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

Łk 6,36

HASŁO MIESIĄCA KWIECIEŃ 2021 R.
Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego
stworzenia.
Kol 1,15
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Oto słowo
ciałem się stało i zamieszkało pośrodku nas – tak można sparafrazować słowa
ewangelisty Jana o narodzeniu Jezusa. Podobne słowa znajdujemy właśnie w
haśle kwietnia, gdzie ap. Paweł pisze: Chrystus jest obrazem Boga… Apostolskie
słowa przypominają nam, że Bóg w Jezusie wkracza w ludzką rzeczywistość. To
On sam decyduje o tym, aby zstąpić w dzieciątku Jezus w ludzką rzeczywistość.
Niebywałe jest to Boże działanie, które każdego dnia zaskakuje. Niepojęty był ten
Boży plan. Sam Bóg rodzi się w Jezusie, który narodzony w betlejemskiej grocie
staje się Chrystusem na krzyżu Golgoty, gdzie ofiaruje swoje życie za każdego z
nas.
Właśnie w tym miesiącu, chcemy ponownie mówić i przeżywać te
wydarzenia. Wprawdzie rzeczywistość jaka nam trwa już od minionego roku nie
pozwala nam w zupełności i pełni przeżywać tych świątecznych dni, ale mimo to
możemy i powinniśmy poszukać czasu i sposobności do bliższego spotkania z
Bogiem. Na czas świąteczny, jaki przed nami, potrzebujemy nadziei i mimo
ograniczeń powinniśmy poszukać duchowego czasu dla siebie. Ponowne
przeżywanie, ostatniej wieczerzy, męki na krzyżu Golgoty, zatrważającej ciszy
Wielkiej Soboty prowadzi nas do radosnego Alleluja w Wielkanocny poranek.
Życzę wam drogie siostry i bracia, abyśmy mogli w tym nadchodzącym
czasie odnaleźć duchowe posilenie, nową nadzieję, że te wszystkie ograniczenia
i przymusowa izolacja miną i bezpiecznie będziemy mogli spotkać się naszymi
bliskimi, rodzinami i przyjaciółmi. Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy
myśli i modlitwy o naszych najbliższych. Bądźmy przy sobie chociaż tak, w
modlitwie, we wspomnieniach, w kontakcie telefonicznym. Niechaj miłosierny
Bóg nas ochrania od złego i niechaj nam dodaje siły i zdrowia. W imieniu naszej
parafii składam wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia Bożego
błogosławieństwa i Bożej opieki! Niechaj dobry Bóg pomoże nam przeżyć te
święta i ten trudny czas. Zostańcie z Bogiem. Amen.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII MARZEC
Pasyjne wyrzeczenia - godzina biblijna on-line

W dniu 03 marca br. w naszej parafii miała miejsce kolejna Godzina Biblijna Online na platformie ZOOM. W spotkaniu łącznie udział wzięło blisko 20 osób z
bliska i daleka, którzy połączyli się z nami poprzez Internet.
Tematem godziny biblijnej były Pasyjne Wyrzeczenia na podstawie tekstu z
Ewangelii Łukasza 9,57-62
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.

***
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Ordynacja ks. Bartłomieja Poloka

W dniu 06 marca 2021 r. w kościele ewangelickim w Drogomyślu (Śląsk
Cieszyński) miała miejsce uroczystość ordynacji na duchownych Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP czterech magistrów teologii. W tym gronie
ordynowany został również p. Bartłomiej Polok praktykant Parafii EwangelickoAugsburskiej w Piszu.
Od dnia ordynacji ks. Bartłomiej Polok został skierowany na stanowisko
wikariusza piskiej parafii ewangelickiej.
Ordynacji dokonał Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,
ks. bp Jerzy Samiec, asystentami podczas ordynacji ks. B. Poloka byli: ks. Dariusz
Madzia z PEA w Istebnej oraz ks. Marcin Pysz z PEA w Piszu.
W tym miejscu życzymy ks. Polokowi wiele Bożego błogosławieństwa i
prowadzenia.
Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu oraz Proboszcz
Parafii.
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Wszyscy ordynowani, to: Bartłomiej Polok (parafia Cieszyn) – obecnie w Piszu,
Sebastian Madejski (parafia Cisownica) – obecnie w parafii Świętej Trójcy
w Warszawie, Grzegorz Fryda (parafia Drogomyśl) – służący obecnie w parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie oraz Mateusz Mendroch (parafia
Skoczów) – obecnie w parafii w Cieszynie
Nowi duchowni pochodzą z Diecezji Cieszyńskiej
-5-

***

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących.
W dniu 15.03. br. ks. Marcin Pysz oraz p. Marcin Redzko odebrali pierwszą partię
pomocy żywnościowej z Banku Żywności w Olsztynie. Ewangelickie
Stowarzyszenie Betel działające przy piskiej parafii ewangelickiej zostało
Organizacją Lokalną w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020.
Dzięki temu 11 parafian naszej parafii, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
otrzyma pomoc żywnościową w postaci produktów spożywczych. Projekt ten jest
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
W sumie odebraliśmy blisko 300 kg artykułów spożywczych, które zostały
przekazane osobom potrzebującym z naszej parafii.
Niestety trudna sytuacja finansowa, zdrowotna dotknęła i naszych parafian.
Cieszymy się, że dzięki współpracy naszego stowarzyszenia z Bankiem Żywności
w Olsztynie możemy przekazać pomoc osobom w potrzebie.
Z ramienia naszego stowarzyszenia projekt koordynuje p. Elżbieta Gabryś –
Opiekun Osób Zależnych.
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***
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Powstała Stacja Socjalna w Białej Piskiej!
W dniu 17.03.2021 r. została podpisana umowa dofinansowania na utworzenie i
prowadzenie Stacji Socjalnej w Białej Piskiej. Umowę podpisali: p. Beata
Sokołowska – Burmistrz Białej Piskiej, zaś w imieniu Ewangelickiego
Stowarzyszenia Betel ks. Marcin Pysz – Prezes Zarządu oraz p. Joanna
Jarząbek – Sekretarz Zarządu.
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 45 000,00 zł została utworzona Stacja
Socjalna w Białej Piskiej. W ramach stacji będzie działała punkt nieodpłatnego
wydawania pampersów, podkładów i środków opatrunkowych dla najbardziej
potrzebujących mieszkańców Gminy Biała Piska. W stacji działa pielęgniarka,
która nieodpłatnie będzie dojeżdżała do osób potrzebujących i
niepełnosprawnych z terenu gminy Biała Piska, w celu leczenia ran i odleżyn oraz
innych czynności pielęgniarskich.
Bardzo się cieszymy, że jako stowarzyszenie możemy realizować tak szczytny
projekt!
Serdecznie dziękujemy Gminie Biała Piska za empatię i gotowość pomocy
najbardziej potrzebującym i przekazanie dofinansowania na cel utworzenia i
prowadzenia Stacji Socjalnej w Białej Piskiej.
Nasza służba jest zupełnie nieodpłatna!
Cieszymy się, że możemy realizować taką pomoc!
Serdecznie dziękujemy za pomoc pani Burmistrz Białej Piskiej oraz członkom
Zakonu Joannitów.
W pomieszczeniach Stacji Socjalnej otworzyliśmy również filię naszej
Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.
Dane kontaktowe (dla mieszkańców gminy Biała Piska)
Adres: 12-230 Biała Piska, ul. M. Konopnickiej 4 (budynek MGOPS)
tel.: 530 331 394
e-mail: stacjasocjalna@gmail.com
Godziny urzędowania: pon.- pt. godz.: 09:00 – 15:00

