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Hasło roku:
Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.

Łk 6,36

HASŁO MIESIĄCA STYCZEŃ 2021 R.
Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nim światło oblicza swego,
Panie! Ps 4,7

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy
czytelnicy. Rozpoczynamy nowy 2021 rok, czas w którym pokładamy nadzieję,
że dzieci szczepieniom zostanie opanowana epidemia… ale czy dostrzegliście
już w drugim zdaniu błąd? Niestety właśnie człowiek najczęściej w „czasie” w
mocy i sile ludzkiej pokłada nadzieję. Jako ludzie wiary przede wszystkim
mamy pokładać nadzieję w Bogu, który wszystko ku dobremu poprowadzi.
Osobiście przyszło mi to doświadczyć w minionych tygodniach, gdy w
łożu choroby traciłem nadzieję na poprawę zdrowia, na lepsze jutro. W
szczególności w takich chwilach, w chwilach doświadczenia potrzebujemy
powrotu do głębi naszej wiary i nadziei oraz swoje oczy skierować na Boga. On
każdego dnia ukazuje nam dobro, dobro którego czasami nie dostrzegamy.
U progu tego nowego roku kalendarzowego skupmy swoje oczy i myśli
na Bogu. On poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa podarował nam światłość,
która rozpromienia nasze serca i życie. To on jest tym, który ukazuje nam dobro,
o którym śpiewa Psalmista. Nadzieja i wiara potrafi wyjątkowo wzmocnić nas w
chwilach słabości duchowej i cielesnej.
Dlatego drogie siostry i bracia życzę wam, abyśmy znaleźli siły i czas,
aby się uchwycić Boga, Jego dobra, Jego miłości, Jego zbawienia – które w
Jezusie otrzymaliśmy. Życzę wam przede wszystkim mocnej i na trwałym
fundamencie zbudowanej wiary – która nie zachwieje się w chwilach
doświadczenia, które pomoże przejść przez słabość i doświadczenie. Niechaj
każdy dzień nowego roku będzie dla nas wyjątkowym czasem wędrówki z
Bogiem. Szukajmy Bożej dobroci, która rozlewa się dla nas w Bożym Słowie w
Sakramentach. On szuka nas i chce nas prowadzić.
Błogosławionego, zdrowego i pełnego radości nowego 2021 roku!
Niechaj miłosierny Bóg ma nas w swojej opiece i prowadzi nas. A my nie
zapominajmy o lekturze Bożego Słowa. W nim znajdujemy dobro darowane
nam przez Boga. Zostańcie z Bogiem!
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII GRUDZIEŃ
Sok z pigwy dla seniora.
Pani
Pastorowa
przygotowała wspaniały i
bardzo zdrowy sok z
pigwy
dla
naszych
seniorów. Wśród owoców
i warzyw na ołtarzu w
Dziękczynne Święto Żniw
znalazły się tez owoce
pigwy. Pigwa została
przerobiona na sok i
znalazła
się
w
tegorocznych
paczkach
świątecznych dla naszych
najstarszych seniorów. Bez wątpienia ciepła herbata z sokiem z pigwy dobrze
wpłynie na samopoczucie i odporność naszych seniorów.
W tym miejscu serdecznie dziękujmy pani Pastorowej Liliannie Pysz za
inicjatywę i wykonanie soku!

***

Parafialny Mikołaj
W pierwszej połowie grudnia zostały rozwiezione przez „Parafialnego
Mikołaja” paczki do seniorów oraz dzieci z naszej parafii. Jak co roku paczki
otrzymują seniorzy (osoby 75+) oraz dzieci (do konfirmacji).
Elfy przygotowały 27 paczek dla seniorów oraz 18 paczek dla dzieci. W
tegorocznych paczkach znalazły się słodycze, art. spożywcze jak: olej, cukier,
mąka, puszki z rybami i mięsem, sok z pigwy wykonany przez panią Pastorową
(dla najstarszych seniorów), książeczka z „Biblią na co dzień” oraz wiele innych
smakołyków.
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Tegoroczne paczki zostały sfinansowane ze środków przekazanych przez
Komandorię Pruską Zakonu Joannitów oraz z własnych środków parafialnych.
Serdecznie dziękujemy za przygotowanie paczek p. Eli, p. Monice, p. Marcinowi
i p. Bartkowi.

