i bez dochodu powinny złożyć prośbę do Rady Parafialnej o
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zwolnienie lub obniżenie składki parafialnej – różne są sytuacje życiowe,
więc możemy skorzystać i z tego prawa.
Składka parafialna, drodzy Parafianie, dotyczy osoby, a nie rodziny.
Wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem jest założenie miesięcznego
zlecenia stałego na swoim koncie. Wtedy nie odczuwamy w budżecie
rodzinnym obciążenia, zaś parafia regularnie otrzymuje wsparcie na
bieżące potrzeby.
Dzięki naszej wspólnej ofiarności jest możliwe utrzymanie naszej
parafii. Nie mamy wielu stałych wpływów, więc tym bardziej regularne
opłacanie składki parafialnej jest koniecznym do opłacenia bieżących
kosztów parafii. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na ten ważny aspekt
funkcjonowania naszej parafii.
W tym miejscu jeszcze raz pragnę podziękować, Wam drodzy
parafianie i sympatycy naszej parafii. To dzięki również Waszemu
zaangażowaniu i ofiarności nasza mała parafia jest samodzielna, jako jedna
z niewielu w naszej diecezji. To jest powód do dumy i radości.
Z życzeniami Bożego błogosławieństwa w czasie Adwentu i na czas
Świąt Narodzenia Pańskiego.
Kurator Parafii – Ewa Olchowy oraz Rada Parafialna.
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Udało się! 23 prezenty przygotowane!!
W dniu 09 listopada zakończyliśmy tegoroczną akcję „Prezent pod choinkę”, w
ramach której przygotowaliśmy prezenty dla dzieci na Ukrainie. Mimo trudnych
warunków udało nam się zebrać i przygotować 23 prezenty dla dzieci na
Ukrainie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie
paczek oraz wszystkim, którzy złożyli na ten cel ofiarę.
W szczególny sposób dziękujemy grupie roboczej p. Eli, Nikoli, Weronice,
Szymonowi oraz p. Bartłomiejowi, który koordynował akcję!

zdj. Lilianna Pysz

***
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Policjanci uhonorowali piskiego proboszcza.
W dniu 16.11 br. delegacja NSZZ Policjantów Komendy Powiatowej w Piszu
wręczyła ks. mjr. SG Marcinowi Pyszowi medal 30-lecia powstania NSZZ
Policjantów za dotychczasową współpracę oraz pomoc przy organizowaniu
różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz policjantów, ich rodzin oraz lokalnej
społeczności. Medal nadał Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

***
Godzina Biblijna On-line
W dniu 18 listopada br. odbyła się pierwsza Godzina Biblijna On-line w
piskiej parafii ewangelickiej. Pierwsze spotkanie było poświęcone tekstom
czytań Niedzieli Wieczności. Był to wyjątkowy czas refleksji i studiowania
Słowa Bożego. W spotkaniu na platformie ZOOM wzięło udział łącznie 17 osób
z różnych zakątków naszej parafii. Byli parafianie i sympatycy z terenu Powiatu
Piskiego i Powiatu Ełckiego w tym: z Pisza, Nidy, Wejsun, Regielnicy, Łupek,
Bzur, Jagodnego i Kwiku.
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Serdecznie dziękujemy za udział w pierwszym spotkaniu i już teraz zapraszamy
na kolejne w każdą 1 i 3 środę miesiąca. Najbliższe spotkanie odbędzie się 16
grudnia 2020 r. o godz. 18:00.
Osoby zainteresowane udziałem w Godzinach Biblijnych On-line bardzo
prosimy o przesłanie informacji na adres: parafiaonline.pisz@gmail.com
lub luteraniepisz@gmail.com

***
Zapisy na wigilijne nabożeństwa ruszyły!!!
W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi w Wigilię Narodzenia
Pańskiego w naszej parafii odbędą się nabożeństwa jedynie w kościele w
Wejsunach. W kościele może uczestniczyć 20 osób w nabożeństwie, więc
odbędą się co najmniej 4 nabożeństwa. Już teraz można się zapisywać na
konkretne godziny nabożeństw wigilijnych.
Nabożeństwa odbędą się o godz.: 11:00, 15:00, 17:00 oraz 22:00.
Zapisywać się można na listę wyłożoną w kościele, telefonicznie (ks. M. Pysz:
502 620 934, B. Polok: 519 472 406) lub e-mail: luteraniepisz@gmail.com
W przypadku większej ilości zainteresowanych udziałem w nabożeństwach
zostaną wyznaczone kolejne godziny nabożeństw…
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***
Opiekun Osób Zależnych
Od dnia 01.12.2020 r. w naszej
parafii
rozpoczęła
pracę
p. Elżbieta Gabryś na stanowisku
Opiekun Osób Zależnych.
Stanowisko zostało utworzone
dzięki pomocy Centrum Integracji
Społecznej prowadzonej przez
Ewangelickie
Stowarzyszenie
Betel.
Pani Elżbieta będzie wspierała
naszych seniorów oraz osoby
niepełnosprawne
w
ich
funkcjonowaniu, w szczególności
w czasie trwającej pandemii.
Będzie
to
stały
kontakt
telefoniczny, a jak tylko sytuacja
epidemiologiczna pozwoli to i odwiedzinowy.
W tym miejscu życzymy Pani Elżbiecie wiele Bożego błogosławieństwa w jej
służbie na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY OGŁASZAMY

Zmarł śp. Horst Walendy w wieku 86 lat, urodzony 04.01.1934 r. w
Przepiórkach, zmarł w dniu 02.11.2020 r. w Ełku, zachorował na COVID-19.
Pogrzeb śp. Horsta Walendego odbył się w dniu 05 listopada 2020 r. (czwartek)
z kaplicy cmentarnej w Bartoszach na pobliski cmentarz.

Zmarł śp. Frydwald Kendziora w wieku 80 lat, urodzony 30.03.1940 r. w
Byliczach. Zamieszkiwał w Kosinowie.

„Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy” – niechaj to zapewnienie
Apostoła Pawła z listu do Rzymian będzie pociechą dla zasmuconych serc.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Zapraszamy na Godziny Biblijne On-line!

