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

Łk 6,36

HASŁO MIESIĄCA MARZEC 2021 R.
Jezus rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą.
Łk 19,40
Drogie siostry i bracia w Pan naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy
Piskiego Ewangelika. Wkroczyliśmy w czas pasyjny. Marzec jako miesiąc
przełomu zimy/wiosny stał się również czasem przełomu w naszym życiu. Oto
Pan Bóg dał nam ponownie szansę na przeżywanie błogosławionego czasu
pasyjnego. Czasu, kiedy mamy szukać bliskości z Bogiem. Właśnie pasyjne
wędrowanie za Jezusem może nam pomóc w zrozumieniu wielkiej i nieocenionej
Bożej łaski. Powstaje pytanie jak to zrozumieć? Odwieczny kłopot człowieka, że
mówi o łasce Boga, a tak w sumie nie do końca rozumie, jaki wielki dar otrzymał.
Spójrzmy na siebie… sami dla siebie zróbmy analizę swojego postępowania,
swojego sumienia… nie musimy siebie osądzać… nie musimy poddawać się pod
osąd innych – ale tak po prostu zastanów się, bracie i siostro, czy w twojej
codzienności nie pojawia się: egoizm, zawiść, nienawiść, chęć zemsty, itp. Wtedy
przyznasz przed sobą i Bogiem, w duszy swojej, że nie do końca wychodzi ta
„droga dziecka Bożego”. Ten moment zdania sobie sprawy z własnej grzeszności
i częstych upadków, stanie się momentem przełomowym dla twojej wiary. Zdaj
sobie sprawę, że Bóg te wszystkie złe myśli, słowa, uczynki odpuszcza! On czyni
cię czystym i sprawiedliwym! On nie zapomina na chwilę, a jak potrzebuje to
wyciąga ci przeszłość – to takie nasze ludzkie częste działanie… On po prostu
wymazuje twoją winę poprzez śmierć i przelaną krew swojego Syna Jezusa
Chrystusa… to właśnie jest ta łaska… ona dotyczy ciebie i mnie, ona jest
indywidualna! Tak właśnie zrozumiemy tą wielką euforię która towarzyszyła
uczniom podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a którą chcieli stłumić faryzeusze,
na co mówi Jezus: jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą… radosnej wieści
o miłości i łasce Boga nikt nie wyciszy… Ona krzyczy przez serca wierzące i
świadome swojej duchowej kondycji. Bo człowieka potrzebuje nieustającej
bliskości z Panem, mimo, że często kreuje się na tak samodzielnego i ważnego –
bez Boga ani do proga – bez Boga nic nie uczynimy, bez Boga jesteśmy samotni
i ubodzy. Dlatego w tym czasie pasyjnym życzę wam i sobie abyśmy na nowo
poczuli wielkie dziękczynienie i radość z łaski okazanej nam w krzyżu Jezusa
Chrystusa. On tak wiele uczynił dla nas, bo nas kocha! Amen.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII LUTY
Odbyło się hybrydowe Zgromadzenie Parafialne

W niedzielę 21 lutego br. po nabożeństwie w kościele w Wejsunach miało miejsce
pierwsze w naszej historii hybrydowe zgromadzenie parafialne. Dzięki temu w
zgromadzeniu wzięli udział parafianie z wszystkich filiałów naszej parafii.
Zgromadzenie poprzedziło nabożeństwo również na żywo emitowane na
platformie ZOOM.
Zgromadzenie Parafialne przyjęło sprawozdania finansowe oraz z życia parafii,
jak i również przyjęło preliminarz na 2021 r.
Zgromadzenie wyraziło zgodę na zakup sprzętu i przygotowanie parafii do
stałych transmisji nabożeństw w Internecie. Od paru miesięcy spływają do naszej
parafii prośby z bliska i z daleka o transmisje nabożeństw w Internecie. Osoby,
które chciałyby wesprzeć ten projekt mogą dokonać przekazania ofiary na konto
parafii z dopiskiem „Parafia On-line”.
Serdecznie dziękujemy p. Bartłomiejowi i p. Elżbiecie za przygotowanie i pomoc
techniczną naszego zgromadzenia.
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zdj. Marcin Redzko

***
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Projekt "Parafia On-line"
Zgromadzenie Parafialne wyraziło zgodę na emisję nabożeństw z piskiej parafii
ewangelickiej w internecie. Rozpoczynamy zbiórkę ofiar na zakup sprzętu do
realizacji emisji. Planujemy zakup m.in. dwóch kamer.
Nabożeństwa będą emitowane ma żywo z kościoła ewangelickiego w Wejsunach
oraz z kaplicy ewangelickiej w Piszu. Emisja realizowana będzie na YouTube
oraz na Facebook.
Nasz projekt można wesprzeć wpłacając ofiarę na konto parafii tytułem:
„Ofiara na cele kultu religijnego – Parafia On-line” lub poprzez DotPay.
Za każdy przekazany dar serdecznie dziękujemy.
Mamy nadzieję, do szybkiego zobaczenia „na łączach”!
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Zapraszamy na Godziny Biblijne On-line!