***

Adwentówka On-line
W dniu 16 grudnia pierwszy raz w historii piskiej parafii miała miejsce
Adwentówka On-line. Na platformie ZOOM spotkali się parafianie naszej
parafii z różnych jej zakątków. Obecni byli parafianie z Ełku, Bzur, Rucianego,
Pisza.
Blisko 20 osób wzięło udział w tym wydarzeniu.
Każdy miał przed monitorem komputera kawę, ciastko oraz Pismo Święte.
Oczywiście adwentówka bez kolędowania nie miałaby sensu, więc mimo
kłopotów technicznych razem śpiewaliśmy. Był to wyjątkowy czas. Mimo, że
pandemia ograniczyła nam możliwość spotkania, to jednak widzieliśmy się na
ekranie!
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***
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Medal 100-lecia EDW dla piskiego proboszcza
W dniu 17 grudnia br. w siedzibie Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali 100-leia Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego.
Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp płk Mirosław Wola nadał medale trzem
kapelanom EDW: ks. ppłk Tadeusz Jelinek (z Żychlina), ks. mjr SG Marcin
Pysz (z Pisza) oraz ks. mjr Tomasz Wigłasz (z Białegostoku).
W związku z panującą pandemią uroczystość miała miejsce w kaplicy
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w Warszawie przy ul.
Nowowiejskiej 26.
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***
Betania Spółka z o.o.
Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Piszu w 2020 r. powołała do
istnienia działalność gospodarczą w
postaci spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością pod nazwa
Betania. Spółka zastąpi z czasem
Ora Laborens, którą parafia
prowadzi od 2010 r.
Betania Sp. z o.o. będzie prowadziła
m.in.
wypożyczalnię
sprzętu
rehabilitacyjnego.
Cały przychód z działalności
Spółki będzie przekazywany na
cele kultu religijnego Parafii
Ewangelicko -Augsburskiej w Piszu z przeznaczeniem na pomoc dla
seniorów, osób niepełnosprawnych oraz renowacje i konserwację kościoła
ewangelickiego w Wejsunach.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z Betania Sp. z o.o.
Więcej szczegółów można znaleźć na stornie: www.betaniapisz.pl
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SŁOWO PROBOSZCZA
Dziękuję za pamięć i modlitwy!

Kochani Parafianie i Sympatycy naszej Parafii. Bardzo serdecznie dziękuję
Wam wszystkim za pamięć, życzenia zdrowia oraz modlitwy przesłane sms, emailem, tele, itp.
Powoli zaczynam wracać z dalekiej i bardzo bolesnej podróży… Bóg w swojej
nieocenionej miłości prowadzi mnie przez tą dolinę cienia, budzi poprzez swoje
Słowo nadzieję, że będzie dobrze…
Serdecznie dziękuję przede wszystkim mojej żonie Liliannie, która nie bacząc
na niebezpieczeństwo opiekuje się mną w łożu choroby.
Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się osobiście… tęsknię za Wami i za
amboną wejsuńskiego kościoła. Proszę Was o modlitwę!
W tym Nowym Roku życzę Wam wiele Bożego błogosławieństwa, Bożej
opieki, zdrowia i radości z przebywania w bliskości Boga.
Zostańcie z Bogiem
ks. Marcin Pysz
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Zapraszamy na Godziny Biblijne On-line!

Harmonogram Godzin Biblijnych On-line
06 stycznia 2021 r. – Święto Epifanii zapraszamy na nabożeństwo do Wejsun
20 stycznia 2021 r. 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 – grudzień 2020

Koniec grudnia to bardzo
pracowity czas w każdym
Środowiskowym
Domu
Samopomocy. Mimo trudności
spowodowanych
pandemią
dotarło do nas Betlejemskie
światło pokoju przyniesione
przez drużynę harcerzy z Białej
Piskiej.
O
naszych
uczestnikach
pamiętały także przedszkolaki z
pobliskiego przedszkola, które
dostarczyły
mnóstwo
własnoręcznie
wykonanych
kartek świątecznych. Każdy
uczestnik otrzymał ponadto
paczkę świąteczną, a najbardziej
potrzebujący gorący posiłek w
klimacie wigilijnym.
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz

***
Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
Piszu - grudzień 2020
Miesiąc grudzień w działalności naszego ośrodka minął pod znakiem
przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Niestety, w tym roku z powodu
pandemii, były to inne przygotowania, niż zwykle, ale mające równie
sympatyczne efekty. Otóż cały nasz zespół zamienił się w grupę Mikołajów i
Mikołajek, którzy poza codziennym zaspokajaniem potrzeb uczestników,
między innymi takich jak: prowadzenie rozmów wspierających, robienie
zakupów, dowożenie obiadów najbardziej potrzebującym uczestnikom,
zaangażowani byli w tworzenie drobnych prezentów, które dostarczyliśmy
wszystkim naszym podopiecznym. Powstały piękne kartki świąteczne z
życzeniami, zabawne słoiczki wypełnione słodyczami oraz piernikowe choinki.
Cytując naszą Panią Dyrektor: „Na znak zbliżających się świąt, ten symboliczny
upominek jest świadectwem nieprzerwanej pamięci, opieki oraz ogromnej
tęsknoty za naszymi Uczestnikami.” Do każdej takiej magicznej paczuszki
dołączona została solidna torba z produktami spożywczymi, z których
uczestnicy przygotują świąteczne potrawy. Sądzimy, że wszyscy przez nas
obdarowani poczuli się miło.
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Relacja: Ewa Krygier Bosak

PLAN NABOŻEŃSTW STYCZEŃ2021 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 m2 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.
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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.

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

Uroczystość

03.01.

Łk 2,
41-52

2. Niedziela po
Bożym
Narodzeniu

06.01. Iz 60,1-6
10.01.

Rz 12,
1-8

17.01.

J 2,1-11

24.01.

Rz 1,
13-17

31.01.

2 P 1,
16-19

07.02.

Łk 8,4-8

Święto Epifanii
1. Niedziela po
Epifanii
2. Niedziela po
Epifanii
3. Niedziela po
Epifanii
Ostatnia
Niedziela po
Epifanii
2. Niedziela
przed Postem
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Wejsuny Pisz

Ełk

Biała
Piska

10:00

Transport z Pisza do
Wejsun o godz. 9:25

17:00

Transport z Pisza do
Wejsun o godz.
16:25

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Transport z Pisza do
Wejsun o godz. 9:25

Zapraszamy również w każdą niedzielę o godz. 15:50 do
obejrzenia nabożeństwa ewangelickiego w TVP3.
3 stycznia – kościół w Zelowie (nabożeństwo ewangelicko-reformowane)
10 stycznia – kościół Zbawiciela w Kluczborku
17 stycznia – kościół Jana Chrzciciela w Cisownicy
24 stycznia – kościół w Giżycku
31 stycznia – kaplica w Opolu
7 lutego – kaplica w Wapienicy (nabożeństwo ewangelicko-metodystyczne)
14 lutego – kościół Zbawiciela w Jeleniej Górze-Cieplicach
21 lutego – kościół w Rypinie
28 lutego – kościół św. Mateusza w Łodzi

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ
Prawie 4 500 impulsów miłości z Polski!
Z radością informujemy, że akcja „Prezent pod choinkę”, organizowana od 20
lat przez Centrum Misji i Ewangelizacji, pomimo utrudnień spowodowanych
pandemią przyniosła w tym roku 4490 prezentów, które zostały przekazane
dzieciom w Białorusi, Ukrainie i Rumunii.
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Paczki trafiły do wspólnot parafialnych, szkół, przedszkoli, domów dziecka oraz
do dzieci ulicy objętych działaniami streetworkerów, a także do dzieci
niepełnosprawnych.
Dziękujemy współorganizatorom: Diakonii Kościoła i Śląskiemu Oddziałowi
Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy oraz wszystkim lokalnym
koordynatorom, polskim dzieciom, rodzicom, duchownym, katechetom,
nauczycielom, przedszkolom, szkołom, wspólnotom parafialnym, za włączenie
się w tegoroczną akcję. JESTEŚCIE WSPANIALI!
Cieszymy się, że wspólnymi siłami udało nam się wysłać tak liczne „impulsy
miłości”. Ufamy, że wywołają one uśmiech na twarzy niejednego dziecka i
sprawią radość całym rodzinom w czasie świętowania Bożego Narodzenia.
źródło: www.luteranie.pl