Harmonogram Godzin Biblijnych On-line
16 grudnia 2020 r. godz. 18:00
06 stycznia 2021 r. – Święto Epifanii zapraszamy na nabożeństwo do Wejsun
20 stycznia 2021 r. o godz. 18:00
Osoby zainteresowane udziałem w Godzinach Biblijnych On-line proszone są o
przesłanie krótkiej informacji np. „Proszę o link” na adres e-mailowy parafii:
luteraniepisz@gmail.com lub parafiaonline.pisz@gmail.com
Przed każdym spotkaniem zostanie przesłany z parafii e-mail ze stosownym
linkiem…
Program ZOOM na swój komputer można pobrać pod adresem:
https://zoom.us/support/download podobnie można pobrać program na
komórkę.
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA
Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Białej Piskiej – listopad 2020
To, że nie prowadzimy
zajęć terapeutycznych na
miejscu nie znaczy, że
nasza
misja
niesienia
pomocy
też
została
zawieszona. Utrzymujemy
stały kontakt telefoniczny z
Uczestnikami, pomagamy
im w zakupach, załatwianiu
spraw urzędowych oraz
dnia codziennego.
Zachęcamy do dbania o
odrobinę codziennego ruchu,
wietrzenia
mieszkań
i
przestrzegania
zasad
wyznaczonych dla ochrony
przed zakażeniem. Chętne
osoby otrzymują "zajęcia
domowe", a najbardziej
potrzebujący mogą liczyć na
gorący posiłek trzy razy w
tygodniu przygotowany z
otrzymanych
darowizn
żywnościowych.
Każdego dnia czekamy na dobre wieści - wznowienie zajęć w Naszym Domu.
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz

***
Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
Piszu - listopad 2020
Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działalność naszego ośrodka jest
czasowo zawieszona. Z tego powodu w listopadzie wspieraliśmy naszych
uczestników „na odległość”, prowadząc z każdym uczestnikiem każdego dnia
rozmowy podtrzymujące na duchu w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
Natomiast najbardziej potrzebującym osobom gotowaliśmy i dostarczaliśmy
codziennie obiady z produktów, które otrzymujemy z takich sklepów jak:
Biedronka i Kaufland (gdy nasi ofiarodawcy są bardziej hojni, przekazujemy
resztę produktów spożywczych, aby uczestnicy w weekend mogli przygotować
sobie posiłki sami).
14 listopada obchodziliśmy Dzień Seniora, dlatego pamiętaliśmy o naszych
kochanych uczestnikach, którzy w większości należą do tej grupy.
Przekazaliśmy każdemu z nich wykonane przez nas kartki z najlepszymi
życzeniami, upiekliśmy im słodkie rogaliki, które mogli zjeść do kawki, a także
do przesyłki dołączyliśmy miłe zadania na przepędzenie nudy: kolorowanki,
krzyżówki, do poczytania refleksje na temat bycia seniorem oraz piosenkę o
życiu seniora do śpiewania solo lub z najbliższymi.
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Nasi
uczestnicy
byli
zadowoleni z drobiazgów, a
nawet poczuli się szczęśliwi,
że dożyli takiego wieku.
Dzwonili
do
nas
z
podziękowaniami, niektórzy
śpiewali nam przez telefon
piosenkę do tekstu, który im
przekazaliśmy. Mało tego,
kilkoro z nich zaskoczyło nas
swoją
inwencją
i
pracowitością.
Jedna
z
uczestniczek wykonała w domu piękne bombki, kolejna - kolorowe ozdoby
świąteczne, nasz poeta napisał nowe wzruszające wiersze. Nie możemy się
doczekać kiedy nasi cudowni uczestnicy wrócą do nas. Póki co odświeżamy
pracownie, przemeblowujemy je, sprzątamy, aby na ich powrót były czyste,
miłe i przyjemne.
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Relacja i zdjęcia: Ewa Krygier Bosak

PLAN NABOŻEŃSTW GRUDZIEŃ2020 R.
Ważne informacje dotyczące przebiegu nabożeństw
w kościele w Wejsunach.
1. W kościele w Wejsunach może wziąć udział w nabożeństwie max 20
osób (gdzie przypada 15 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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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.

Data

Tekst
kazalny

06.12.

Jk 5,7-8

Łk 1,6779
1 Mż
20.12. 18,1-2.915
13.12.

24.12.

Iz 11,
1-10

25.12.

Iz 52,
7-10

26.12.

27.12.

Hbr 1,
1-4
Łk 2,
25-38

2 Mż 13,
31.12.
20-22

Uroczystość
2. Niedziela
Adwentu
3. Niedziela
Adwentu
4. Niedziela
Adwentu
Wigilia
Narodzenia
Pańskiego
1. Dzień Świąt
Narodzenia
Pańskiego
2. Dzień Świąt
Narodzenia
Pańskiego
1. Niedziela po
Bożym
Narodzeniu

Wejsuny Pisz

Biała
Piska

10:00
10:00

Transport z Pisza
do Wejsun o godz.
9:25

10:00
Wejsuny: 11:00
17:00

; 15:00
; 22:00

10:00

10:00

Transport z Pisza
do Wejsun
o godz. 9:25

10:00

Zakończenie
Roku

17:00

01.01.

1 Mż 17.
1-5.9-13

Nowy Rok

10:00

03.01.