Harmonogram Godzin Biblijnych On-line
3 marca 2021 r. godz. 18>00
17 marca 2021 r. godz. 18:00
7 kwietnia 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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Zapisy na nabożeństwa wielkopiątkowe!
W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi w Wielki Piątek w naszej parafii
odbędą się nabożeństwa jedynie w kościele w Wejsunach. W kościele może
uczestniczyć 20 osób w nabożeństwie, więc odbędą się co najmniej 2
nabożeństwa.
Już teraz można
wielkopiątkowych.

się

zapisywać

na

konkretne

godziny

nabożeństw

Nabożeństwa odbędą się o godz.: 10:00 i 17:00.
Zapisywać się można na listę wyłożoną w kościele, telefonicznie (ks. M. Pysz:
502 620 934, ks. 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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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA
Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Białej Piskiej – luty 2021
Ledwie wróciliśmy
do zajęć, a tu już
Walentynki! Nie
mogąc
zorganizować
wspólnej imprezy
jak to było w
zwyczaju w każdej
pracowni odbyły
się
zajęcia
poświęcone
obchodom
tego
pięknego dnia.
Ze względu na reżim sanitarny nie było tańców, ale tworzenie walentynek,
origami w kształcie serduszek, kalambury, quizy i krzyżówki o tematyce
walentynkowej pozwoliły nam uczcić dzień zakochanych.
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz

***
Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
Piszu – luty 2021
Od 1 lutego wznowiliśmy działalność w
naszym Domu, z zachowaniem zasad
instruktażu sanitarnego.
Dnia 4 i 5 lutego obchodziliśmy "Dzień
Pozytywnego Myślenia". Z tej okazji w
poszczególnych
pracowniach
zorganizowane zostały zajęcia. Uczestnicy
oglądali filmy, afirmacje, dzielili się
swoimi wrażeniami.
W ścisłym reżimie sanitarnym odbyły się
"Walentynki". Zarówno uczestnicy jak i
pracownicy zostali obdarowani pięknymi,
czerwonymi i przepełnionymi miłością
serduszkami , które wyłonione zostały z
wcześniej
przygotowanej
poczty
walentynkowej. Znalazły się w nich życzenia, wyznania miłosne, wyrazy
wdzięczności i zadowolenia.
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W związku z akcją szczepień na Covid-19 pomagamy naszym podopiecznym w
dotarciu do punktu szczepień i bezpiecznym powrocie do domu.
W pracowni rękodzieła artystycznego nasi uczestnicy wykonują piękne prace,
które zdobią korytarze i pracownie naszego ośrodka.
Po długiej przerwie nasz Dom zaczyna tętnić życiem. Na twarzach podopiecznych
widać uśmiech i zadowolenie.

Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska
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PLAN NABOŻEŃSTW MARZEC 2021 R.
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

07.03.

Ef 5,1-2

3. Niedziela
Pasyjna

14.03.

J 12,2024

4. Niedziela
Pasyjna

10:00

21.03.

Hi 19,
19-27

5. Niedziela
Pasyjna

10:00

28.03.

Hbr 11,12; 12,1-3

6. Niedziela
Pasyjna

01.04.

Mt 26,
17-30

Wielki Czwartek

Wejsuny Pisz
10:00

z Pisza do
Wejsun o godz. 16:25

10:00

z Pisza do
Wejsun o godz. 9:25

17:00

z Pisza do
Wejsun o godz. 16:25

Wielki Piątek

04.04.

2 Mż 14,
8-14.1923.2830a;
15,20-21

1. Dzień Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego

10:00

05.04.

Obj 5, 614

2. Dzień Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego

10:00

- transport na nabożeństwo;
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z Pisza do
Wejsun o godz. 9:25

17:00

02.04.

- Spowiedź i Komunia Święta;

Biała
Piska

10:00

Iz 52,
13-15;
53,1-12

Legenda:

Ełk

z Pisza do
Wejsun o godz. 9:25

Zapraszamy również w każdą niedzielę o godz. 15:50 do
obejrzenia nabożeństwa ewangelickiego w TVP3.
7 marca – kaplica Jezusa Dobrego Pasterza w Koszalinie
14 marca – kościół w Sosnowcu
21 marca – kościół w Szczytnie
28 marca (Niedziela Palmowa) – kościół w Goleszowie
4 kwietnia (Wielkanoc) – kościół Pokoju w Świdnicy