***
„Luterańska tożsamość i ekumenizm”
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„Luterańska tożsamość i ekumenizm” – to tytuł najnowszej publikacji wydanej
przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.
Książka zawiera dokumenty Instytutu Badań Ekumenicznych Światowej
Federacji Luterańskiej (ŚFL) oraz ŚFL, dotyczące tożsamości wyznaniowej
luteranizmu i zobowiązań światowej wspólnoty luterańskiej wobec ruchu
ekumenicznego.
Publikacja wpisuje się w temat roku 2021, który decyzją Synodu będzie
obchodzony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce jako Rok
Tożsamości Luterańskiej. Wprawdzie w tradycji luterańskiej rok liturgiczny
rozpoczyna się w 1. Niedzielę Adwentu to jednak zwyczajowo każdy nowy rok
kalendarzowy koncentruje się na określonym temacie – bieżący rok (2020) jest
rokiem wolności chrześcijańskiej, a 2021 będzie właśnie Rokiem Tożsamości
Luterańskiej.
Książka „Luterańska tożsamość i ekumenizm” została wydana staraniem
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, w tym szczególnie Komisji ds.
teologicznych i pastoralnych Synodu oraz Polskiego Komitetu Krajowego ŚFL.
Inicjatywę wydawniczą wsparł Niemiecki Komitet Krajowy ŚFL ze środków
Zjednoczonego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Niemiec (VELKD).
Publikacja
jest
dokumentem
studyjnym
przeznaczonym
zarówno
do indywidualnej refleksji, jak i do pracy w ramach grup parafialnych czy
konferencji duchownych. W warstwie teologicznej wypływa on z kluczowej dla
luteranizmu autorefleksji, iż reformacja Kościoła nie jest faktem dokonanym,
historycznym artefaktem z przeszłości, ale wciąż się dzieje, jest wydarzeniem,
w którym Bóg nieustannie powołuje i przemawia do wspólnoty stwarzanej przez
Słowo Boże, także sakramentalnie. Ma to szczególne znaczenie w czasie
wielowymiarowych i często radykalnych przemian w (samo)świadomości
Kościoła spowodowanych różnymi okolicznościami, także pozareligijnymi
(pandemia), które współkreują rzeczywistość wokół Kościoła i w nim samym.
Nowa publikacja jasno pokazuje, że stawianie pytania o tożsamość nie jest
czymś pobocznym lub dowolnym dla luteranizmu, ale wynika z samego sedna
ewangelickiej refleksji o Kościele. Nie chodzi zatem o sezonowy kaprys czy
wymyślone przez teologów ‘prace interwencyjne’, których celem byłoby
zajmowanie się Kościoła samym sobą, ale o egzystencjalną, a więc istotną dla
sensu i celu misji Kościoła duchową pracę nad sobą.
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Dla Kościoła, który w nazwie i teologii, odwołuje się do reformacyjnego
dziedzictwa, proces (re)definiowania tożsamości w obliczu starych i nowych
wyzwań jest zasadniczy.
źródło: www.ewangelicy.pl

***
Rok tożsamości luterańskiej

Rok 2021 będzie, decyzją Synodu, obchodzony w Kościele EwangelickoAugsburskim w Polsce jako Rok tożsamości luterańskiej.