Łk 2,
41-52

2. Niedziela po
Bożym
Narodzeniu

10:00
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Ełk

Transport z Pisza
do Wejsun
o godz. 16:25
Transport z Pisza
do Wejsun
o godz. 9:25

;
;

Zapraszamy również w każdą niedzielę o godz. 15:50 do
obejrzenia nabożeństwa ewangelickiego w TVP3.
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

Zapraszamy również w każdą niedzielę o godz. 21:00 wysłuchania
nabożeństwa ewangelickiego na pasmach Radia Olsztyn

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ
Oświadczenie Konferencji Biskupów Luterańskich

Oświadczenie Konferencji Biskupów Luterańskich
Zaniepokojeni sytuacją, jaka ma miejsce w polskim społeczeństwie,
podziałami, które przebiegają często poprzez rodziny, jako Konferencja
Biskupów Luterańskich pragniemy wyrazić naszą duszpasterską troskę. Od
wielu dni odbywają się w Polsce największe protesty od początku lat 80.
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ubiegłego wieku. Wtedy, strajki powszechne dotyczyły naprawy sytuacji
ekonomicznej, a skończyły się walką o odzyskanie wolności.
Czterdzieści lat później, na ulice wyszły przede wszystkim kobiety. Mężczyźni
stoją ramię w ramię z protestującymi. Zdecydowaną większość stanowią młodzi,
niezadowoleni ludzie. Kościół nie może patrzeć obojętnie na to, co dzieje się w
naszym społeczeństwie. Przyszło nam żyć w czasie pandemii, w okresie
szczególnego zagrożenia życia setek czy już tysięcy osób, a mimo to, tak wielu
ludzi mając świadomość epidemicznego zagrożenia, gotowych jest
manifestować, walczyć o swoje prawa i wolności.
Dla luteran na całym świecie istotnym elementem chrześcijańskiego świadectwa
jest obecność w debacie publicznej. Teologia luterańska w oparciu o
reformacyjną naukę o dwóch władzach wskazuje na wyraźny podział
kompetencji Kościoła i państwa. Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii i
kształtowanie sumień, nie zaś forsowanie określonych rozwiązań moralnych
poprzez narzucanie ich za pomocą regulacji prawnych w sferze państwa.
Zadaniem Kościoła jest składanie świadectwa, a nie przymuszanie, narzucanie
swojej woli czy kontrolowanie.
Z biblijnej perspektywy i reformacyjnego przekazu uczymy się, że zostaliśmy
obdarowani wolnością Bożych dzieci, co oznacza samodzielne podejmowanie
decyzji w swoim życiu oraz ponoszenie odpowiedzialności za podjęte wybory,
także te najtrudniejsze. Takie pojmowanie wolności każe dzisiaj wielu ludziom
głośno wypowiadać słowo sprzeciwu, często w formie, która daleka jest od
werbalnej poprawności. Kościół musi wsłuchiwać się w pytania, skargi, żale czy
nawet krzyki ludzi. Przestaje wypełniać powołanie, gdy odwraca się od
sfrustrowanych, poszukujących, od tych, którzy wykrzykują pod jego adresem
swoją złość, a nawet deklarują swoją niewiarę.
Mamy świadomość, że powodem tak wielkiego buntu jest decyzja Trybunału
Konstytucyjnego, która odchodzi od przyjętych dwadzieścia siedem lat temu
rozwiązań, mających na celu ochronę płodu ludzkiego, przy jednoczesnym
zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i godności kobiety będącej w ciąży oraz
zapewnieniu wolności podejmowania decyzji w sytuacjach skrajnie trudnych
wyborów moralnych.
W Oświadczeniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Sprawie Ochrony
Życia z roku 1991 odwołujemy się do tradycyjnego rozumienia świętości życia,
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wskazując zarazem, że zadaniem działania Kościoła nie jest wpływanie na
ustawodawcę celem penalizacji aborcji.
Ani wówczas, ani obecnie, my luteranie, nie chcemy narzucać swojej wizji
światopoglądowej, ani moralnej innym obywatelom naszego państwa. Kościół
zwiastując Ewangelię o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę propaguje opartą
na świadomości wolności chrześcijańskiej etykę odpowiedzialności. Nauczanie
Kościoła koncentruje się na kształtowaniu ludzkich serc i sumień oraz edukacji
mającej, w tym konkretnym kontekście, na celu niedopuszczanie do sytuacji,
w których na świat mają przyjść niechciane dzieci.
Zadaniem Kościoła jest uczynić wszystko, aby aborcja przestała być sprawą
priorytetową w dyskusji moralnej, a poprzez budowanie świadomości seksualnej
i świadomego rodzicielstwa liczba zabiegów aborcyjnych została
zminimalizowana. Uważamy, że kobietom, które musiały przeprowadzić zabieg
aborcji ze względów medycznych, w wyniku przestępstw oraz wad letalnych
należy zapewnić właściwą opiekę duszpasterską i w żadnym wypadku nie
kształtować w nich poczucia winy. Jednocześnie wszechstronną opieką należy
objąć rodziny, które podejmują się heroicznego wyzwania, jakim jest
wychowywanie dzieci z wadami genetycznymi.
Świadomi odpowiedzialności za wspólnotę, którą tworzymy, apelujemy o
wzajemny szacunek wszystkich stron sporu. Do rządzących zwracamy się z
apelem o unikanie rozwiązań siłowych oraz poszukiwanie koniecznego w tej
sprawie kompromisu. Do protestujących apelujemy o niekierowanie się w stronę
radykalnych rozwiązań, lecz o dążenie do pokojowego dialogu. Ufamy, że
dzisiejsza fala protestów w młodym pokoleniu skutkować będzie trwałym
wzięciem na siebie odpowiedzialności za sprawy publiczne.
Jako Kościół zapewniamy o modlitwie, prosimy Boga o pokój i mądrość dla
wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski i wszystkich jej mieszkańców.
Przyjęto jednomyślnie w dniu 2 listopada 2020 r.
Konferencja Biskupów
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

***
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Nagroda Kościoła 2020
21 listopada 2020 r., podczas odbywającej się online jesiennej sesji Synodu
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP została wręczona Nagroda
Kościoła im. królewny Anny Wazówny.

Nagroda została przyznana przedstawicielkom Związku Ewangelickich Kobiet
w Niemczech (Evangelische Frauen in Deustschland - EFiD), które przez blisko
40 lat włączały się w projekt wspierający Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia
Dziecka” działając w ten sposób na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.
Z uwagi na pandemię korona wirusa nagrodę wręczono podczas sesji Synodu
Kościoła, która odbywała się online na platformie ZOOM. Odebrały ją Margot
Papenheim, koordynatorka projektu, ks. Sylvia Herche, kierująca projektem w
latach 2010-2015 oraz ks. Angelika Weigt-Blätgen, wiceprzewodnicząca EFiD.
Przedstawicielki Związku Ewangelickich Kobiet w Niemczech podzieliły się
swoimi wspomnieniami z projektu.