2 kwietnia (Wielki Piątek) – TVP 2, godz. 17:00 – kościół
Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ
Odbył się egzamin kościelny
W Warszawie odbył się I egzamin kościelny. Oceny pozytywne uzyskało czterech
kandydatów na duchownych.
Przepisany prawem egzamin odbył się 12 lutego 2021 roku. Kościelnej Komisji
Egzaminacyjnej przewodniczył bp Jerzy Samiec. Pozostałymi egzaminatorami
byli: bp Jan Cieślar, bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec.
Do egzaminu pro venia concionandi czyli etapu dopuszczenia do ordynacji
minister Verbi Divini (sługi Słowa Bożego) przystąpili (na zdjęciu od lewej):
Grzegorz Fryda - praktykant parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie,
Bartłomiej Polok - praktykant parafii w Piszu, Mateusz Mendroch - praktykant
parafii w Cieszynie oraz Sebastian Madejski - praktykant parafii św. Trójcy w
Warszawie.
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Komisja oceniła pozytywnie wszystkich kandydatów. Po zatwierdzeniu wyników
egzaminu i weryfikacji pastoralnej kandydaci mogą być ordynowani na
duchownych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.
Ewangelicki duchowny otrzymuje urząd posługiwania Słowa i Sakramentów. O
urzędzie tym mówi Konfesja Augsburska: „O urzędzie kościelnym naucza się, iż
nikt w Kościele nie powinien publicznie nauczać ani wygłaszać kazań, ani
udzielać Sakramentów, jeżeli nie został we właściwy sposób powołany”

Źródło: www.bik.luteranie.pl
Szczególne gratulacje dla pana Bartłomieja Poloka, praktykanta parafii
Ewangelicko- Augsburskiej w Piszu.

***
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Nowa publikacja w Kościele.
„Wskazówki, jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi w Kościele EwangelickoAugsburskim w RP” to podręcznik, który przedstawia możliwe rozwiązania
w sytuacji konfliktów, mobbingu, naruszania granic, pedofilii, alkoholizmu
i wypalenia zawodowego.
We wszystkich bowiem organizacjach, w których ludzie pracują razem, może
dochodzić do konfliktów i naruszeń granic. Dotyczy to także Kościoła oraz ludzi,
którzy go tworzą i o niego się troszczą. Kościół Ewangelicko-Augsburski
w Polsce podkreśla konstruktywne podejście do konfliktów i potępia wszelkie
zachowania, które poprzez mobbing, seksizm, molestowanie seksualne, czy
dyskryminację mogą prowadzić do naruszanie osobistej godności osób
pracujących i funkcjonujących we wspólnocie.
Podstawą do stworzenia materiałów była publikacja Kościoła Ewangelickiego
Kościoła Hesji i Nassau pt.„Handreichung zum Umgang mit Konflikten,
Mobbing, Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt” w tłumaczeniu Marty
Brudny. „Wskazówki” zostały dostosowane do realiów panujących w Polsce.
Nad książką pracował zespół redakcyjny, w którym znaleźli się duchowni,
prawnicy, psycholodzy, pedagodzy i psychoterapeuci.
We wstępie do publikacji Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec stwierdza: „Poprzez
swoje zachowania i działania wszystkie osoby, które są zatrudnione w Kościele
lub wolontariacko angażują się w jego działalność, przyczyniają się do tworzenia
w tym miejscu atmosfery i dobrego współdziałania. Należy powstrzymać się
od jakichkolwiek zachowań, które ranią lub poniżają drugą osobę, nie można ich
także tolerować u osób trzecich. Mobbing i jakiejkolwiek formy naruszania
granic nie powinny mieć miejsca. Przełożeni kościelnych jednostek
organizacyjnych ponoszą w tym względzie szczególną odpowiedzialność
i powinni dołożyć wszelkich starań, aby być dobrym przykładem dla
współpracowników”.
Każdy rozdział poświęcony jest osobnemu tematowi. Opisano w nich sytuacje,
które mają służyć zilustrowaniu i nazwaniu możliwych problemów. Dodatkowo
znajdują się tam odniesienia do obowiązującego w Polsce prawa (także
kościelnego), wskazówki, jak reagować w sytuacjach trudnych i gdzie można
zwrócić się o pomoc.
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Podręcznik wskazuje, że wymieniane w nim trudne tematy nie powinny być
pominięte, czy przemilczane, lecz koniecznie przepracowane, a osoby które tego
potrzebują powinny uzyskać profesjonalne wsparcie.
Aby zwiększać dostępność do książki wydano ją zarówno w formie drukowanej
jak i w pdf. Twórczynią okładki jest graficzka Karolina Kluska, która
przygotowała do tego projektu specjalny linoryt. Warto także wspomnieć,
że książka została wydrukowana w sposób zrównoważony. Z myślą o mniejszej
szkodliwości dla środowiska wybrano niepowlekany papier od środka oraz
okładkę bez folii i lakieru, co pozwala na recyklingowanie.