Źródło: www.luteranie.pl

***
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Święto Objawienia Pańskiego

Święto Epifanii to najstarsze święto chrześcijańskie poświęcone Chrystusowi
i w odróżnieniu od innych nie posiada żydowskich korzeni. Przypomina
o światłości, jaka przyszła na świat w Jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi.
Dlatego też w dniu tym w wielu Kościołach wspomina się dzieło misji –
chrześcijan, którzy z narażeniem życia i zdrowia niosą Dobrą Nowinę o Jezusie
Chrystusie. Nie ma dokładnych informacji, od kiedy Święto Objawienia
Pańskiego obchodzone było w Kościele chrześcijańskim. Najstarsze źródła
poświadczają, że święto wywodzi się z Egiptu z końca IV wieku. Jednak
na przełomie IV i V wieku Jan Kasjusz relacjonuje, że zwyczaj Święta Epifanii
jest antyczną tradycją (antiqua traditio), co uzasadnia stwierdzenie,
że uroczystość obchodzona była lokalnie na długo przed tekstem Kasjusza.
Początkowo Święto Epifanii poświęcone było Narodzeniu Pańskiemu oraz
Chrztowi Pańskiemu, cudowi w Kanie Galilejskiej oraz przybyciu magów (tzw.
króli) ze Wschodu, których symbolika zdominowała późniejsze przekazy
liturgiczne. Kościół Wschodni obchodzi Święto Chrztu Pańskiego i Objawienia
Pańskiego jednocześnie. Kościoły zachodnie – rzymskokatolicki, ewangelickie,
anglikańskie i starokatolickie – wspominają Chrzest Pański w pierwszą
niedzielę po Epifanii. W okresie Reformacji ks. Marcin Luter podejmował próby
zmiany nazwy Święta Epifanii na Święta Chrztu Pańskiego, argumentując,
że byłby to powrót do korzeni, jednak Wittenberski Reformator ostatecznie nie
przebił się ze swoją opinią i pozostano przy dotychczasowej praktyce kościelnej.
Ze Świętem Epifanii związane są zwyczaje liturgiczne (szczególnie
w Kościołach wschodnich), ale również legendy związane z postaciami Trzech
Króli (Magów). Symbolika Trzech Króli przez stulecia rozważana była
w kazaniach i opracowaniach teologicznych. Pokłon trzech magów/mędrców
posiadał w tradycji liturgicznej głęboką wymowę: miał on być wyrazem
uniwersalnego charakteru Ewangelii, a co za tym idzie, misji Kościoła. Według
źródeł patrystycznych także dary złożone przez „Trzech Króli” miały swoją
symbolikę: złoto podkreślało królewską godność Chrystusa, kadzidło złożone
było jako ofiara dziękczynna Bogu, a mirra, którą namaszcza się ciało zmarłych,
miała być zapowiedzią Golgoty.
Źródło: www.luteranie.pl
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Nowy Naczelny Kapelan Wojskowy

Od 1 stycznia 2021 r. odpowiedzialnym za służbę
Duszpasterstwa Wojskowego będzie ks. Marcin Makula.

Ewangelickiego

1 stycznia 2021 r. nastąpią zmiany w Ewangelickim Duszpasterstwie
Wojskowym. 31 grudnia 2020 r. kończy służbę dotychczasowy Naczelny
Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, bp płk Mirosław Wola,
który pozostanie proboszczem parafii w Gorzowie Wlkp.
Nowym Naczelnym Kapelanem Wojskowym będzie ks. Marcin Makula
z parafii w Golasowicach. Termin konsekracji ks. Makuli na biskupa
wojskowego zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.
Źródło: www.luteranie.pl

***
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Nowy Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży

Z dniem 1 stycznia 2021 roku funkcję tę pełni ks. Tymoteusz Bujok.
31 grudnia 2020 r. ks. Marcin Konieczny zakończył służbę jako Ogólnopolski
Duszpasterz Młodzieży. Z dniem 1 stycznia 2021 roku funkcję tę pełni ks.
Tymoteusz Bujok. W związku z tym mianowaniem, od nowego roku,
prowadzenie Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Młodzieży powierzono Centrum
Misji i Ewangelizacji.

Źródło: www.luteranie.pl
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ROZWAŻANIE
Nowy Rok – Imię Jezus – Nowe postanowienie
Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod
niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
Dz 4,12
Rodzice wybierają dla swojego dziecka imię. Widzimy to też na
przykładzie biblijnym, w historii o narodzeniu Jana Chrzciciela. Często wybiera
się imię kogoś z rodziny albo imię w danym czasie modne lub imię, które stało
się sławne. Potem bywa i tak, że ktoś jest niezadowolony ze swojego imienia.
Niektórzy zmieniają imię nadane im przez rodziców i wybierają sobie nowe.
Są imiona, które przez pewien czas są bardzo głośne, są codzienne
wymieniane w środkach masowego przekazu. Imionami niektórych ludzi są
nazywane ulice i miasta. Potem bywa i tak, że po pewnym czasie zastępuje się je
innymi imionami.
My wyznajemy z Piotrem: Nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem
nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które
moglibyśmy być zbawieni.
Wielki teolog Karl Bart, złożył przed śmiercią znamienne świadectwo:
„Cała treść Biblii, a także wszystko, co nazywamy Kościołem i wszystkie
pańskim zwiastowaniem związane jest z imieniem Jezus. Wszystko zależy od
imienia Jezus.”
Tym różni się Pismo Święte od innych dobrych i wartościowych ksiąg.
Gdybyśmy z Nowego Testamentu usunęli imię Jezus, pozostałby jeszcze piękna
książka, ale zupełnie absurdalna. Wtedy można by i nad tą książką przejść do
porządku dziennego, ponieważ tylko to imię stanowi o jej wartości i znaczeniu.
W każdym czasie żyli różni wybawcy z bied nękających ludzi, ale jest
tylko jeden Zbawiciel, który wybawia od śmierci. Przez wiarę w imię Jezus
bywają uzdrowi chorzy, wypędzane są demony, wysłuchiwane są modlitwy.
Każdy bowiem kto wzywa imienia Pańskiego zbawiony będzie.
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Jest to imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się
wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią.
I niech to będzie naszym noworocznym postanowieniem. Przyznawać się
do imienia Jezusa. Nie wstydźmy się tego imienia, bo tak jak Biblia bez tego
imienia, tak nasze życie może być absurdalne.