***
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ROZWAŻANIA ŚWIĄTECZNE
Wigilia Narodzenia Pańskiego
I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem wszystkiego ludu.
Łk 2,10

Jedną z nieodzownych tradycji Świąt Bożego narodzenia jest śpiewanie
kolęd. W moim rodzinnym domu - w okresie adwentu – można je było usłyszeć
w wysłużonym już kuchennym radio. Zwykłym normalnym radio jeszcze na
kasety magnetofonowe (które trzeba było przewijać ołówkiem). Później na radio
z wbudowanym odtwarzaczem CD.

W dzień wigilii, przed wspólną kolacją, przychodzili do nas dziadkowie („z
dołu”), ze swoimi śpiewnikami. Usadzaliśmy się z bratem i dziadkami w moim
pokoju i śpiewaliśmy kilka kolęd. Później do naszego grona dołączyła jeszcze
siostra. Po takim nastrojeniu zasiadaliśmy do stołu wigilijnego.
Przy stole wigilijnym, każdy miał swoje miejsce - moje było na rogu,
między dziadkiem, a bratem. Na chwilę wszyscy siedzą w ciszy, do momentu aż
babcia zaproponuje zaśpiewanie pieśni. Nieodzowną propozycją babci była
zawsze Cicha Noc (ŚE 42) oraz Za Jezusa Pana wzorem (ŚE 499). Mama
natomiast zazwyczaj proponowała W żłobie leży (ŚE 84) oraz Lulajże, Jezuniu
(ŚE 58).
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Dopiero po tym, gdy tata uznał, że już dość tego śpiywanio, brał w rękę
Biblię, odczytywał fragment z ewangelii Łukasza, zmawiał modlitwę - można
było rozpocząć wspólną wieczerzę.
Później po wigilii, razem z rodziną szło się do kościoła na godzinę 22:00,
gdzie nabożeństwo rozpoczynała pieśń Wśród Nocnej Ciszy (ŚE 86) czy też
wspomniana już Cicha Noc.
Czasy się zmieniają. Z biegiem lat zmienia się też postrzeganie kolacji
Wigilijnej. Od dziecinnej fascynacji prezentami po troskę o to, aby te prezenty
były. Zapominając tym samym o głównej istocie Wigilii. Ale jest rzecz która się
nie zmienia. Bóg, oraz śpiewanie kolęd. Śpiewanie kolęd jest wpisane w naszą
ewangelicką tradycję.
Śpiewanie kolęd powinno być elementem naszej ewangelickiej tożsamości.
I ja sobie nie wyobrażam wigilii, podczas której nie zaśpiewa się chociaż jednej
kolędy.
Kolęda to wyraz naszej wiary, wiary w to, że w Betlejemskim żłobie
narodził się Bóg. Ale kolęda to również element naszego zwiastowania.
Śpiewając kolędy zwiastujemy - podobnie jak niegdyś aniołowie – radość
wielką. I tego sobie życzmy dziś nawzajem. Aby w czasie wszechobecnej
pandemii, zwiastować radość wielką, która jest udziałem wszystkich ludzi.
Amen
Bartłomiej Polok

***
Święta Bożego Narodzenia
Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście
Dawidowym.
Łk 2,11

Cudowna nowina Panna powiła Syna! Raduj się Syjoński zborze! W ten
radosny świąteczny dzień pozdrawiam was drogie siostry i bracia w
nowonarodzonym Panu i Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie. Boże
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narodzenie w nędzy i biedzie przyniosło człowiekowi bogactwo życia
wiecznego. Choć w tym zdaniu znajdziemy kontrast, to jednak dokładnie oddaje
to, co miało miejsce w Betlejem. W nędzę, zagubienie i grzeszne życie
człowieka zstępuje Bóg w prostocie i pokorze, aby być Królem i Zbawiciele. To
jest treścią godowych świąt. Boże narodzenie dzieje się ponownie tu i teraz w
twoim i moim sercu.
Ponownie Bóg przychodzi do nas w swojej łaskawości i chce dzisiaj
wejść w dom i serce każdego z nas. Co zobaczy Jezus w tym domu i sercu?
Niepokój, nieład, zwątpienie, nienawiść, zazdrość, a może lęk, ból, samotność,
cierpienie. Czyż w naszych sercach właśnie takie uczucia nie kołatają się? Aby
przyjście Jezusa do człowieka miało zbawcze działanie, musimy skonfrontować
swoje serce z Bogiem. Już nie ma czasu na odkładanie tego na kolejny czas, nie!
Już jest czas oto Pan puka
do twojego i mojego
serca. Może tegoroczne
święta,
z
powodu
panującej choroby często
samotne,
niekompletne
otwierają przed nami
możliwość zastanowienia
się nad własną duchową
kondycją? Może właśnie teraz w ten jakże radosny, pełen wyjątkowego nastroju
czas, mamy sposobność zastanowić się jak był dotychczasowy bój naszego
życia. Może właśnie teraz jest czas na zmianę, na przyjęcie Jezusa na nowo do
swojego życia. Dziś narodził się wam Zbawiciel!
Bracie i siostro, sam Bóg przychodzi do Ciebie. Bo On widzi w tobie
wielką wartość. To On robi to dla ciebie, aby cierpienie, lęk, ból, motanie się w
codziennym życiu się zakończyło. Przyjście Boga do każdego z nas uświadamia
nam, jak bardzo Bogu na nas zależy. Nie jesteśmy osamotnieni, nie jesteśmy
sami, mimo, że nasi bliscy w tym roku nie dojechali na święta, bądź co gorsze
odeszli z tego świata. Bóg przychodzi do nas i chce ciebie przytulić. Tak po
prostu, przytulić i ogrzać, dać pokój i wlać w serce nadzieję. To Jezus dzisiaj i
zawsze chce ci towarzyszyć, abyś już nie musiał / musiała czuć się samotna,
opuszczona i zapomniana. Tej wyjątkowej świadomości Bożego zaopiekowania
życzę tobie sroga siostro i bracie. Niechaj tegoroczne święta, mimo wszystko,
budzą w naszych sercach radość i dziękczynienie za Boże dzieło zbawienia.
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Anielskie słowa: dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w
mieście Dawidowym niech radują nas jak tych pasterzy na betlejemskich polach.
Bóg jest wielki, Bóg jest miłosierny, On odpuszcza, On wybacza, On staje
między nami, aby wlać w nasze serca pokój i nadzieję. Amen.
Ks. Marcin Pysz