-8-

zdj. archiwum UM Biała Piska

***

Synod Diecezjalny On-line...
W dniu 20 marca 2021 r. odbył się Synod Diecezji Mazurskiej w formie on-line.
Synod prowadził Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej ks. bp Paweł Hause. W
synodzie on-line wzięli udział duchowni i delegaci świeccy z piskiej parafii
ewangelickiej.
Naszą parafię reprezentowali: ks. Marcin Pysz, ks. Bartłomiej Polok, p. Ewa
Olchowy oraz p. Dariusz Vogel.
Podczas tej sesji synodu swoje ślubowanie złożył ks. Bartłomiej Polok, który z
dniem ordynacji i skierowania na stanowisko wikariusza piskiej parafii
ewangelickiej stał się członkiem Synodu Diecezjalnego z urzędu.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY OGŁASZAMY!

Zmarła śp. Laura Konert w wieku 72 lat, urodzona 15 maja 1949 r. w Białej
Piskiej, zmarła w dniu 23 marca 2021 r. w Białej Piskiej.
Pogrzeb śp. Laury Konert odbył się w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz.
10:00 z kościoła w Białej Piskiej na cmentarz komunalny.
„Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy” – niechaj to zapewnienie
Apostoła Pawła z listu do Rzymian będzie pociechą dla zasmuconych serc.

***

Zmarł śp. Klaus Kipnik w wieku 86 lat, urodzony 14 czerwca 1935 r., zmarł w
dniu 28 marca 2021 r. w Białej Piskiej.
Pogrzeb śp. Klausa Kipnika odbył się w dniu 31 marca 2021 r. (środa) o
godz.12:30 z kaplicy cmentarnej w Piszu na cmentarz komunalny.
„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
7 kwietnia 2021 r. godz. 18:00
21 kwietnia 2021 r. godz. 18:00
05 maja 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 – marzec 2021
Kolejny miesiąc w zawieszeniu upłynął nam pod znakiem przygotowań do świąt
Wielkanocnych. Wspólnie z Uczestnikami podczas zajęć zdalnych
przygotowaliśmy świąteczne ozdoby. Zostaną one przekazane każdemu z
naszych Uczestników wraz paczką świąteczną i umilą czas w oczekiwaniu na
powrót do zajęć stacjonarnych.

A my z okazji zbliżających
się Świąt Wielkanocnych
składamy
wiosenne
życzenia, aby w czas
Święta Paschy w Waszych
sercach,
rodzinach
i
domach
zagościła radość, spokój i
wielka
nadzieja
odradzającego się życia.
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz

***

Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
Piszu – marzec 2021
Od 1 marca ponownie zostały zawieszone zajęcia w naszym Domu. My jednak
cały czas działamy. Przygotowujemy obiady dla potrzebujących uczestników
Ośrodka, dowozimy na szczepienie (Covid-19), realizujemy robimy zakupy oraz
pomagamy załatwić sprawy urzędowe z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Pomimo panującej pandemii zaakcentowaliśmy w naszym Ośrodku "Dzień
Kobiet" i "Dzień Mężczyzn". Z tej okazji każdy z uczestników otrzymał od nas
kartę z życzeniami.
Dbamy również o zagospodarowanie naszym podopiecznym czasu wolnego,
przekazując im różnego rodzaju prace do wykonania w domu.
Zarówno my pracownicy jak i podopieczni z utęsknieniem czekamy na
wznowienie działalności naszego Domu.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych będziemy przygotowywać dla
naszych uczestników "prezent-niespodziankę". A co? dowiecie się w następnym
wydaniu miesięcznika.
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Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska
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PLAN NABOŻEŃSTW KWIECIEŃ 2021 R.
Zawieszenie nabożeństw w piskiej parafii ewangelickiej!

Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu w dniu 25.03 br.
podjęła trudną decyzję o ponownym zawieszeniu nabożeństw na terenie parafii
od 26.03 br. do odwołania. Niniejsza decyzja związana jest z wprowadzonymi
w Polsce kolejnymi obostrzeniami, wysokim poziomem zachorowań na terenie
Powiatu Piskiego (ok 40% wyników badań jest pozytywnych), ale przede
wszystkim niniejsza decyzja wynika z troski o zdrowie i życie naszych
starszych i młodszych parafian.
To jest kolejna bardzo trudna i bolesna decyzja, głównie z powodu trwającego
Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych.
Mamy nadzieję, że uda nam się wyemitować na żywo nabożeństwa z piskiej
kaplicy (niestety bez obecności parafian) na kanale parafii na YouTube. Jak
tylko osiągniemy gotowość techniczną bezzwłocznie powiadomimy o tym na
naszych stronach parafialnych i Facebooku.
Do dyspozycji naszych parafian pozostają nasi duchowni:
ks. Marcin Pysz – 502 620 934
ks. Bartłomiej Polok – 519 472 406
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Tekst
Uroczystość
Wejsuny Pisz Ełk
kazalny
Mt 26,
Wielki Czwartek
01.04.
17-30
Data

02.04.

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

04.04.

2 Mż
14, 814.1923.2830a;
15,2021

05.04.

Obj 5,
6-14

11.04. J 21,1-4
Ez
18.04. 34,1.2.1
0-16.31
Dz
25.04. 17,2234
Łk
02.05. 19,3740
Legenda:

Biała
Piska

You
Tube
17:00

10:00

Wielki Piątek

Nabożeństwa odwołane
1. Dzień Świąt
Zmartwychwsta
nia Pańskiego

10:00

2. Dzień Świąt
Zmartwychwsta
nia Pańskiego
1. Niedziela po
Wielkanocy

10:00
09:00

2. Niedziela po
Wielkanocy

09:00

3. Niedziela po
Wielkanocy

09:00

4. Niedziela po
Wielkanocy

11:00

Planujemy, że
powrócimy do 11:00
kościoła, ale
wszytsko zależy
11:00
od sytuacji
epidemicznej!
11:00

09:00

- Spowiedź i Komunia Święta;
- transport na nabożeństwo;