Źródło: www.luteranie.pl
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ROZWAŻANIE
Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.
Flp 2,4

Gdyby nas zapytano, jak brzmi Piąte Przykazanie, z całą pewnością, każdy
by odpowiedział: Nie zabijaj. Lecz gdyby tak poprosić jeszcze o podanie
objaśnienia do tego przykazania. To pojawiłby się już troszeczkę problem. Być
może młodzież około konfirmacyjna dałaby radę – chyba, że już zapomniała o
Nauczaniu Konfirmacyjnym. Objaśnienie do Piątego przykazania brzmi
następująco: Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy bliźniemu swemu
na ciele żadnej szkody ani krzywdy nie wyrządzali, ale mu pomagali i wspierali
go we wszelkich potrzebach cielesnych.
I o tym właśnie mówi nasza dzisiejsza podstawa rozważania z Listu ap.
Pawła do Filipian. Gdybyśmy mieli werset ten potraktować dosłownie, to z całą
pewnością, ktoś nas oskarży o wścibskość, nadmierną ciekawość. Polecą w naszą
stronę znane powiedzenia: Nie wciskaj nosa w nie swoje sprawy; Ciekawość to
pierwszy stopień do piekła; Nie interesuj się itp. Czy aby na pewno takie jest
przesłanie owego wersetu?
W dobie pandemii wydaje się, że człowiek bardziej zaczął baczyć na to co
jego. Jej początek wprost idealnie pokazał, co ryzyko zachorowania może uczynić
ze zdrowym rozsądkiem. Ludzie masowo pobiegli do sklepu, aby wykupić co się
da. Makarony, ryże, kasze. Zapomnieli jednak o tych cudzych. Strach o własne
przetrwanie, nałożył nam klapki na oczy i nie mogliśmy zobaczyć potrzeb tego
drugiego. Sami mając nieraz pełen koszyk produktów, komentowaliśmy tych, co
mają dwa koszyki pełne produktów. Myśląc przy tym: To nie myśmy powinni dać
bliźniemu, lecz tamci, bo mają więcej! Smutne były potem widoki takich
spontanicznych zakupów. I nie chodzi tu o puste półki w sklepach, lecz o pełne
kubły śmieciowe nieużytych produktów.
Jakże często dziś, przechodząc koło prawdziwie* potrzebującego,
maseczka, która powinna zakrywać usta i nos - zakrywa i nasze oczy i serca.
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Zainteresowanie naszym bliźnim nie powinno mieć postaci wścibstwa czy
ciekawości. Powinno być powodowane troską o życie danego człowieka. Czy
wszystkie jego podstawowe potrzeby zostały zaspokojone. Czy ma odpowiednie
wsparcie duchowe.
Paradoksalnie, naszą troskę o bliźniego może zatrzymać sam ów bliźni. Co
z tego, że chcemy tej osobie pomóc, co z tego, że chcemy okazać wsparcie, skoro
ów bliźni, kierując się dumą (a może strachem) tej pomocy nie chce przyjąć.
Szalka z dumą przeważa szalkę z potrzebą.
Czas pasyjny wydaje się być odpowiednim momentem, aby zastanowić się
nad sobą. Zastanowić się, czy jestem tym który wciska nos w nieswoje sprawy czy
też zbyt dumny aby dać aby przyjąć pomoc. Patrząc na krzyż zbawiciela,
dostrzeżmy w tych przebitych dłoniach, te które troskę zawsze oferowały. I my
też oferujmy tę troskę, a w razie potrzeby tę troskę przyjmujmy. Amen.

* Ciężko jest rozróżnić między prawdziwie potrzebującym, a wykorzystującym.