Bartłomiej Polok

POSTACIE BIBLIJNE
Po wyjściu z Arki na ziemi rozpoczęło się nowe życie, nowe istnienie. Noe,
oraz jego synowie z rodzinami dali początek, można powiedzieć nowej
populacji. Synowie Noego mieli wielu potomków - dzieci, wnuki i prawnuki,
zaś ich rodziny rozprzestrzeniły się po całej ziemi. Ludzie uczyli się uprawiać
rolę, hodować zwierzęta i budować wielkie miasta. Wszyscy ludzie, jako że
wywodzili się od jednej rodziny mówili tym samym językiem – tak zrodziła się
historia o wieży Babel, gdzie Bóg wg 1 księgi Mojżeszowej pomieszał ludziom
języki. Wiele lat później po tych wydarzeniach w Haranie żyło pewne
małżeństwo…

… Abram i Saraj…
Było to dość szczęśliwe małżeństwo, które borykało się z problemem braku
męskiego potomka. Pewnej nocy Abram dostał polecenie od Boga, aby udał się
do ziemi, którą Ten miał mu wskazać (1 Mż 12,1). Bóg zapewnił również
Abrama o tym, że uczyni z niego naród wielki i uczyni go sławnym tak, że
stanie się błogosławieństwem.
Abram i Saraj wraz z całym swoim dobytkiem udali się w stronę Ziemi
Kananejskiej, gdzie Bóg tak powiedział do mężczyzny: Ziemię tę dam
potomstwu twemu. Abram zbudował tutaj Ołtarz Panu, po czym udał się w góry
na wschód od Betelu, gdzie również zbudował ołtarz.
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W czasie gdy w miejscu pobytu Abrama nastał głód, ten udał się do Egiptu,
gdzie miał zatrzymać się jako przybysz. Przed wejściem na ziemie egipskie,
poprosił swoją żonę o to aby nie mówiła, że jest żoną tylko siostrą Abrama. Całe
to zajście tylko dlatego, że Saraj była piękną kobietą i Abram bał się, że ktoś
może targnąć się na jego życie z zazdrości o żonę.
Dworzanie faraona egipskiego, gdy ujrzeli urodę Saraj, polecali ją swemu
władcy, tak, że sam faraon chciał poznać tę kobietę. Faraon ze względu na Saraj
pomógł Abramowi dając mu owce, bydło, osły oraz niewolników.
Niestety na wskutek plag, które nawiedziły faraona i jego dwór, ten
domyślił się, że Saraj to nie siostra tylko żona Abrama i kazał ich oboje z całym
ich dobytkiem odprawić z Egiptu.
Abram i Saraj wyszli z Egiptu będąc bardzo zasobnymi w trzody, złoto i
srebro. Towarzyszył im również Lot – bratanek Abrama. Po powrocie na ziemie
kananejskie, doszło do konfliktu między pasterzami Abrama i Lota, toteż Ci
postanowili się od siebie odłączyć. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, zaś
Lot w okręgu nadjordańskim, niedaleko Sodomy.
Pewnej nocy Abram usłyszał, jak Bóg powiedział do niego Spójrz na niebo
i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Abram podniósł głowę i zobaczył
niezliczoną ilość migoczących na niebie gwiazd. Do jego uszu dotarł Boży głos
Tak liczne będzie twoje potomstwo.
Wtedy Bóg nadał Abramowi i Saraj nowe imiona. Abrama nazwał
Abrahamem, zaś Saraj – Sarą. Ojcem mnóstwa i księżniczką.