***
Stary Rok
Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie
względem was.
1 Tes 5,18

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2020.
- Halo? Babcia? Wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku!
- Mama? Tata? Wszystkiego najlepszego, aby ten rok był lepszy od
poprzedniego!
- No cześć ciocia, wszystkiego dobrego, Błogosławieństwa Bożego i
nadziei, że ten rok będzie jeszcze lepszy
- Hej siostra, wszystkiego dobrego, aby ci się darzyło, z tym twoim
narzeczonym!
Jakże śmiesznie brzmią dziś zeszłoroczne życzenia noworoczne. Wszak
składaliśmy je sobie wtedy gdy słowo pandemia kojarzyło nam się z epidemią
dżumy, bądź grypy hiszpanki. Dziwne uczucie – tak na chwilę usiąść w fotelu i
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próbować sobie przypomnieć jak to było przed pandemią. Przecież zawsze
mieliśmy maseczki na twarzy – czy nie mieliśmy? Jak to było?
Pandemia tak odcisnęła się na naszym życiu, że oglądając telewizję i
widząc osoby w filmach i w reklamach, zadaję sobie pytanie – gdzie oni mają
maseczki? Założenie maseczki na twarz stało się czymś naturalnym. Stała się
ona po prostu kolejnym elementem naszego ubioru. Gdy zażegnamy pandemię, i
będziemy mogli zdjąć te maseczki, to być może na nowo będziemy się musieli
przyzwyczajać do chodzenia bez nich.
Przetrwaliśmy jednak ten rok. Stoimy u jego schyłku, za niedługo
sylwester – być może inny niż poprzednie, ale czy każdy jest taki sam? Każdego
roku, składamy życzenia swoim najbliższym. Też zawsze dziękujemy za
złożone nam życzenia. A czy podziękowaliśmy Bogu za rok 2019? I czy
podziękujemy mu za rok 2020, mając w pamięci wszechobecne zagrożenie
wirusem?
Wydaje się mi, że jesteśmy w podobnej sytuacji co biblijny Hiob. Życie go
wystarczająco doświadczyło, ale mimo tych ciosów życiowych, on nie
złorzeczył Panu Bogu. Więcej nawet. Zdaje się, że on nawet dziękuje za
otrzymane cierpienie. Pokornie przyjął to jako doświadczenie mówiąc Dobre
przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? (Hi 2,10).
Jest to nadzwyczaj trudną rzeczą dziękować Bogu za to, że nas tak
doświadcza. Jako chrześcijanie wierzymy, że Bóg cierpiał sam, za nasze
grzechy, a cierpienia nasze są Jego wyrazem miłości do nas i zjednoczenia z
Nim. Gdy odrzucamy je, nie czynimy dobrze, ponieważ winniśmy dziękować
Bogu za całe nasze życie, które jest darem. A całe życie to nie tylko to, co nas
dobrego spotyka. Częścią naszego życia jest również zło. A więc dziękujemy
Bogu za życie, czy dziękujemy tylko za dobro, a o zło mamy żale i pretensje?
Bóg nas uczy, że na najgorsze problemy, lekarstwem są najprostsze
rozwiązania. Powiedzmy dziś Bogu, jeżeli nigdy tego nie robiliśmy „Panie
dziękuję Ci za te cierpienia, dziękuję za ten krzyż jaki niosę, bo Ty go niesiesz
ze mną, jesteśmy razem zjednoczeni poprzez te moje doświadczenia. Panie Ty
jesteś ze mną, Ty mnie prowadzisz i gdy upadam, Ty mnie podnosisz. Dziękuję
Ci Jezu. Dziękuję. Amen.”
Bartłomiej Polok

***
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Nowy Rok
Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec was.

Łk 6,36

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Minionej nocy
przywitaliśmy nowy 2021 rok. W tym roku sylwestrowe uroczystości nie były
wyjątkowo huczne. Wchodzimy w ten Nowy Rok z niepewności, ale zarazem z
wielkimi nadziejami. Mam świadomość, że szczepionka na chorobę, która nas
dotknęła w minionym roku, jest coraz bliżej. Czekamy na czas kiedy będziemy
mogli znowu bezpiecznie się spotykać, kiedy będziemy mogli normalnie
pracować, korzystać w pełni z czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi. Wiele
mamy planów, i często się słyszy: musimy to nadrobić. Nieraz chcielibyśmy
wymazać z pamięci miniony 2020 r.
Jednakże dzisiaj stajemy u progu nowego. Przed nami nowy rok, który
pobiegnie tak szybko jak miniony. Wchodząc w ten nowy nieznany czas chcemy
wchodzić z Bogiem i dlatego właśnie w pierwszy dzień Nowego Roku
spotykamy się na nabożeństwach. Wszystko, cokolwiek czynimy w życiu,
czynimy to z Bogiem. Dzisiaj również chcemy Boga prosić i prowadzenie i
pomoc. Aby w swojej łasce nam błogosławił, abyśmy dzięki Jego obecności w
naszym życiu mogli żyć w nadziei i pełni wiary i radości przeżywać każdy
dzień, który Pan nam daje.
W ten nowy rok wprowadzają nas słowa naszego Zbawiciela bądźcie
miłosierni… jakże bardzo tego potrzebujemy w naszym życiu. Miłosierni czyli
jacy? Po prostu otwarci na bliźniego, pełni troski, współczucia, zrozumienia,
wybaczający, szukający bliskości. Pewnie każdy z nas znalazłyby jeszcze wiele
innych słów i odczuć jakie kojarzą nam się ze słowem „miłosierni”. Jezus
odnosi te słowa do Boga Ojca mówiąc: jak miłosierny jest Ojciec wasz…
W ten nowy rok Pan nasz stawia nam wysoko poprzeczkę. On nie chce
tego abyśmy tolerowali drugiego
człowieka,
ale
abyśmy
go
ukochali. Miłosierdzie Boże to nic
innego, jak fakt, że Bóg ukochał
człowieka, do tego stopnia, że sam
stąpił w Dzieciątku Jezus w naszą
rzeczywistość, aby za nas umrzeć
na krzyżu Golgoty. Takiego
ukochania
bliźniego
Jezus
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oczekuje od ciebie i ode mnie w tym nowym roku. Miłości bezinteresownej,
mądrej, pełnej przepełnionej troską i opieką nad bliźnim.
Wyzwanie przed nami wielki, ale jakże potrzebne. Współczesny człowiek
jest poobijany bolesnymi doświadczeniami, lękiem i niepewnością. Jego wiara
stała się krucha i wątła. Często więcej w nim wątpliwości niż w wiary w Boże
miłosierdzie. Dlatego my, ludzie, którzy ufamy Bogu i na nim polegamy nieśmy
bliźnim naszym pocieszenie, budujmy w nich zaufanie i wiarę, że Bóg działa w
naszym i ich życiu.
Posłani do tego pięknego działa podążajmy w każdy dzień 2021 r. Niechaj
Bóg błogosławi nam w codziennym życiu osobistym i zawodowym.
Błogosławionego i zdrowego Nowego Roku! Zostańcie z Bogiem. Amen.
Ks. Marcin Pysz