ks. Bartłomiej Polok
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PARĘ MYŚLI DO REFLEKSJI
Niechciana podróż…
Czwartkowe popołudnie, a raczej wieczór. Wróciłem z Warszawy. Wieczór
wyjątkowy bo zbliżała się 4 Niedziela Adwentu i tak dawno oczekiwane Święta
Narodzenia Pańskiego. Od wielu tygodni toczyły się przygotowania do świąt…
głównym celem było przeżyć jak najodświętniej tegoroczne Święta Godowe. Nie
dać się pochłonąć powszechnie panującej atmosferze covidowego przygnębienia
i lęku. Wszystko gotowe, spełnione wszelkie zasady sanitarne i obostrzenia. W
parafii zaplanowaliśmy cztery nabożeństwa wigilijne, parafianie z wielką
radością wpisali się na wolne terminy i prawie wszystkie cztery listy były pełne.
Rodzinnie… również super. Oczekiwanie na przyjazd teściów, hura dziadkowie
przyjadą, będzie jak kiedyś, wigilia razem – cieszyły się nasze dzieci. Ponadto
planowanie kiedy Antoś do nas przyjedzie… w pierwszy dzień świąt będzie
prawie kompletna rodzina, żona, dzieci – cała trójka, dziadkowie, tylko mojej
mamy zabraknie. Niestety odległość, konieczna opieka nad domem i pieskiem,
ale również i lęk, strach przed zakażeniem nie pozwoli nam się spotkać w tym
roku. Wiadomo podróż na Mazury w zimie nie jest łatwym przedsięwzięciem.
Dobrze, czego jeszcze brakuje? Choinka jest, potrawy ukochane z rodzinnego
domu zaplanowane, cudnie…
Ów czwartkowy wieczór stał się kluczowym momentem… nagle pojawiło się
zmęczenie i ból mięśni… no ok, po długiej podroży, każdy ma prawo być
zmęczony. Myślę, pójdę wcześniej spać, rano wszystko będzie dobrze… i ta
nadzieja: „wszystko będzie dobrze”, niestety była powtarzana co dzień… bez
skutku… Piątek, słabo się czuję, ale przecież Antoś na być u nas na weekend,
więc zostałem w domu, na tzw. „szybkie kurowanie” – remanent apteczni
domowej, witamina C, itp. … Pojechałem po Tosika… niestety dobijający był
brak sił i ból mięśni, utrudniał opiekę nad Antosiem – przy nim trzeba wiele sił,
kochany nasz łobuz nie zawsze współpracuje przy karmieniu i przebieraniu…
niezastąpiona żona stała się wielkim wsparciem… po południu Antoś wrócił do
swojej mamy, a tu z każdą godziną coraz gorzej i mniej sił… O godz. 20 niestety
zadzwoniłem do p. Bartka, musi sam poprowadzić niedzielne nabożeństwo, nie
jestem w stanie służyć. Myślałem, ok przeziębiłem się, wszystko minie, przecież
objawy są jak zawsze, choć pojawił się jeden wyjątek: gorączka. Nie mogłem
sobie przypomnieć kiedy ostatnio miałem gorączkę. Chyba w podstawówce i
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leżałem pod wielką puchową pierzyną w rodzinnym domu. I tak rozpoczyna się
etap analizy… przecież nie mogłem się zarazić… tak bardzo przestrzegamy
wszelkich zasad: maseczka, dystans, brak zbędnych wyjazdów, izolacja. Będzie
dobrze to nie covid, to pewnie przeziębienie. Niestety w tym czasie najgorsza była
niewiedza i strach. Na tym etapie nie o siebie, ale o ukochaną żonę, przecież jest
w grupie najwyższego ryzyka. Ale ciągła analiza zachowań i czynów z minionych
tygodni fałszywie uspokajała mnie.
Ok, dość tego, trzeba potwierdzić co to jest… ale jak? W weekend rodzinny lekarz
nie przyjmuje, więc dzwonię na SOR w Piszu. Mówię, jestem księdzem, za para
dnie będę miał wiele nabożeństw, spotkam wiele osób, czy można mnie skierować
na wymaz? A czy ma pan duszności, kaszel i gorączkę? – pyta wyjątkowy miły
lekarz piskiego SOR. Nie, nie mam, poza gorączką, ale tez to nie tragedia bo tylko
prawie 38 stopni. Niestety nie może pomóc należy czekać na lekarza rodzinnego.
Udało się w poniedziałek rano o godz. 09:00 już stawiłem się w mobilnym
punkcie wymazów w Piszu. A teraz czekanie na wynik… godz. 22:45 jest na
pajent.gov.pl - niestety pozytywny…
O Panie i co teraz? Cały misterny plan świąteczny rozsypał się jak domek z kart…
Izolacja, od ludzi, od ukochanych, od rodziny, od wszystkich i wszystkiego… Tak
wyczekane święta, przecież już w minionym roku spędziliśmy wigilie na oddziale
szpitala w Olsztynie (z powodu choroby żony), w tym roku miało wreszcie być
normalnie! Co z Lilą? Zakaziła się?! Co z Antosiem? Zakaził się? Przecież oni są
najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo. Panie Boże co to będzie… byle tylko
nic im nie było, byle tylko to przetrwać… Niestety z każda godziną i dniem siły
mnie coraz bardziej opuszczały… Z parafii przywieźli mi w razie czego
pulsoksymetr i koncentrator tlenu… mówię żonie schowaj w garażu, pewnie się
nie przyda… młody jestem i zdrowy, więc na tych objawach powinno się
zakończyć… po rozmowie z lekarzem rodzinnym, jeszcze bardziej uspokojony
idę do łazienki. Nagle nastąpiła cisza i słyszę z daleka głos małżonki: Marcin!!
Wszystko w porządku? Myślę, ale fajnie mi i ciepło – budzę się na podłodze
łazienki zalany krwią. Niestety było trzeba użyć ten pulsoksymetr a nie odkładać
na półkę… Od tej chwili wszystko się zmieniło. W moje serce wkradł się lęk,
który jak jadowity wąż mnie zatruwał. Lęk o swoje życie… tak, o moje życie, o
rodzinę, o parafię. Panie to już? Naprawdę już? Chcesz mnie odwołać? Nie
wszystko jeszcze załatwione, nie wszystko zabezpieczone… kto wypłaci pensje
pracownikom, tylko ja mam dostęp do kont… kto zabezpieczy moich
najbliższych?!
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Koncentrator tlenu i pulsoksymetr stali się moimi najbliższymi przyjaciółmi…
Nocne omamy, lęk i ciągłe sprawdzanie saturacji, wpisało się w codzienność.
Panie, w twoje ręce się powierzam – te słowa zawsze pomagały, w szczególności
w nocy, kiedy będąc w domu wprawdzie otoczony najbliższymi, ale samotność
męczyła serce.
A co z wigilią? Nie ma innego wyjścia… wigilia przez ZOOM, moją osobę przy
wigilijnym stole zastąpił laptop – a ja na piętrze, patrzę na rodzinkę, która jak
„ojcowie wiary” przykazali czyta Pismo Święte, modlitwa… tak, ale jak tu się
modlić, kiedy wzruszenie ściska gardło, jakie słowa wypowiedzieć, aby
pocieszyć, dodać nadziei? Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w
niebie, tak i na ziemi (Mt 6,10), te słowa nabrały wyjątkowego znaczenia.