I to jest historia, która powinna nas uczyć tego, że Bóg ma dla każdego z
nas plan. Że jak coś obieca, to tego dopełni. Tak się też stało. Abraham i Sara,
będąc w podeszłym już wieku doczekali się później potomstwa. Wszak jak
dobrze pamiętamy Abraham jest praojcem wszystkich Izraelitów oraz Arabów.

Bartłomiej Polok
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DO POCZYTANIA
Jesteś prawdą
Panie mój, który nigdy mnie nie opuściłeś
Chociaż ja czyniłem to wiele razy
A Ty, Boże, w swoim miłosierdziu zawsze mi wybaczyłeś
Teraz wiem, że nigdy kochać mnie nie przestałeś
A teraz, w tym trudnym dla ludzi, pandemicznym czasie
Jesteś jedynym moim nadziei promieniem
Jedynym naszym ludzi wybawieniem
Tylko Ty, Panie, w tym nowym roku
Sprawisz, że będę z radością wielbił Twoją chwałę
Pełną boskiego uroku
Jesteś, Boże, jedynym, co ze szponów zarazy ludzi wybawi
Bo Jesteś miłością i miłosierdzia prawdziwą ostoją
Miłością, miłosierdziem, nadzieją i prawdą.

Leszek Drzazgowski

***

„Kolejny rok”
Skończył się rok 2020, a rozpoczął nowy, 2021. Coś minęło i coś się
rozpoczęło. Noc z 31 grudnia na 1 stycznia staje się granicą między starym a
nowym. Zawsze był to moment hucznie świętowany, w gronie znajomych,
rodziny, poprzez wyjazdy, wycieczki, imprezy i wiele innych. Na przykład moi
rodzice od lat mają zwyczaj spędzania sylwestrowej nocy w górach. Wieczorem
wychodzą z domu, ubierają kurtki, biorą latarki „czołówki” i wyjeżdżają.
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Wspinają się na sam szczyt gór jak Wielka Czantoria, Równica czy Klimczok i
stamtąd, z góry oglądają fajerwerki o północy. Podobnie jak oni, każdy zapewne
ma swój własny sposób na świętowanie tej szczególnej nocy.
Styczeń i Nowy Rok poza Sylwestrem kojarzymy także z hasłem „Nowy
rok – nowy Ja”. Wiele osób zaczyna wtedy chodzić na siłownię, przechodzi na
dietę, deklaruje, że zacznie codziennie czytać Biblię albo zaczyna częściej
odwiedzać znajomych i rodzinę. Niestety większość owych zmian nie
wytrzymuje próby czasu, po paru tygodniach, po miesiącu - dwóch, inicjatywy
wygasają. Dlaczego? Najczęściej to przyczyna braku motywacji oraz
nierealnych oczekiwań. Brakuje wytrwałości i cierpliwości by stopniowo
wprowadzać nowe nawyki.
Obecnie nasze możliwości są ograniczone bardziej niż zwykle, jak więc
możemy cokolwiek planować? Sytuacja pandemii wydaje się nas uwalniać od
odpowiedzialności, od potrzeby dbania o siebie. To złudzenie, obecne warunki
zachęcają, a wręcz wymuszają na nas wkładanie większego wysiłku w trosce o
swoje zdrowie, relacje z innymi oraz rozwój. Już samo przestrzeganie restrykcji
i zwiększona dbałość o higienę wymagało od nas dużej wytrwałości i
samodyscypliny, mamy więc co rozwijać i na czym budować.
Co możemy zmienić? Możemy częściej wychodzić z psem na spacer.
Częściej dzwonić do rodziny i przyjaciół, utrzymywać z nimi kontakt. Samo
uśmiechanie się częściej już dużo daje. Możemy więcej czytać, słuchać radia,
oglądać wartościowe filmy w telewizji. Możemy wypróbowywać nowe przepisy
w kuchni. Możemy w miarę naszych możliwości zdrowotnych i
mieszkaniowych także ćwiczyć w domu. Oraz co bardzo ważne warto
przeznaczyć odrobinę czasu każdego dnia także na rozwój duchowy, poprzez
lekturę Biblii, uczestnictwo w Godzinie Biblijnej w naszej parafii lub oglądanie
transmisji z nabożeństw w telewizji czy w Internecie. Sposobów jest wiele i
ogranicza je głównie nasza kreatywność. Dzisiejsze czasy dają nam wiele
możliwości z których warto skorzystać, by ten trudny czas stał się dla nas
łatwiejszy, a zarazem produktywniejszy.