Zapraszamy na nabożeństwa na kalane www.YouTube.com :
Nazwa kanału: Parafia

EA w Piszu

Prosimy o subskrypcję naszego parafialnego kanału!
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Zapraszamy również w każdą niedzielę o godz. 15:50 do
obejrzenia nabożeństwa ewangelickiego w TVP3.
2 kwietnia (Wielki Piątek) :
• TVP 2, godz. 17:00 – kościół Zmartwychwstania Pańskiego
w Katowicach.
• Radio Olsztyn godz. 17:00 transmisja nabożeństwa ewangelickiego z
Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Olsztynie!
4 kwietnia (Wielkanoc) – kościół Pokoju w Świdnicy
11 kwietnie – kościół św. Jana Chrzciciela w Starym Bielsku
18 kwietnia – kościół w Łęgutach
25 kwietnia – kościół Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ
Odbyła się 9. nadzwyczajna sesja Synodu Kościoła
Synodałowie przedłużyli kadencje zwierzchnich władz Kościoła o jeden rok.
W trybie online odbyła się 9. nadzwyczajna sesja Synodu Kościoła. Synodałowie
przedłużyli kadencje zwierzchnich władz Kościoła o jeden rok.
Nadzwyczajna sesja Synodu odbyła się 13 marca 2021 roku. Ze względu
na pandemię synodałowie zdecydowali o przedłużeniu terminu wyborów
delegatów do synodów diecezjalnych i do Synodu Kościoła oraz wyborów
radców Konsystorza o jeden rok.
Zmiana została podyktowana koniecznością podjęcia decyzji w kontekście
zbliżającego się końca kadencji Konsystorza. Upływa ona wiosną 2021 roku.
Ze względu na trudną sytuację epidemiczną zwołanie stacjonarnej sesji Synodu
może nie być możliwe, a wybory władz Kościoła nie mogą odbywać się w trybie
zdalnym.
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Kadencje Rad Parafialnych i pozostałych gremiów kościelnych nie ulegają
zmianie, choć zgodnie z prawem również mogą być przedłużone ze względu
na sytuację epidemiczną.

***
Nowy Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży Diecezji Mazurskiej
Podczas marcowych obrad, Konsystorz podjął uchwałę o powołaniu ks. Łukasza
Stachelka – proboszcza parafii w Olsztynie do funkcji Diecezjalnego
Duszpasterza Młodzieży.
Tym samym, ks. Łukasz zastąpi na tym miejscu ks. Wojciecha Płoszka z parafii
w Ostródzie, który tę funkcję pełnił przez blisko 11 lat.
Księdzu Wojtkowi serdecznie dziękujemy za ogromny wkład jaki wniósł w życie
młodzieżowe w naszej Diecezji; zaś księdzu Łukaszowi życzymy wielu sukcesów
i Łask Bożych w tej służbie.
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Źródło: www.diec.mazurska.luteranie.pl; Zdjęcie: Michał Jedynak – olsztyn.wyborcza.pl

***
List Biskupa Kościoła

Bp
Jerzy
Samiec
o nowych zaleceniach
dla parafii w związku
z pogarszającą
się
sytuacją pandemiczną.
Niech spocznie na nas
łaska twoja, Panie,
ponieważ
w Tobie
mamy nadzieję! (Ps.
33:22)
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Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,
Stoimy u progu Wielkiego Tygodnia, który nasze myśli kieruje w stronę krzyża
Zbawiciela. Przed nami Święta Zmartwychwstania Pańskiego przypominające
o nadziei przezwyciężającej lęk. Wiemy już, że będą to kolejne Święta
przeżywane w reżimie sanitarnym.
W związku z rosnącą falą zachorowań, od najbliższej soboty 27 marca, rząd
wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa. Będą one obowiązywać do piątku
9 kwietnia, a więc obejmą również okres Wielkiego Tygodnia i Świąt.
Jednocześnie zaostrzone zostaną regulacje dotyczące kościołów. Poniżej
przekazuję część komunikatu umieszczonego na portalu rządowym.
„W miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – na
1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek
zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.”
Zobowiązuję zatem proboszczów i członków Rad Parafialnych do dostosowania
obiektów kościelnych do wymogów wymienionych w nowych obostrzeniach.
Należy potraktować je z powagą i starannością, aby nasze kościoły nie stały się
miejscem rozprzestrzeniania koronawirusa, szczególnie w tym czasie, gdy
wzrasta liczba zachorowań. Proszę o systematyczne przypominanie wiernym
o tych zasadach – w trakcie samych nabożeństw, jak również poprzez strony
internetowe, media społecznościowe i codzienne rozmowy.
Zdaję sobie sprawę z tego, że przed nami trudny okres i ponownie będą to „święta
inne niż zwykle”. Zachęcam więc do tego, żebyśmy zauważali siebie nawzajem,
swoje potrzeby, niedomagania i po chrześcijańsku interesowali się drugim
człowiekiem. Relacje możemy budować nie tylko poprzez fizyczną obecność, ale
także korzystając z internetu, czy telefonów.
Niech osoby samotne i schorowane otrzymają z naszych parafii wyraźny sygnał,
że Siostry i Bracia o nich pamiętają. Zaangażujcie do tego zadania inne osoby.
W ten sposób, być może rzeczywiście, będą to „inne święta”, również
w pozytywnym znaczeniu tych słów.
Utrzymujcie kontakt z pracownikami służby zdrowia należącymi do Waszych
parafii – lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami, ludźmi zapewniającymi
pozostałe usługi w szpitalach. Z pewnością potrzebują duchowego wsparcia.
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Bądźcie przy tych, którzy są na pierwszej linii frontu walki z pandemią, ale często
o nich zapominamy – to pracownicy sklepów, hurtowni, transportu itd. To dzięki
m.in. ich pracy funkcjonujemy w tym trudnym czasie. Proszę o modlitwę o nich
podczas niedzielnych nabożeństw, bo bywają pomijani i niedoceniani.
Zdaję sobie sprawę, że to nie jest dla Was łatwa sytuacja, że po raz kolejny
musimy dostosować się do nowych regulacji i to tuż przed Wielkim Tygodniem,
że może Wam też brakować sił i czujecie się zmęczeni tą sytuacją. W tym
trudnym doświadczeniu Bóg jest z nami, spoczywa na nas Jego łaska.
Otrzymaliśmy od niego Ducha „mocy, miłości i powściągliwości”. Dlatego
powierzając nas wszystkich Bogu w modlitwie, proszę Was o wytrwałość,
nadzieję, rozwagę i zaangażowanie.
Niech Bóg nam błogosławi i pomaga nieść pociechę wszędzie tam, gdzie jest
ona szczególnie potrzebna.
bp Jerzy Samiec
Źródło: www.luteranie.pl

ROZWAŻANIA ŚWIĄTECZNE
Wielki Czwartek
I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed
moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej spożywał, aż nastąpi
spełnienie w Królestwie Bożym
Łk 22,15-16