POSTACIE BIBLIJNE
W poprzednim numerze poznaliśmy historię Kaina, Abla oraz Seta –
synów Adama i Ewy znanych z imienia. Reszty ich dzieci nie znamy z imienia.
Przyjmujemy, że stali się oni protoplastami ludów ziemskich. Wszystko było
dobrze do czasu, gdy Synowie Boży dostrzegli, że Córki Ludzkie były piękne.
Nie spodobało się to Bogu, więc ograniczył życie człowieka do 120 lat (1 Mż
6,3). Nie powstrzymało to jednak Synów Bożych, co skutkowało pojawieniem
się na świecie olbrzymów (mocarzy, którzy z dawien dawna byli sławni. por 1
Mż 6,4). To tym bardziej nie spodobało się Bogu, iż zaczął żałować, że uczynił
człowieka na ziemi (1 Mż 6,6) i chciał go zgładzić. Lecz jeden z ludzi
imieniem…
… Noe…
znalazł łaskę w oczach Bożych. Biblia przedstawia Noego jako człowieka
sprawiedliwego oraz nieskazitelnego wśród swojego pokolenia. Wprost jest
powiedziane o nim, że Chodził z Bogiem (1 Mż 6,9). Wiemy również, że miał
trzech synów – Sema, Chama i Jafeta. Wiemy, również, że dostał dokładne
wytyczne jak ma być zbudowana arka, która miała uratować jego rodzinę
zwierzęta oraz jego samego.
Arka
Budulec: drzewo żywiczne powleczone smołą
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Wymiary: 300 x 50 łokci (łokieć = 45 cm, więc ~135 x 22,5m)
Wysokość: 30 łokci (13,5m)
Piętra: prawdopodobnie 3, dolne, wyższe i najwyższe
Stolarka: okno o wymiarach 1 x 1 łokieć. Drzwi z boku arki.
Bóg chciał zesłać na ziemię potop, aby wytracić ludzi, którzy szerzą
nieprawość na stworzonej przez niego ziemi. Z Noem miał ustanowić
przymierze ratujące go od zguby. Dodatkowo Noe dostał polecenie aby zebrać
zwierzęta.
- ze zwierząt czystych oraz ptactwa – siedem samic i siedem samców
(przeważnie zwierzęta roślinożerne)
- ze zwierząt nieczystych – samicę i samca (przeważnie zwierzęta
mięsożerne)
Po siedmiu dniach od wejścia do arki spadł deszcz, który padał przez
czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Woda sięgała 15 łokci ponad najwyższe
szczyty gór.
Gdy woda zaczęła opadać po 150 dniach od zalania, arka osiadła na górze
Ararat. Po trzech miesiącach od osadzenia się, zaczęto dostrzegać szczyty
innych gór. Noe widząc owe wierzchy postanowił wysłać kruka, który
wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. Po kruku przyszła kolej na
gołębicę, która miała sprawdzić, czy opadły wody z powierzchni ziemi. Za
pierwszym razem gołębica nie znalazła nic. Po tygodniu ponownie wypuścił
gołębicę, która przyniosła mu kawałek gałązki oliwnej.
Po całkowitym opadnięciu wód, Bóg pozwolił Noemu wyjść z arki. Tym
samym, Noe oraz jego rodzina stali się jak niegdyś Adam i Ewa pierwszymi
ludźmi na świecie. Bóg zawarł z Noe przymierze, że nigdy więcej nie uczyni
takiego potopu, który by wyniszczył ziemię
Tak jak Arka stała się symbolem ocalenia przed nieuchronną zagładą, tak
krzyż Chrystusa jest dla nas symbolem zbawienia. Bo przecież krzyż Chrystusa
jest dla nas, a przynajmniej powinien być prawdziwą i ostateczną Arką
Ocalenia, arka Noego była tylko jego cieniem i zapowiedzią.
Bartłomiej Polok
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DO POCZYTANIA
„Przy wigilijnym stole”
Gdy nadchodzi grudzień wszyscy od razu zaczynają czuć bliskość świąt.
Zaczyna się czas Adwentu, oczekiwania oraz przygotowań. Mamy czas
przemyśleń, przeżywania na nowo tego szczególnego czasu, ale także
planowania samych Świąt. Planowania z kim je spędzić, gdzie, co przygotować,
a także jakie prezenty komu dać. Każdy przecież lubi dostawać prezenty, a i
samo dawanie daje dużo radości.
W okresie świątecznym każdy przypomina sobie o swojej rodzinie, tej z
której się wywodzi, a także tej którą założył lub planuje założyć. Planujemy
swój czas wolny, tak by móc spędzić go w gronie rodziny, dzięki czemu co roku
święta stają się wyjątkowym czasem. W obecnych warunkach może to być
utrudnione, jednak warto się postarać, by klimat świąt nadal był obecny. Z tymi,
z którymi nie możemy się spotkać powinniśmy się mimo wszystko
skontaktować, zarezerwować swój czas również dla nich.
Posiadanie rodziny stanowi najlepsze remedium na długie i szczęśliwe
życie, co potwierdzają setki badań (jak na przykład porównujące długość życia
osób samotnych z pozostającymi w związku małżeńskim). Nie ma jednego
przepisu na stworzenie dobrej rodziny, ponieważ każdy jest inny, ma swoje
własne oczekiwania, doświadczenia życiowe oraz wizje na przyszłość. Podobnie
każda rodzina jest na swój sposób wyjątkowa.
Wieczór Wigilijny w tradycji chrześcijańskiej upamiętnia ucztę
pierwszych chrześcijan, na pamiątkę wieczerzy Pańskiej. Rozpoczynała się gdy
na niebie rozbłysła pierwsza gwiazda, wtedy wszyscy zasiadali do stołu i dzielili
się opłatkiem. Był to czas społeczności, wspólnej wieczerzy wśród rodziny i
bliskich sobie osób. Według niektórych wierzeń nieposzanowanie wigilijnego
wieczoru mogło sprowadzić na człowieka nieszczęście. Panowało również
przekonanie, że w czasie Wigilii nie należy się kłócić, a raczej okazywać sobie
życzliwość.
Mimo naszych starań nieraz takie spotkania mogą pójść w niepożądanym
kierunku, pojawiają się kłótnie, różnice zdań, czasem nawet rozłamy w rodzinie.
Jak to się dzieje?
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Każdy z nas ma w sobie swój własny zestaw doświadczeń, przeżyć,
przekonań oraz wartości, wyniesionych z domu lub ukształtowanych w ciągu
życia. Każdy ma do nich prawo, między innymi właśnie one nas wyróżniają i
czynią niepowtarzalnymi. Jednak przy tym musimy zawsze pamiętać, że tak
samo jak my, inni także mają prawo mieć „własne zdanie”, patrzeć na coś
inaczej i nie zgadzać się z nami. Wtedy nie oznacza to od razu, że ktoś nas nie
lubi lub krytykuje, po prostu ma odmienne poglądy.
Szczególnie
trudne
może być porozumienie się
między generacjami, np.
między
pokoleniami
dziadków oraz wnuków,
ponieważ
doświadczenia
życiowe oraz poglądy często
diametralnie się różnią.
Pamiętajmy o tym, że
wychowujemy się w innych
czasach, z różnymi trendami, co wpływa na styl naszego życia, wyznawane
wartości oraz wizje swojej przyszłości. Młodzież nieraz niechętnie zasiada do
stołu wigilijnego z rodziną, ponieważ muszą odpowiadać na wiele pytań i
zarzutów z ich strony, dotyczących ich życia. Jednym z najbardziej nielubianych
pytań jest: „Kiedy nam w końcu przedstawisz swoją dziewczynę/swojego
chłopaka?” czego młodzież nie znosi, wywiera to na nich presję i tego typu
pytania odbierają im chęć do świętowania przy wigilijnym stole.
Święta powinny kojarzyć się zawsze z takim dobrym, rodzinnym czasem.
Warto więc pamiętać o tych różnicach i starać się wzajemnie zrozumieć, co
znacznie ułatwi nam wszystkim wzajemne przebywanie ze sobą. Czas
świąteczny jest przede wszystkim takim wspólnym czasem przeżywania
Narodzin naszego Zbawiciela, a kwestie poglądowe a także poważne życiowe
rozmowy możemy zostawić na cały pozostały rok. Niech święta pozostaną
przede wszystkim dobrym czasem spędzanym wraz z rodziną.
Elżbieta Gabryś