Elżbieta Gabryś
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***

Cytat na Nowy Rok
Życie jest czymś pięknym, darem od Boga,
misją oraz walką, w której nie można się poddać.
Trzeba walczyć o szczęście, o samych siebie.
Są chwile szczęścia i smutku. To takie ciągłe dążenie do czegoś:
do perfekcji, do spełnienia marzeń, do szczęścia.
Kiedy walczymy możemy odnaleźć to szczęście,
a kiedy poddajemy się, dosięgać będzie cierpienie,
tak jak mówi powiedzenie:
„Życie to nie bajka , życie to ciągła walka”.
Czasami bywa różnie, ale nie ma co się załamywać,
trzeba doceniać każdą chwilę i cieszyć się z tego co się ma.
Martina Colella
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CHWILA RELAKSU
Krzyżówka na styczeń
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1. Ile lat miał Jozjasz, gdy objął władzę królewską (2 Krl 22,1)
2. Czego dotknął martwy wrzucony do grobu, który ożył (2 Krl 13, 20-21)
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3. Następca Eliasza (2 Krl 2, 13-25)
4. Co było znakiem dla Hiskiasza, że Pan go uzdrowi? (2 Krl 20, 9-11)
5. Sługa Elizeusza (2 Krl 4, 12)
6. Jej dziecko wskrzesił Elizeusz w Szunem (2 Krl 4, 8-13)
7. Król, reformator (2 Krl 22,1-2)
8. Od czego nie odstąpił Jehu? (2 Krl 10, 29)
9. Pomnożył ją Elizeusz u wdowy po proroku (2 Krl 4,1-7)
10. Był nim Szafan (2 Krl 22, 9-10)
11. Następca Achaza, król judzki (2 Krl 18, 1-12)
12. Co zdjął Eliasz, aby tym uderzyć wodę? (2 Krl 2,9)
13. Co miało 18 łokci wysokości? (2 Krl 25, 17)
14. Płeć dziecka, które usługiwało żonie Naamana (2 Krl 5, 2-3)
15. Matka Achazjasza (2 Krl 11,1-3)
16. Co zrobił Elizeusz wobec chłopców, idąc do Betelu? (2 Krl 2, 23-24)
17. Co oprocz łuku przyniósł Joasz Elizeuszowi? (2 Krl 13,15-19)
18. Z jakimi zwierzętami przybył Naaman do Elizeusza? (2 Krl 5, 9)
19. Nazwa miasta w którym Elizeusz był inspiratorem zmiany władzy (2 Krl
7,7-14)
20. Jaki przedmiot został wydobyty z wody za pomocą kija? (2 Krl 6,1-7)
21. Miejsce, gdzie Chilkiasz znalazł księgę zakonu (2 Krl 22, 8)
22. Zginęła tragiczną śmiercią - wyrzucona przez okno (2 Krl 9, 30-37)
23. Co wzmogło się w Jerozolimie podczas jej oblężenia? (2 Krl 25,3)
24. Nazwa rzeki/jeziora w której Naaman miał się obmyć 7 razy? (2 Krl 5, 10)

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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Mały Wielki Procent
Parafia powołała w 2010 r.
Ewangelickie
Stowarzyszenie
Betel,
którego
głównym
zadaniem
jest
prowadzenie
pomocy
dla
osób
niepełnosprawnych.
W 2013 roku otrzymaliśmy
status Organizacji Pożytku
Publicznego i można przekazać
na nasze stowarzyszanie 1 % od podatku.

Prosimy o P O M O C!
Nasze stowarzyszenie prowadzi:
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu dla 50 uczestników terapii
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej dla 50
uczestników terapii
- Stację Socjalną w Piszu - pod opieką mamy 60 pacjentów
Waszą pomoc potrzebujemy na:
- prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej
Piskiej
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu

KRS : 0000373147 - wpisz w podczas wypełniania
deklaracji PIT
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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
Strona Internetowa Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego:
www.betaniapisz.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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