Drodzy bracia i drogie siostry.
Co byście zrobili, gdybyście znali przyszłość i wiedzieli, że został wam
ostatni dzień życia? Jaka była by wasza reakcja? Poszlibyście do pracy, czy
zrobilibyście sobie wolne? Może zrobilibyście jakąś czynność, której nie
zrobiliście, bo brakło wam odwagi? Spędzilibyście ten dzień najlepiej jak
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potrafili? Urządzili imprezę, po której każdy by nas pamiętał? Ilu ludzi tyle
odpowiedzi.
W szpitalu nieraz osobom nieuleczalnie chorym daje się cztery miesiące
życia, poł roku życia, rok życia. Wiadomość ta trafia chorego jak i jego rodzinę.
Nierzadko rodzina bardziej przeżywa tę wiadomość niż sam chory.
Smutna jest świadomość nieuchronnej śmierci. Tyle planów jeszcze
mieliśmy do zrealizowania, tyle rzeczy do zrobienia. Ale mamy tylko jeden
dzień…
A co byśmy zrobili, wiedząc, że faktycznie to nas ostatni dzień życia, a jutro
umrzemy męczeńską i drastyczną śmiercią? Jeszcze trudniejsze pytanie, na które
naprawdę ciężko odpowiedzieć. Wydaje się, że człowiek tak bardzo przyzwyczaił
się do życia, że zapomniał je doceniać. Dopiero w obliczu nieuchronnej śmierci,
zaczyna zauważać ile życie dla niego znaczy. Dopiero świadomość tego, że jego
czas jest krótki zmusza go do refleksji nad sobą.
Pan Jezus w swój ostatni dzień - a właściwie to już wieczór - gorąco pragnął
spożyć wieczerzę paschalną, ze swoimi przyjaciółmi – apostołami. Bardzo
oryginalny sposób na spędzenie ostatniego dnia. Podszedł do tego bardzo
łagodnie, ze spokojem. Nie ma się w sumie co dziwić, był świadom swojej drogi
od samego jej początku. Wiedział, że umrze i przygotowywał na swe odejście
uczniów oraz apostołów. Ci jednak jakby za każdym razem to wypierali z siebie.
Nie chcieli, aby ich mistrz – nasz mistrz odszedł. Nie możemy powiedzieć, że Pan
Jezus nie bał się śmierci. Znamy historię z ogrodu Getsemane, gdzie Jezus
gorliwie się modlił, aby Bóg – Jego Ojciec „zabrał ten kielich”. Teraz jednak
spożywa swój ostatni posiłek z tymi których wybrał.
Dzień ostatniej wieczerzy – czwartek jest dniem szczególnym, gdyż jest to
Dzień Przygotowania, kiedy w świątyni zabijano jagnięta na Paschę. Teraz Pan
Jezus miał być tym Barankiem Bożym, którego śmierć na krzyżu oznaczała
prawdziwą wieczną Paschę zapowiadaną o setek lat. Była to ostatnia ziemska
Pascha Jezusa na ziemi, przed tym jak sam się stał tą Paschą.
My z perspektywy czasu oraz lektury ewangelii wiemy, że śmierć krzyżowa
Jezusa miała dla nas sens zbawczy. Ludzie współcześni Jezusowi może to
wiedzieli, a może nie. Dla apostołów wizja śmierci swojego przyjaciela była
wręcz nie do przyjęcia. Siedząc przy kolacji z Jezusem niekoniecznie chcieli
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słyszeć o Jego śmierci. Co prawda Jezus zapowiadał tę śmierć parokrotnie, do
nich jednak nie do końca docierał sens tych zapowiedzi.
Świadomy swojej nieuchronnej śmierci, Jezus chce coś pozostawić swoim
uczniom. Chce aby pamięć po nim pozostała. Chce aby każdy, każde pokolenie
było uczestnikiem wieczerzy paschalnej, którą On Sam się stał.
Pan Jezus gorąco pragnął spędzić ze swoimi uczniami swój ostatni ziemski
dzień życia. On z nami chce spędzać każdy dzień naszego doczesnego życia. Przy
stole paschalnym zwolniło się miejsce. Czy chcemy przy nim usiąść?

Ks. Bartłomiej Polok

***
Wielki Piątek
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
J 3,16
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. W dniu
dzisiejszym przeżywamy największe święto luteran – ewangelików
augsburskiego wyznania… Właśnie w tym roku, Roku Tożsamości Luterańskiej,
warto to sobie przypomnieć, co nas ewangelików augsburskiego wyznania
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wyróżnia spośród innych chrześcijan. Właśnie naszą tradycją i nierozerwalnym
elementem tożsamości wyznaniowej jest odpowiednie przeżywanie Wielkiego
Piątku. Wyjątkowego dnia, który wspomina wyjątkowe wydarzenia, które miały
miejsce na Golgocie dla każdego z nas. Wydarzenia wspominane dzisiaj, czyli
ukrzyżowanie Syna Bożego Jezusa Chrystusa, stały się punktem zwrotnym w
historii człowieka, w historii zbawienia. To krzyż Golgoty, ten czasami
zapominany przez nas, częściej wykorzystywany jako biżuteria i ozdoba, a nie
symbol męki Pańskiej, stał się ołtarzem przebłagania za grzechy każdego z nas.
Tam, na krzyżu… jak mówi jedna z naszych pieśni, tak na krzyżu dokonuje się
największy i zupełny akt miłości Boga do człowieka. Jezus nasz Pan ponosi
największą cenę i ukazuje największą miłość – bo kładzie życie swoje za
przyjaciół swoich. W dniu dzisiejszym przypomina nam o tym ewangelista Jan
pisząc: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jeden z już nieżyjących duchownych naszego Kościoła zwykł mawiać: jak
zapomnisz co masz mówić na kazaniu powiedz werset: Albowiem tak Bóg
umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy,
nie zginął, ale miał żywot wieczny, wtedy sobie przypomnisz… Z jednej strony ta
wesoła anegdota ukazuje fakt, że przychodzą chwile na ambonach, iż duchowny
gubi gdzieś myśl lub wątek w swoim kazaniu, zaś z drugiej strony anegdota ta ma
wielka wartość… nie tylko dlatego, że ów fragment pasuje na każdym miejscu
kazania, ale dlatego, że ma potężną teologiczną treść, treść ściśle związana z naszą
luterańską tożsamością.
Wokół tej treści – miłości Boga do świata, miłości Boga do człowieka –
skupia się całe nauczanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. W swoim nauczaniu i
czynach zawsze Jezus wskazywał na miłość Boga do człowieka, objaśniał ją,
nauczał lud, swoich uczniów, że to wszystko co doświadczają, towarzysząc mu,
ukazuje wielkość Bożej miłości. Bóg nie pogodził się z naszym grzechem, nie
pozostawił nas samym sobie, bo niestety na śmierć zasługujemy. On nie czekał
jak surowy sędzia, aby wydać wyrok śmierci na każdego człowieka – bo każdy
zgrzeszył! Bóg w swojej miłości sam daje nam swojego Syna, nie tylko po to, aby
nas nauczał, ale o wiele więcej… aby Jego Syn poniósł śmierć, która spłaca nasz
dług codziennie zaciągany poprzez brak miłości do Boga i drugiego człowieka.
Fragment ten nie tylko przypomina nam o ofierze Syna Bożego, ale przede
wszystkim jest obietnicą: (..) aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot
wieczny. Wiara w Jezusa, Jego zbawcze dzieło na krzyżu Golgoty prowadzi nas
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do otrzymania daru łaski – do żywota wiecznego. Ta wiara, o której dzisiaj nam
przypomina hasło tego dnia. Dlatego, droga siostro i bracie, tak mocno
potrzebujemy powrotu do źródeł naszej luterańskiej tożsamości – do krzyża
Jezusa Chrystusa, aby na nowo zrozumieć, jak wieki dar Bóg nam dał!
Moi drodzy, mimo trudnych czasów, w których przyszło nam żyć, kolejne
święta musimy przeżywać w izolacji, w naszej parafii musieliśmy odwołać ważne
świąteczne nabożeństwa, musimy zadbać o naszą wiarę i zaufanie do Boga. On
prowadzi nas przez ten trudny czas… to nie ma być czas „bez Boga”, właśnie
nieraz zmusza nas do osobistego, własnego zaangażowania duchowego.
Życzę wam wszystkim, wiele sił i zdrowia, zaś przede wszystkim wiele
duchowej refleksji nad wydarzeniami Wielkiego Piątku. Zostańcie z Bogiem.
Amen.