Kolejne dni mijają na odliczaniu poziomu saturacji. I oczekiwaniu… oczekiwaniu
na to „lepsze”… cudowne chwile, kiedy ukochana żona przychodzi z jedzeniem,
piciem. W prawdzie w maseczce i rękawiczkach, dezynfekując klamki, ale wiem,
że to ona… dzieci, gdy mnie spotykają w przejściu do łazienki uciekają…
straszne? Może i straszne, jak inaczej to przetrwać… codzienne wizyty żołnierzy
Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgoda przyjeżdżają codziennie, ale czemu
wojskowym starem???? Czy cała wioska musi wiedzieć: Pysze chore!
Dzieci, miłujcie nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą (1 J 3,18). Kiedy
powoli wracała świadomość i oddech stawał się silniejszy, dotarło do mnie
jeszcze coś… niesamowita jest miłość Boga i drugiego człowieka… Każdy dzień
stawał się dniem dziękczynienia, za lepsze samopoczucie i oddalające się widmo
szpitala. Pan dał mi kolejną szansę, nadzieję. W czasie słabości serce otwierało
się w poszukiwaniu Jego słowa. Oj jak dobrze że mam aplikację Z Biblia na co
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dzień – to nie jest reklama, aby ktoś nie pomyślał… w łóżku, w nocy kiedy lęk
nie pozwalał spać, w punkt wpisywały się kolejne to słowa Pisma Świętego…
Ludzie… Panie jak ja Ci dziękuję za ludzi, którymi mnie otoczyłeś… Cudowna
żona, wspaniała lekarka, niesamowici parafianie. Każdy włożył swoją cząstkę
miłości w moje życie… Praktykant, który znakomicie pomógł przeżyć
nabożeństwa świąteczne. Po każdym nabożeństwie otrzymałem nagranie życzeń,
parafianie, którzy dowozili leki i inne potrzebne rzeczy. W takich momentach
człowiek uświadamia sobie jak wielu cudownych ludzi go otacza.
Niechciana podróż – tak nazwałem ten czas ciężkiej choroby. Z niej najbardziej i
najchętniej wspominam powrót… każdy dzień owego powrotu, to dzień
doświadczania nieopisanej miłości Boga i bliźniego… Podróż ta zakończyła się
po miesiącu, gdy mogłem ponownie stanąć na wejsuńskiej ambonie. Może
jeszcze nie w pełni sił, ale w pełni szczęścia, że Bóg pozwolił mi tam znowu być.
Dziękuje, za przeczytanie tego tekstu, za każdą okazaną pomoc i dobre słowo, za
każdy sms i inne nowoczesne formy wyrazu, za telefony – choć często
nieodebrane przeze mnie, dziękuję kochanej żonie i dzieciom, że znosili moje
humory – to powikłania po covidzie…
Przede wszystkim dziękuję miłosiernemu Bogu, że jeszcze ma dla mnie plan.
Kolejny raz już pokazał mi, że Jego plan jest wyższy od moich, co pokornie
przyjmuję… Panie, prowadź, Panie błogosław… Panie pomóż mi pisać życiem
kolejne sceny podróży. Amen!
Ks. Marcin Pysz
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POSTACIE BIBLIJNE
Poznaliśmy ostatnio historię Lota oraz narodzin praojców plemion
Moabitów i Ammonitów. Dziś poznamy kolejnych praojców…
…Izaak i Ismael…
… synów Abrahama. Braci z jednego Ojca lecz z dwóch matek. Praojców
dwóch wielkich narodów. Niemal od zawsze uczono nas, że Izaak był jedynym
synem Abrahama. Nie ma się co dziwić. Jest on uznawany za praojca Izraelitów.
Najpierw jednak o starszym z braci – Ismaelu. Ismael jest owocem związku
między Abrahamem, a niewolnicą Sary Hagar. Sara chciała, aby Abraham miał
potomka, toteż namówiła swego męża, aby wziął sobie Hagar jako nałożnicę.
Wczesne dzieciństwo Ismaela nie jest znane. Jego dalsze losy można prześledzić
na kilka miesięcy po narodzeniu jego młodszego brata – syna Sary – Izaaka.
Gdy Sara zobaczyła, że Ismael naśmiewa się ze swojego młodszego brata,
poszła na skargę do Abrahama. Prosiła, aby ten wypędził Hagar i jej syna.
Abraham nie chciał tego robić lecz, Bóg rzekł do niego, aby usłuchał swojej żony.
Bóg też zapowiada, że z obu synów, jako potomków Abrahama wyrosną ogromne
narody.
Abraham dał Hagar i Ismaelowi chleb i wodę oraz kazał im odjechać. Hagar
dotarła do pustyni Beer-Szeby. Gdy niewolnicy skończyła się woda, chciała
porzucić swojego syna i nie patrzeć na jego śmierć. Bogu nie spodobało się to,
więc wysłał anioła Bożego, aby wskazał jej studnię. Ismael wraz z matką
zamieszkali na pustyni Paran.
Hagar wraz z synem spokojnie sobie żyli z dala od domostwa Abrahama.
Tymczasem Izaak dorastał, a Abrahama czekała próba – miał ofiarować swojego
syna. Abraham wraz z synem i dwoma sługami udali się na miejsce ofiarowania.
Nie wzięli ze sobą baranka, toteż Izaak wypytywał ojca o niego. Abraham
odpowiadał, że Bóg w odpowiednim czasie upatrzy sobie jagnię. Gdy Abraham
wyciągnął już rękę aby zabić swego syna, zstąpił Anioł Boży i nakazał mu
przestać. Wskazał mu baranka, którego poświęcono na ofiarę.
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Izaak dorósł, więc Abraham postanowił znaleźć dla niego żonę. Wysłał
swojego sługę, do swojej ojczyzny, aby ten znalazł żonę dla Izaaka. Sługa
sprowadził Rebekę, którą syn Abrahama pojął za żonę.
Warto tutaj wspomnieć, że po śmierci Sary, Abraham wziął sobie drugą żonę
– Keturę. Owocem ich związku byli praojcowie m.in. Midianici.
Należy w historii Ismaela i Izaaka dostrzec dopełnianie obietnic. Skoro Bóg
coś obiecał, to spełni to. Obiecał ochronę potomkowi (w tym przypadku
potomkom) Abrahama, toteż obietnicy dotrzymuje. Nie dał zginąć Ismaelowi na
pustyni oraz Izaakowi na ołtarzu całopalenia. Jeśli Bóg coś obieca, to obietnicy
dotrzyma.
ks. Bartłomiej Polok