***
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Historia pewnej kolędy
Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Ksiądz Mohr, który był
duchownym w małej wiosce w Alpach, bardzo chciał, aby te święta były
szczególne. Pragnął czymś ożywić te niezwykłe dni. W grudniowy dzień ksiądz
Mohr
poszedł
odwiedzić
leśniczego i jego chorą żonę.
To był mały domek, tak mały,
iż w drzwiach ksiądz musiał się
pochylić. A w środku, w
maleńkiej izbie oświetlonej
tylko światłem z kominka
zebrana była cała rodzina:
leśniczy, jego chora żona i
niemowlę. Ten obraz bardzo
wzruszył księdza i zapadł w
jego pamięci. Gdy wracał do
domu myślami ciągle był z rodziną leśniczego i wtedy pomyślał: byłem w
stajence betlejemskiej! Choć był bardzo zmęczony, postanowił od razu napisać
słowa, które przychodziły mu na myśl: Cicha noc! W górze skrzy mnóstwo
gwiazd, wszystko śpi, lecz z ócz Mari odleciał sen, w świętej ciszy Najwyższego
Syn leży na łonie jej, leży na łonie jej.
Gdy skończył pisać, poszedł do organisty i nauczyciela – pana Grubera,
poprosił go, aby napisał melodię do tych słów. Pan Gruber przeczytał słowa i
bardzo mu się spodobały. Od razu zaczął komponować. Wziął do ręki swoją
lutnię i szukał odpowiednich dźwięków tak długo, aż zabrzmiała piękna
melodia. Organista postanowił zagrać i zaśpiewać tę pieśń w czasie świąt
Bożego Narodzenia. Zaczął ćwiczyć ją na organach i wtedy okazało się, iż
organy wydają tylko pojedyncze, zniekształcone dźwięki – były zepsute. Do
Wigilii zostało niewiele czasu – tylko jeden dzień. Ksiądz Mohr i organista
zaprosili kilkoro dzieci i w Wigilię rano ćwiczyli pieśń.
Nastała wigilijna noc, ludzie zaczęli się schodzić na jutrznię. W kościele
było jasno od latarek i świec, ale dziwnie cicho. Niestety organy były zepsute –
wszystkich ogarnął smutek.
Jak to – jutrznia, święta Bożego Narodzenia bez pięknej muzyki? – pytali.
Aż wreszcie zabrzmiała lutnia i śpiew organisty oraz księdza, a po chwili
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dołączyły głosy dzieci. Wszyscy byli zachwyceni tak piękną pieśnią. Zniknął
smutny nastrój. Na twarzach pojawił się uśmiech, a nawet łzy radości – tak
pięknych świąt jeszcze nie mieli.
I tak oto spełniło się marzenie księdza – to były szczególne święta Bożego
Narodzenia.
Nadeszła wiosna, wreszcie do wioski w Alpach dotarł organmistrz i
naprawił zepsute organy. Chciał je wypróbować i sięgnął po nuty, które leżały
obok. Zabrzmiała piękna melodia, której przed tem nie słyszał. Zabrał ze sobą
nuty i gdy nadeszły kolejne święta Bożego Narodzenia, także w jego mieście
śpiewano pieśń: Cicha Noc. Ktokolwiek usłyszał tę melodię, był nią
zachwycony i powtarzał ją dalej. W ten sposób Cichą Noc poznało wielu ludzi.
Dziś chyba nie ma kościoła, w którym nie byłaby śpiewana.
Na podstawie Podręcznika do kl. 2 podstawowej
opracował Bartek Polok