Ks. Marcin Pysz

***
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Wielkanoc
Nie ma Go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział.
Mt 28,6a
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Chrystus Pan
wstał z martwych po swych mękach twardych, stąd mamy pociech wiele Chrystus
nasze wesele! – w wielu kościołach i kaplicach w dniu dzisiejszym wybrzmi
właśnie ta piękna pieśń z naszego śpiewnika. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią
stało się faktem, zwycięstwo Jezusa nad złem znalazło swoje uwieńczenie w
pustym grobie naszego Pana. Oto anioł zwiastuje Marii i Magdalenie: Nie ma Go
tu, bo wstał z martwych, jak powiedział… radość powinna opromienić nasze serca,
to najpiękniejsza wieść dla chrześcijan zakochanych w Bogu, że Pan zmarł za
nasze grzechy i chwalebnie zmartwychwstał dnia trzeciego!
Umiłowani, właśnie w dniu dzisiejszym nie możemy pozwolić, sobie
odebrać tej radości, która każdego roku rozpromienia nasze duchowe życie…
mimo, że tkwimy w ograniczeniach, wielu z nas nie może uczestniczyć w
niedzielnych nabożeństwach, nie możemy się spotkać z rodzinami, to jednak
mamy się radować i niechaj szczęście przepełni nasze serca. Odwalony kamień z
wejścia do grobu Jezusa, staje się odwalonym grzechem z drzwi do mojego serca!
Oto Bóg sam oczyścił mnie, On sam to uczynił, Jego męka i cierpienie nie poszły
na marne, On daje mnie i tobie nowe życie, życie przepełnione radością i
nadzieja… właśnie teraz, kiedy często leżymy spowici chorobą, cierpienie dotyka
nas i naszych bliźnich – pusty grób Jezusa ma stać się nadzieją! Jako Boże dzieci,
ochrzczone – czyli włączone w Jego śmierć i zmartwychwstanie, mamy nadzieję,
że poprzez wiarę nasza droga życia prowadzi poprzez śmierć do
zmartwychwstania! Tak, Jezusa droga będzie i moją drogą! W chwilach
granicznych doświadczeń, kiedy nie wiemy, czy będzie nam dane przejść i
przeżyć chorobę, warto mieć w sercu to zapewnienie Pana, że On idzie nam
przygotować miejsce, gdzie i my będziemy…
Wielu z nas pewnie przeżywa samotne święta, najdalej w gronie najbliższej
rodziny, ale bracie i siostro, spójrz! Czy takie ograniczenie w zamian za życie nie
jest łatwe do poniesienia? Może dzisiaj znajdziemy czas na modlitwę, na
dziękczynienie za tak wielki dar miłości, jakim jest zmartwychwstały Jezusa!
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Może dzisiaj znajdziesz czas na modltwę za tych wielu cierpiących w chorobie,
zalęknionych o własne życie, za tych, którzy się nimi opiekują?
Wielkanoc to święta zmanrtwychwstania Pańskiego, ale może też staną się
świętami zmartwychwstania naszej wiary, gdzie zapomnianej, odłożonej na
później, odłożonej na starsze lata? A jeśli czasu już tak wiele nie mamy? Teraz
jest czas, teraz jest możliwość na nowo przyjść do Pana Jezusa i stanąć przy Nim,
patrząc na Jego przebite dłonie, stopy i bok przypomnieć sobie, że to mój grzech
go skrzywdził! Teraz jest czas na dziękczynienie Bogu, że tak wiele dla mnie
uczynił, że utrzymuje mnie przy życiu. On zmartwychwstał dając nam nowe
życie, nie zmarnujmy tej szansy, nie zmarnujmy darowanego nam jeszcze czasu,
pokochajmy Boga z całych sił i służmy bliźniemu z miłości!
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zdrowia na ciele i
na duszy! Niechaj miłosierny Bóg chroni nad od złego i prowadzi Swoimi
ścieżkami do Królestwa Swego! Amen.

Ks. Marcin Pysz

***
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Poniedziałek Wielkanocny
I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które
było oddalone o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 14I rozmawiali z sobą o tych
wszystkich wydarzeniach. 15A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam
Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. 16Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go
poznać nie mogli.
13

Łk 24,13-16
Idziemy właśnie do Emaus, zostawiamy za sobą Jerozolimę. Zostawiamy
za sobą ciało Jezusa złożone w grobie. Przed naszymi oczami stają jeszcze obrazy
z Jego życia, które dobrze pamiętamy. Są to różne wydarzenia i słowa, które były
związane z Jego osobą. I jeszcze długo tak będzie, bo nie sposób pozbyć się
wszystkich tych wspomnień z lat, które były spędzone razem. Źle byłoby, gdyby
od razu, tak nagle uciekły z naszej pamięci.
Oto mamy przed sobą fragment historii o uczniach, którzy zdążali do
miejscowości Emaus. Szli kilka dni po tym, jak na wzgórzu umarł Chrystus.
Rozmawiali o wszystkich tych wydarzeniach, które miały miejsce w Jerozolimie.
Przecież jeszcze nie tak dawno szliśmy wszyscy razem do Jerozolimy.
Przecież zaledwie parę dni temu spożywaliśmy z nim Wieczerzę Paschalną.
Przecież z nim się modliliśmy w Getsemane. Potem przyszło wojsko. Dalej sąd u
Annasza i Kaifasza. Potem ci, którzy nie zrozumieli i nie tego oczekiwali od króla;
wydali na niego wyrok skazując go na śmierć krzyżową. Nie tak miała wyglądać
nasza podróż do Jerozolimy. Mieliśmy wyjść z tej Jerozolimy razem z Jezusem i
razem iść do Emaus. A tak idziemy sami. Ciało naszego Pana spoczywa w grobie.
Jerozolima miała być tylko etapem przejściowym, a stała się końcowym.
To właśnie do nich dołączył sam Chrystus. Ale, co ciekawe, mimo że Go
przecież znali, mimo że tyle razy słyszeli Jego głos, mimo że przez kilka lat
patrzyli na Jego znaki, w tym momencie Go nie poznali. Oni ciągle żyli
wspomnieniami o Nim. Zmartwychwstanie Jezusa było dla nich czymś nowym.
Owszem widzieli wskrzeszenie Łazarza, ale zrobił to Jezus. Teraz Jezusa nie ma
i nie ma takiego jak On. Nie ma kto wskrzesić Jezusa. Oni nie pojmowali tego, że
może być coś takiego jak samowskrzeszenie i tylko Jezus może tego dokonać.
Nie pojmowali tego, że Jezus im to tyle razy przepowiadał. Łzy smutku
przysłoniły Jego prawdziwą obecność. Jerozolima stała się faktycznie etapem
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przejściowym. Jezus przeszedł przez nią i przez krzyż, aby znaleźć się na drodze
do Emaus.
Droga do Emaus rozpościera się także przed nami i my stoimy przed próbą
rozpoznania u jej kresu Tego, który jest Panem życia. Czy nasze oczy też są
zasłonięte, tak że Go poznać nie możemy? Oby każdy z nas rozpoznał Jezusa i
oby Chrystus rozpoznał każdego z nas, gdy On się przybliży.

