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

Łk 6,36

HASŁO MIESIĄCA MAJ 2021 R.
Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych!
Prz 31,8
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Hasło maja to
słowa matki króla Lemuela, króla Massy. Słowa te odnosiły się do przestróg dla
ludzi panujących, aby nie zapominali o prawach i ustawach słabszych, ale byli
przed wszystkim troskliwi dbający od prawa ubogich i opuszczonych. Czasami
może ciężko odnieść się do tych słów, bo przyszło nam żyć w zupełnie innych
czasach. Jednakże nie zmieniła się podstawowa zasada miłości, którą utrwalał w
nas również Jezus Chrystus, a mianowicie troska i potrzeba dbania o słabszych,
ubogich i opuszczonych. Współczesny człowieka niestety zapomina o tych
pryncypialnych zasadach. W tradycji żydowskiej nawet był nakaz kładzenia
jałmużny na rzecz ubogich, sierot i wdów. W naszych chrześcijańskim świecie –
gdzie na sztandary podnosimy naukę Jezusa z Nazaretu – jakże często brak
podstawowych odruchów miłości. Często widzimy pod ozłoconymi kopułami
świątyń żebrzących ludzi o kawałek chleba… często dostrzegamy bogactwo i
rozmach, tych którzy odpowiadają za zwiastowanie Ewangelii, zaś w ich
poczynaniach mało jest miłości, troski, stawania w obronie uciśnionych, w
obronie mniejszości. Taki to tzw. „chrześcijański świat” sobie tworzymy!
Przestroga hasła tego miesiąca ma trafić do każdego z nas, bo każdy z nas ma
wokoło siebie chorych, niepełnosprawnych, ubogich i opuszczonych. Każdy z nas
ma możliwość zwrócenia uwagi i pomocy dla tych co się mają gorzej… wiem, że
łatwiej przychodzi nam to widzieć u bliźniego… nie raz mówimy, że pomóc ma
mops, wójt, burmistrz, ksiądz, a zapominamy, że każdy z nas, każdych
ochrzczony jest powołany do służby i troski o bliźniego. W szczególności w
dzisiejszej dobie potrzebujemy wzajemnej miłości, spojrzenia i zainteresowania
się sąsiadem, znajomym, czy nie potrzebuje pomocy w tych najprostszych
rzeczach. Droga siostro i bracie wezwani do zainteresowania i troski nad bliźnimi,
spójrzmy wokoło siebie, może ktoś potrzebuje wsparcia… Niechaj miłosierny
Bóg pobudza nas do działania na rzecz potrzebujących, ale również niechaj
miłosierny Bóg uwrażliwi serca naszych bliźnich, aby dostrzegli nasze
doświadczenie i potrzebę wsparcia. Drogie siostry i bracia życzę wam wiele Bożej
opieki i prowadzenia na najbliższy czas… bądźcie zdrowi i trwajcie przy Bogu!
Bez Boga stajemy się niezmiernie samotni… niech wam Bóg błogosławi! Amen.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII KWIECIEŃ
Pierwsze internetowe nabożeństwo na żywo.
W Wielki Czwartek zrealizowaliśmy pierwsze internetowe nabożeństwo na
żywo. Było to wyjątkowe doświadczenie i w taki sposób nasze nabożeństwa na
stałe zagoszczą w Internecie. Kompletujemy nadal sprzęt, aby prowadzić emisje
jeszcze bardziej profesjonalnie.
Dlatego też serdecznie
PARAFIA ON-LINE

zapraszamy

do

włączenia

się

do

akcji:

Serdecznie dziękujemy ks. Bartłomiejowi za przygotowanie techniczne
nabożeństwa, p. Marcinowi za „miksowanie” oraz p. Agnieszce za grę na
organach.
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zdj. Marcin Redzko

***
Transport łóżek ze Szwajcarii
W dniu 01. kwietnia do naszej parafii dotarł transport łóżek rehabilitacyjnych od
Joannitów ze Szwajcarii. Transport oraz przekazanie łóżek organizowała pani
Heidi von Rosenberg przy pomocy Zakonu Joannitów Komandorii Pruskiej.
Piętnaście elektrycznych łóżek wraz z szafkami oraz piętnaście chodzików zasili
naszą wypożyczalnię sprzętu i będą mogły służyć osobom potrzebującym na
terenie naszej parafii.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli transport oraz rozładunek łóżek!
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zdj. ks. Bartłomiej Polok