DO POCZYTANIA

„Uśmiechnij się”
Ktoś kiedyś zauważył, że Polacy to smutny naród. Gdy gdzieś chodzimy,
mijamy się lub rozmawiamy, rzadko można dostrzec na twarzach uśmiech,
zadowolenie czy radość. Jest u nas nawet obecne określenie „kultura narzekania”,
oznaczające, iż powszechnie obowiązuje zasada narzekania na wszystko. Poprzez
mówienie innym co nam przeszkadza możemy wyrzucić to z siebie i
paradoksalnie zbliżyć się do kogoś, gdy ten zgodzi się z nami i zaczniemy
wspólnie mówić jak źle jest nam w życiu.
Jednak na dłuższą metę narzekanie wywołuje u nas postrzeganie świata
jako nieprzyjaznego, nieprzychylnego, wprawiającego nas w zły nastrój. Istnieje
ryzyko, iż przestaniemy zauważać jakiekolwiek pozytywne aspekty, które
przecież także istnieją, jak ładna pogoda, dzień wypłaty, telefon kogoś bliskiego,
promocja w sklepie, pomocna dłoń drugiego człowieka. Często to, czy ktoś będzie
dla nas miły zależy od nas samych, przy czym nie musimy w zasadzie nic robić,
jedynie spojrzeć na niego, zauważyć i nie pozostawać obojętnym, anonimowym.
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Prawdopodobnie mamy w sobie blokadę przed uśmiechaniem się do ludzi,
ponieważ na przykład mogą oni pomyśleć, że czegoś od nich chcemy albo
podejrzewać, że coś z nami jest nie w porządku, skoro chodzimy przykładowo po
sklepie i uśmiechamy się do ludzi. Też nie o to w tym chodzi. Najlepszy uśmiech
to ten spontaniczny, niepowstrzymywany i otwarcie pokazywany, w trakcie
rozmowy z kimś, witając sąsiadkę na ulicy, słysząc coś zabawnego w radiu.
Dobrym początkiem będzie rozpoczęcie dnia bez myśli w rodzaju: „oto
kolejny ciężki dzień przede mną, trzeba go jakoś przeżyć”. Takie sformułowania
od razu nas nastawiają negatywnie na nadchodzący dzień i mogą zasłonić przed
nami piękny widok za oknem, smaczne śniadanie czy komplement kogoś
bliskiego. Pozytywne nastawienie sprawi nie tylko, że będziemy się lepiej czuć,
dostaniemy więcej energii i chęci do działania, ale także zyska nam większą
sympatię innych ludzi. Każdy lubi mieć przy sobie osobę wesołą, z poczuciem
humoru i „pozytywnie zakręconą”.
Także, wracając do uśmiechu, wiele możemy zmienić jedynie nie blokując
swojego uśmiechu gdy sam ciśnie się nam na usta. Istnieją badania dowodzące,
że nawet wymuszony uśmiech sprawia, że słyszany dowcip wydaje się
słuchaczom bardziej zabawny niż w przypadku braku tego uśmiechu. Obecnie
przed nami marzec, nadchodzi wiosna, być może nowy początek, zatem
zacznijmy go od uśmiechu.