Ks. Bartłomiej Polok

POSTACIE BIBLIJNE
Abraham znalazł żonę dla swojego syna. Z tego związku zrodzili się dwaj
synowie, bliźniacy – kolejni praojcowie…

… Jakub i Ezaw…
Bracia przyszli na świat gdy Izaak miał sześćdziesiąt lat. Już w łonie matki
bracia zaczęli ze sobą rywalizować (por 1 Mż 25,22). Rebeka nie wiedząc
dlaczego tak się dzieje zapytała o to Boga. Ten jej odpowiedział, że nosi w łonie
praojców dwóch wielkich narodów. Jeden z nich będzie miał przewagę nad
drugim, starszy będzie służył młodszemu.
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Gdy nadszedł czas porodu, pierwsze dziecko urodziło się rude i włochate –
nazwano je Ezaw (z hebrajskiego włochaty/owłosiony). Drugie dziecko w trakcie
porodu trzymało swego brata za piętę – tak jakby nie chciał dać swemu bratu
władzy. Tego młodszego nazwano Jakub.
Gdy bracia dorośli, Ezaw zajął się myślistwem i mieszkał poza domem
swojego ojca, zaś Jakub z natury spokojny mieszkał przy Ojcu.
Warto tutaj napomnieć, że w ówczesnej kulturze przyjęło się, że najstarszy
brat stawał się dziedzicem i bezpośrednim zarządcą majątku po śmierci swojego
ojca. W tym przypadku, jako, że Ezaw był straszy od Jakuba od parę sekund,
zatem jemu należało się tzw. Pierworództwo.
Pewnego razu, Jakub przygotował bardzo dobry obiad. Ezaw gdy zobaczył
owo danie poczuł głód i poprosił Jakuba, aby ten go poczęstował. Jakub zgodził
się, ale pod jednym warunkiem. Ezaw ma oddać mu swoje pierworództwo. W ten
sposób Jakub stałby się dziedzicem majątku Izaaka. Ezaw się zgodził i w ten
sposób wzgardził pierworodztwem. Od tego momentu Ezawa nazywano Edomem
(por. 1 Mż 25, 30, Edom – znaczy czerwony, od koloru owej potrawy oraz od
koloru włosów Ezawa).
Parę lat później gdy Izaak był już w podeszłym wieku, zestarzał się i
znacznie pogorszył mu się wzrok, postanowił pobłogosławić Ezawowi (tak jakby
przepisać na niego majątek). Jakub nie wiedział o umowie swoich synów, dlatego
chciał pobłogosławić starszemu. Wezwał więc Ezawa do siebie i poprosił go o
przygotowanie ulubionej potrawy ojca. Starszy bliźniak więc poszedł upolować
zwierzynę na potrawę.
Wszystkiemu temu przysłuchiwała się żona Izaaka – Rebeka. Jakub był jej
ulubionym synem i chciała, aby jej mąż mu pobłogosławił. Dlatego wymyśliła
podstęp. Sama przygotowała ulubioną potrawę Izaaka, zaś Jakubowi kazała ubrać
skóry koźlęce. Izaak był niemal niewidomy, więc miałby problem z
rozróżnieniem między starszym a młodszym synem.
Jakub podający się za Ezawa podstępem wyłudził błogosławieństwo. Nie
spodobało się to Ezawowi, prosił swojego ojca, aby i jemu tego błogosławieństwa
udzielił. Izaak odrzekł, że ustanowił Jakuba panem nad Ezawem i „przepisał na
niego” cały swój majątek. Dla Ezawa nie zostało już nic, nawet urodzajnej ziemi.
Rozzłościło to Ezawa i znienawidził za to Jakuba. Miał zamiar po śmierci
Izaaka zabić swojego brata. Rebeka, gdy o tym usłyszała kazała Jakubowi
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uciekać. Jakub udał się do Labana – brata swojej matki u którego służył, aby pojąć
za żonę jedną z jego córek. W ten sposób miała się spełnić prośba Izzaka, aby
jego synowie nie brali sobie żon z ziemi Kananejskiej. Ezaw zaś mając dwie żony
z rodu Chetejczyków poślubił jeszcze jedną – córkę Ismaela Mahalatę.
Na szczęście obaj bracia w końcu się pogodzili, lecz między ich potomkami
do zgody jako takiej nie doszło. Jakub oraz Ezaw dali początek dwom wielkim
narodom. Jakub – Izraelitom, zaś Ezaw Edomitom. Parokrotnie w
starotestamentowym przekazie możemy przeczytać o wojnach i bójkach
pomiędzy tymi narodami.
Ks. Bartłomiej Polok

DO POCZYTANIA
Z opowieści rodziny Dobrowolskich
Jajka wielkanocne

- Heniu!... Zajączek już przyszedł! – wołała Ela, wpadając jak burza do domu.
Henio roześmiał się cicho, wiedział bowiem o zajączku o wiele więcej niż Ela.
- Nie opowiadaj – powiedział spokojnie – zajączek przyjdzie dopiero jutro. Jutro
jest Wielkanoc. Mam nadzieję, że będzie piękna pogoda i nasze gniazdka nie
zmokną w ciągu nocy i nie zniszczą się…- Elu, czy ty już też masz….
- Słuchaj! – przerwała mu siostrzyczka – zajączek na pewno już był. Patrzyłam w
twoje gniazdko i na mchu widziałam sześć kolorowych jajek.
Heniek jednym susem znalazł się na schodach i zjechał po poręczy w dół
tak szybko, że sąsiadka nie zdążyła nawet krzyknąć z przerażenia, gdyż Heńka
już nie było.
Jak myślicie, co chłopiec znalazł w swym gniazdku? Były tam kawałki
węglowych brykietów, które Ela znalazła na podwórzu sąsiadów. Zagniewany
szukał siostry, lecz do samej kolacji Eli nie było. Zniknęła bez śladu. W tym
czasie gniew Heńka rozładował się.
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Przez cały wieczór sumienie Eli było jednak niespokojne. Gdy szła do
łóżka, mama przypomniała jej:
- Elu, pomódl się !
- Dzisiaj nie będę się modliła!
- A to dlaczego? – zapytała mama. –
Musisz porozmawiać ze swoim
Zbawicielem zanim się położysz.
Ela, trochę zagniewana odrzekła:
- Ja…ja nie
powiedzieć.