Grudniowe noce
Grudniowe noce zimowym pejzażem strojne
Białym, świeżym śniegiem pomalowane
Jak Twoje jasne włosy miękkie, jedwabne, ukochane
Jak Twoja jasna twarzyczka miła, uśmiechnięta, cudowna
Piękno zimowej nocy, jak moja miłość, gorąca, wymowna
A gdy zimowy dzień wstanie
Powiem, że Cię kocham, Ty moje kochanie
I jeszcze choinkę pachnącą igliwiem Ci z lasu przyniosę
Kolorowymi bombkami jasnymi przystroję
Abyście ją z synkiem podziwiali oboje
Prezenty pod choinkę jeszcze położę
Żebyś, Kochana, w tę noc grudniową bawiła się dobrze
Żebyś zawsze pamiętała
Jaka jesteś cudowna i wspaniała.
Autor: Leszek Drzazgowski
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CHWILA RELAKSU
Krzyżówka na grudzień

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.
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1. Zapewnił tron Salomonowi (1 Krl 1,11-32)
2. Imię pielęgniarki króla Dawida (1 Krl 1,1-4)
3. Matka króla Salomona (1 Krl 1,11)
4. Miejsce namaszczenia Salomona na króla (1 Krl 1, 33)
5. Król, który z pomocą żony przejął winnicę swego sąsiada (1 Krl 21 1-7)
6. Co nałożył na Elizeusza Eliasz? (1 Krl 19, 19)
7. Kapłan, który wraz z Natanem namaścili Salomona (1 Krl. 1, 34)
8. Kogo ułaskawił Salomon po namaszczeniu na króla? (1 Krl 1, 51-53)
9. Królowa, która wraz ze swoim orszakiem odwiedziła Salomona (1 Krl 10,113)
10. Co miało się rozsypać po rozpadnięciu się ołtarza? (1 Krl 13, 3-5)
11. Czym oprócz mądrości przewyższał Salomon wszystkich królów ziemi? (1
Krl 10,23)
12. W tym miesiącu przeniesiono Skrzynię Przymierza do świątyni (1 Krl 8, 2)
13. Czyją córką była żona Salomona (1 Krl 3,1-2)
14. Ilu namiestników miał Salomon nad całym Izraelem? (1 Krl 4, 7)
15. Ile lat Dawid Panował nad Izraelem? (1 Krl 2, 11)
16. Właściciel winnicy w pobliżu pałacu króla Achaza (1 Krl 21,1-7)
17. Ogień Pana na górze Karmel strawił ofiarę, drwa, kamienie, ziemię i ... (1
Krl 18, 38)
18. Ile lat król Salomon budował świątynię? (1 Krl 6, 38)
19. Co dzięki modlitwie sprowadził Eliasz? (1 Krl 18,41-46)
20. Nad jakim potokiem schronił się Eliasz? (1 Krl 17, 3-7)
21. Na tej górze, Eliasz otrzymał wskazania od Pana (1 Krl 19,8-18)
22. O jakie serce prosił Salomon Boga w modlitwie (1 Krl 3,9)
23. Dotknął Eliasza i kazał mu się posilić (1 Krl 19,1-7)
24. Stolica Królestwa Północnego (1 Krl 16,24-28)
25. Na jakiej górze doszło do spotkania Eliasza i proroków Baala (1 Krl 18,20)
26. Król izraelski, panujący przez 7 dni (1 Krl 16, 15-20)
Autorzy: Elżbieta Gabryś, Bartłomiej Polok

***
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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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Świeca Wigilijna

Trwa 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 można nabyć w sekretariacie Parafii oraz po nabożeństwach w kościele
w Wejsunach.
Koszt: 5zł –mała; 15zł – duża (walec i kula)

ŻYCZENIA
Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3
Drogie siostry i bracia, drodzy
parafianie piskiej parafii ewangelickiej,
drodzy przyjaciele i sympatycy naszej
parafii. W tym miejscy pragnę wam
wszystkim złożyć najserdeczniejsze
życzenia Bożego błogosławieństwa i
prowadzenia
w
czasie
Świąt
Narodzenia Pańskiego.
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Niechaj
tegoroczne
ograniczenia
spowodowane
sytuacja
epidemiologiczną nie ogranicza naszej radości z narodzenia Jezusa w
betlejemskiej stajence. Z troski o zdrowie nasze i naszych bliskich spędzamy te
święta w mniejszym gronie. Jednakże nadal możemy i powinniśmy spędzić ten
czas z Bogiem w sercu i modlitwie. W szczególności teraz człowiek potrzebuje
wiary i zaufania Bogu, Temu, który zawsze przy nas stoi, Temu, który niesie
nam światłość nowego życia. Niechaj serca przepełnione Boża obecnością
wypełniają się radością i dziękczynieniem.
Błogosławionych i zdrowych Świąt Narodzenia Pańskiego!
Ks. Marcin Pysz z rodziną.
Rada Parafialna
Bartłomiej Polok

Z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego składamy
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości z narodzonego
Dzieciątka Jezus, oraz wielu Bożych łask i pomyślności w Nowym
2021 Roku.
Życzy redakcja i współpracownicy.
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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
czynne: 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
- 40 -