Elżbieta Gabryś

***
- 24 -

8 marca – Znamiona miłości
Każda z Was, moje miłe Panie, to znamię poetyckiej miłości
Pełnej czaru, dostojeństwa i mądrości
Słowo kobieta - to urok piękna, dobroci i szlachetności
Chociaż los czasami i dla Was nie bywa łaskawy
I lata przeżyte, udręki i choroby
Bez Was świat byłby ponury, gorzki, taki bez ozdoby
To Wy, moje Panie, jesteście tego świata cudowną miłością
Pięknem sensu życia – jego jedyną radością
Pochylę czoło przed każdą z Was, w jednej ręce będę miał róże czerwone
Znamieniem miłości pachnące, serce żarem gorące
A w drugiej – moje skromne wiersze
A gdy czoło uniosę, każdej spojrzę w oczy
I powiem, Pani moja, ja po prostu Cię kocham
Kocham Cię za to, że jesteś Kobietą
Kocham Cię za to, że jestem poetą
A poeci nigdy kochać nie przestają
Oni zawsze kochają.

Leszek Drzazgowski
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CHWILA RELAKSU

Krzyżówka na marzec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
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1. Materiał z którego zrobiono ołtarz (2 Krn 4,1)
2. Miała wyobrażać morze, stała na dwunastu bykach (2 Krn 4,2-5)
3. Służyły do obmywania tego, co przygotowano na całopalenie (2 Krn 4, 6)
4. Przeprowadził reformę religijną w Jerozolimie (2 Krn 34,3-7)
5. Prorok, syn Jimli (2 Krn 18, 7-8)
6. Król, za którego panowania odrodziło się życie religijne (2 Krn 29, 3-36)
7. Na tą pustynię wyruszył Jehoszafat z ludem (2 Krn, 20, 20)
8. Królowa, która odwiedziła Salomona (2 Krn 9,1-12)
9. Odprawili ją Judejczycy w drugim miesiącu (2 Krn 30, 2-3)
10. Czyjej rady nie posłuchał Jeroboam? (2 Krn, 10, 8-13)
11. Wykonane z kutego złota. Łącznie 200 sztuk (2 Krn 9,15)
12. Babilońska (2 Krn 36, 17-21)
13. Co spadło z nieba po poświęceniu świątyni? (2 Krn 7, 1)
13. Co spadło z nieba po poświęceniu świątyni? (2 Krn 7, 1)
14. Chorobą czego, dotknął Pan Jehorama (2 Krn 21,18)
15. O co Salomon poprosił Boga? (2 Krn 1, 1-13)
16. Matka Achazjasza, królowa Judy (2 Krn 21, 10-12)
17. Zginął tam Jozjasz (2 Krn 35,20-27)
18. Plemię, z którego wywodzili się Chórzyści Asaf, Heman i Jedutun (2 Krn
5,12)
19. Król egipski, który najechał na Judę za panowania Rechabeama (2 Krn 12,116)

Autorzy: Elżbieta Gabryś, ks. 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
Wikariusz: ks. Bartłomiej Polok – 519 472 406
Sekretariat parafialny: 790 763 777

***
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Mały Wielki Procent

Poniżej instrukcja dla emerytów i rencistów jak przekazać 1% na OPP.
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Skarbonka Diakonijna 2021
Zachęcamy do udziału w corocznej akcji Skarbonka Diakonijna.
Akcja trwa do niedzieli 28 marca (Niedziela Palmowa)
Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz potrzebujących.
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DANE TELEADRESOWE PARAFII
ks. Marcin Pysz- Proboszcz
Tel.: 790 763 777
Tel. kom. służbowy: 502 620 934
ks. Bartłomiej Polok - Wikariusz
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 Rehabilita.: 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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