mogę

wszystkiego

Zdumiona mama usiadła na brzegu
łóżka.
- Elu, dlaczego nie możesz wszystkiego powiedzieć Zbawicielowi?
- Boję się, że Zbawiciel nie przyjmie mnie do nieba – wyszeptała Ela.
Mama wyjaśniła jej, że Zbawiciel i tak wszystko widzi, czy Mu o tym
powiemy, czy też nie. A my modlimy się, mówimy Zbawicielowi o tym, co nas
przygniata, ponieważ to nam pomaga. Kiedy usta nasze wyznają Mu grzech,
wtedy serce staje się wolne. To dar dla nas, że Zbawiciel zmartwychwstał, żyje i
może wszystkich wysłuchać z nieba. Dlatego tak radośnie święcimy Wielkanoc.
Opowiadania „Przyjaciela Dzieci”

Autor: Anton Schulte

Dawna Wielkanoc
-„Mamo! To już Wielkanoc! Był już u nas zajączek?”
-„Nie wiem, chodź, poszukamy jego śladów w ogrodzie.”
-„Mamo! Patrz co znalazłam, zajączek u nas był!”
Czy te słowa nie budzą wśród wielu z nas wspomnień z dzieciństwa? Mnie
osobiście Wielkanoc jako dziecko kojarzyła się głównie z wizytą zajączka,
z uroczystym obiadem w Wielką Noc, a także z czytaniem Pasji w Wielki Piątek.
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Tradycją mojej rodzinnej parafii w Drogomyślu było odczytywanie Pasji przez
naszych dwóch księży. Relacjonowali oni całą wędrówkę Jezusa do Jerozolimy,
wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy, z ogrodu Getsemane, a także proces przed
Poncjuszem Piłatem wraz z Ukrzyżowaniem Zbawiciela. Odczytywane
fragmenty Biblii przeplatane były pieśniami chórów oraz zboru. Tego dnia
zawsze odbywały się 2-3 nabożeństwa i jedno z nich zawierało właśnie czytanie
Pasji.
Pamiętam, że zawsze wzbudzało to wiele emocji, Kościół był ciemny,
pełen cieni, paliły się niewielkie lampki oraz świece. Atmosfera skłaniała do
wspominania, wczuwania się w tą ostatnią wędrówkę, której finał wszyscy
znamy. Wracając do domu czuło się jakbyśmy się obudzili ze snu i nagle wrócili
do normalnego życia.
Być może wizja nabożeństwa bez pełnej liturgii ani zwiastowania Słowa
brzmi niecodziennie, ale był to bardzo wyjątkowy wieczór, dzięki temu było to
wyraźnie odczuwalne. Mieliśmy również taką tradycję, iż w sobotę przed Wielką
Nocą organizowane było nabożeństwo młodzieżowe, które także miało swój
własny klimat. Zazwyczaj było nas około 10-15 osób. Staliśmy wszyscy przed
ołtarzem, w półkolu, śpiewaliśmy 1-2 pieśni, by następnie wysłuchać słów
księdza Tomasza Bujoka, które dla nas przygotował. Na koniec udzielaliśmy
sobie nawzajem Komunii Świętej, najpierw ksiądz, który następnie przekazywał
odpowiednio opłatek oraz kielich z winem kolejnej osobie. Jest to kolejny element
przeżywania Świąt Wielkiej Nocy, który wywoływał poczucie niesamowitości i
podkreślał wyjątkowość tego czasu.
Jeszcze jednym zwyczajem kojarzonym z okresem Wielkanocy była
Bezsenna Noc, organizowana co roku w Wielką Sobotę, przez Centrum Misji i
Ewangelizacji. Skierowana głównie do młodzieży, co roku odbywała się w innej
parafii, najczęściej na terenie Śląska Cieszyńskiego. Mimo nazwy nie
obejmowała całej nocy, a parę godzin, kończąc się zazwyczaj po północy, tym
samym rozpoczynając świętowanie Wielkiej Nocy. Dla wielu była to jedyna
okazja zobaczyć młodzież ewangelicką w tak wielkim gronie, parę set osób do
ponad tysiąca w jednym miejscu. Takie wydarzenia tworzyły poczucie wspólnoty
i zażegnywały choć na jedną noc w roku poczucie inności i odrębności, w kraju,
w którym wyznanie Ewangelicko-Augsburskie pozostaje w znacznej mniejszości.
Obecnie w czasach pandemii, gdy większość spotkań i wydarzeń jest
odwoływana lub przenoszona do Internetu, nieraz pozostaje nam jedynie
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wspominanie. Możemy nadal przeżywać ten czas na swój sposób, świętując u
siebie w domach, wspominając i dla samych siebie wytwarzając ową specyficzną
atmosferę. Ja sama myślę z nostalgią o tradycjach wyniesionych z rodzinnej
parafii, z których obecnie niewiele pozostało. W sytuacji, gdy wiele nabożeństw
zostało odwołanych z przyczyn od nas niezależnych, jest to szczególnie ważne.
Nie możemy, nie chcemy zapominać o cudzie Zmartwychwstania, odmawiać
sobie radości z obietnicy Zbawienia, rezygnować z czasu refleksji oraz
zastanawiania się nad własnym życiem. Okres Postu mija, to czas refleksji,
ale też radości, Wielkanoc nie jest dla mnie świętem smutku, a raczej nadziei i
wdzięczności. Oby każdy z nas mógł przeżyć ten czas na swój, szczególny
sposób, pamiętając co świętujemy, a następnie spoglądać z radością na
nadchodzący kolejny miesiąc �.

Elżbieta Gabryś

***
Wywiad
Dnia 28.03.21 r. przeprowadziliśmy wywiad z naszym wikariuszem, ks.
Bartłomiejem Polokiem. Rozmawialiśmy m.in. o niedawnej Ordynacji, a także o
pracy, którą wykonuje w parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu. Poniżej
- 35 -

przytaczamy różne zadawane w trakcie wywiadu pytania oraz udzielone nam
odpowiedzi.
Elżbieta Gabryś: Ulubiony serial?
Ks. Bartłomiej Polok: Są dwa takie seriale. Polski serial „Pierwsza Miłość” oraz
„Supernatural” („Nie z tego świata”).
EG: Wymarzone auto?
BP: Sprawne. Ale ostatnio zacząłem się oglądać za jakimiś SUV-ami.
EG: Kiedyś miałeś brodę, tęsknisz za nią czasem?
BP: O jejku, kiedy to było, już nie pamiętam, że ją miałem. Nie pamiętam jak to
było mieć tę brodę.
EG: Jakie masz wykształcenie poza magistrem teologii?
BP: Oprócz studiów magisterskich z teologii mam ukończone również studia
inżynierskie na kierunku budownictwo. W Warszawie podczas studiów na
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, chciałem kontynuować studia
budowlane, ale z przyczyn organizacyjnych musiałem je przerwać po roku.
EG: Jaki był temat twojej pracy magisterskiej?
BP: „Budynki kościelne Kościoła Ewangelickiego w północnej części dzisiejszej
diecezji Pomorsko - Wielkopolskiej na przestrzeni lat - analiza teologiczno statystyczna."
EG: A inżynierskiej?
BP: Nie pamiętam już dokładnie, ale coś w stylu „Budowa domu ekologicznegoEnergooszczędnego”.
EG: Twój ulubiony werset Biblijny lub historia?
BP: Z psalmu 127 – „Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się Ci, którzy go
budują”.
EG: Gdzie pracowałeś wcześniej?
BP: W jakim sensie? Bo jeśli chodzi o moją profesję teologiczną, to miałem
praktyki w Giżycku. Była to praktyka wakacyjna, ale w trakcie studiów w ramach
zastępstw miałem nabożeństwa w kilku miejscach w Polsce.
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Zaś z profesji budowlanej, to zaraz po studiach podjąłem się pracy w firmie
budowlanej na stanowisku pracownik ogólnobudowlany. W firmie zajmowałem
się głównie murarką, zabudowami z płyt g-k oraz po zdobyciu uprawnień
elektrycznych – elektryką. Później wylądowałem w biurze, gdzie zajmowałem się
kosztorysowaniem robót budowlanych oraz zarządzaniem grupą pracowników.
EG: Czy przydaje Ci się obecnie wiedza i umiejętności z innych studiów i
zawodów?
BP: Jak najbardziej. Czasem trzeba wiedzieć jak trzymać kielnię czy też łopatę.
EG: Jak wygląda zwykły dzień pracy jako ksiądz?
BP: Pobudka o 6:30, prysznic. Około 8:00 zejście na parafię, gdzie z proboszczem
pijemy kawę. Potem albo przedszkole, albo szkoła, albo zajęcia zdalne, albo
sprawy służbowe do załatwienia, albo pomoc na wypożyczalni, albo odwiedziny
domowe (w reżimie sanitarnym), albo pogrzeb, albo pisanie artykułu do gazetki,
albo pisanie kazania, albo odwiedziny na ośrodku, albo douczanie się czegoś. I
tak dochodzi powoli godzina 15:00 – pora obiadowa. Po obiedzie kolejna kawa i
albo przygotowanie materiałów na lekcje na następny dzień, albo uczestnictwo w
internetowym kursie albo jakaś książka, albo serial. Na pewno nie ma tak, że się
nudzę.
EG: Preferujesz bardziej nauczanie zdalne czy stacjonarne?
BP: Zdecydowanie stacjonarne.
EG: Jak udaje Ci się łączyć pracę nauczyciela-katechety z pracą księdza na
parafii?
BP: Grunt to dobre planowanie.
EG: Kiedy miała miejsce Twoja Ordynacja?
BP: 06 marca 2021 w Drogomyślu.
EG: Czy czujesz jakąś różnicę, obecnie, względem czasu sprzed Ordynacji?
BP: Parafrazując Obelixa z filmu animowanego „Asterix i Obelix: Misja
Kleopatra” – „Nie czuję specjalnej różnicy przed czy po”.
EG: Czy masz jakieś rady dla przyszłego praktykanta parafii w Piszu?
BP: Nieważne kto to będzie, mam jedną radę. Niech zostanie sobą.
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Dziękujemy za wszystkie udzielone odpowiedzi, mamy nadzieję, że choć trochę
zaspokoiły naszą ciekawość.

Elżbieta Gabryś

CHWILA RELAKSU
Krzyżówka na kwiecień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- 38 -

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1. Stamtąd Izraelici sprowadzali drzewo cedrowe. (Ezd 3, 7)
2. Jako pierwsze Izraelici zbudowali… (Ezd 3, 2)
3. Jaki grzech popełnili Izraelici w czasie niewoli? (Ezd 9, 4)
4. Do którego roku panowania Dariusza wstrzymano budowę? (Ezd 4, 24)
5. Jemu przekazano srebro, złoto oraz naczynia świątynne. (Ezd 8, 33)
6. Miejscowość z której przyszli Lewici (Ezd 8, 17-18)
7. Z czym Lewici chwalili Boga? (Ezd 3, 10)
8. W tym miesiącu ukończono odbudowę świątyni (Ezd 6, 15)
9. Nie można było nakładać ich na kapłanów i Lewitów. (Ezd 7, 24)
10. Skarbnik króla Cyrusa (Ezd 1, 8)
11. Co zarządził Ezdrawsz nad rzeką Azaw? (Ezd 8, 21)
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12. Bog nakazał królowi Cyrusowi by ją zbudował (Ezd 1, 1-2)
13. Z czego były szaty kapłanów? (Ezd 3, 10)
14. Co położył Szeszbassar w Jeruzalemie? (Ezd 5, 16)
15. Nadzorowali odbudowę świątyni (Ezd 3, 8)
16. Za jego panowania tubylcy złożyli skargę na Izraelitów (Ezd 4, 6)
17. Zwrócono je na swoje miejsce, do świątyni. (Ezd 6, 5)
18. Pan dał ludowi mur … w Judei i Jeruzalemie. (Ezd 9, 9)
19. Nebukadnesar był tam królem. (Ezd 5, 12)
20. Czego dokonano zaraz po zakończeniu odbudowy? (Ezd 6, 16)
21. Król perski, który zezwolił na wznowienie odbudowy świątyni (Ezd 6, 1-12)
22. Wraz z Zachariaszem prorokował Żydom (Ezd 5, 1)
23. Zaproponował odprawienie żon oraz dzieci obcoplemiennych. (Ezd 10, 2-3)
24. Za czasów którego króla perskiego wstrzymano odbudowę Jeruzalemu?
(Ezd 4, 17-24)
25. Cyrus był królem w … (Ezd 1, 2)
26. W jakiej twierdzy znaleziono zwój? (Ezd 6, 1-2)
27. Namiestnik Zarzecza (Ezd 5, 6)
Autorzy: Elżbieta Gabryś, ks. Bartłomiej Polok

OGŁOSZENIA
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.
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Za każdy przekazany dar serdecznie dziękujemy.
Mamy nadzieję, do szybkiego zobaczenia „na łączach”!

Ruszamy z nabożeństwami w internecie!!!! Od wielkiego czwartku

zapraszamy was na nabożeństwa na żywo on-line na kanale YouTube wpisz:
„Parafia EA w Piszu”. Za każdą ofiarę z góry serdecznie dziękujmy!
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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

***
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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 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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