***
Zajączek wielkanocny

W Wielką Sobotę Pomocnik
Zajączka
Parafialnego
wyruszył w podróż, aby
dostarczyć niespodzianki dla
najmłodszych
parafian.
Mimo panującej pandemii, z
zachowaniem najwyższych
standardów bezpieczeństwa,
chcieliśmy
dotrzeć
do
wszystkich
parafialnych
dzieci…
Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu „zajączka” …

***
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Chrzest w Ełku.
W święto Zmartwychwstania Pańskiego miał miejsce chrzest Maksymiliana.
Uroczystość Sakramentu Chrztu odbyła się podczas rodzinnego nabożeństwa
domowego w Ełku.
Chrztu udzielił ks. Bartłomiej Polok, wikariusz piskiej parafii ewangelickiej,
który jest duszpasterzem filiału w Ełku.

***
Realizujemy projekt "Parafia On-line"!
Od Wielkiego Czwartku w naszej parafii rozpoczęły się emisje na żywo
nabożeństw z kaplicy w Piszu na parafialnym kanale YouTube. Emisje te są
możliwe dzięki naszemu projektowi „Parafia On-line”. Dotychczas otrzymaliśmy
ponad 1 000,00 zł ofiar właśnie na ten cel, co znacznie pomogło nam w zakupie
koniecznego sprzętu.
Całość projektu będzie kosztowała ok 5 000,00 zł.
W pierwszej połowie kwietnia przeprowadziliśmy prace mające na celu montaż
okablowania w kaplicy w Piszu oraz przygotowanie miejsca do realizacji emisji.
W celu realizacji naszych nabożeństw, które zagoszczą na stałe w przestrzeni
Internetu, zakupiliśmy już: dwie kamery, ATM Studio, mikser i wiele metrów
kabli…
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Nadal trwa zbiórka na nasz projekt, bo jeszcze nie wszystko kupione i
zakończone… Serdecznie prosimy o wsparcie projektu poprzez przekazanie
ofiary na cele kultu religijnego „Parafia On-line”
W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w nasz projekt.
Dziękuję p. Marcinowi Redzko, który wykonuje trudne prace monterskie i
realizuje coniedzielne nabożeństwa. Dziękuję ks. Bartkowi, który przygotował
sprzęt do realizacji oraz przygotowuje materiały do realizacji nabożeństw.
Dziękuję p. Agnieszce Redzko naszej organistce, która od wielu lat regularnie i
wolontarystycznie gra na naszych nabożeństwach.
Zapraszamy do oglądania naszych nabożeństw oraz do subskrybowania
naszego kanały YouTube! Od niedzieli 18 kwietnia br. można nas oglądać o
na żywo o godz. 11:00!
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY OGŁASZAMY!
Zmarła śp. Krystyna Redzko w wieku 70
lat, urodzona 12 marca 1951 r. w Botowie,
mieszkała w Piszu, zmarła w dniu 02
kwietnia 2021 r. w szpitalu w Piszu.
Pogrzeb śp. Krystyny Redzko odbył się w
dniu 07 kwietnia 2021 r. (środa) z kaplicy
cmentarnej w Piszu na miejscowy cmentarz
komunalny.

Śp. Krystyna Redzko była wieloletnią członkinią Rady Parafialnej Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu oraz jedną z założycieli Ewangelickiego
Stowarzyszenia Betel.
„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
05 maja 2021 r. godz. 18:00
19 maja 2021 r. godz. 18:00
02 czerwca 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 – kwiecień 2021
W naszym Domu wiosna w pełni. Z tej okazji uporządkowaliśmy tereny zielone
i skwery zdobiące podwórze. Przygotowaliśmy także nasze pracownie do
ponownego otwarcia ponieważ już od 26 kwietnia ruszamy z zajęciami!
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz

***
Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
Piszu –kwiecień 2021
Minął kwiecień, kolejny miesiąc zawieszenia działalności naszego Domu. My
nadal jesteśmy pełni energii do pracy. Pomagamy naszym uczestnikom w
realizacji ich potrzeb. Realizujemy listę zakupów, pomagamy przy załatwianiu
spraw urzędowych. Mamy z nimi stały kontakt telefoniczny, który ma na celu
monitoring ich samopoczucia i potrzeb.
Przed świętami Wielkanocnymi naszych uczestników odwiedził zajączek
wielkanocny, który obdarował ich paczkami wypełnionymi artykułami
spożywczymi, słodkościami oraz kartami z życzeniami, za które serdecznie nam
dziękowali.
W ramach zajęć zdalnych nasi uczestnicy wykonują zadania powierzone im przez
terapeutów. Otrzymują krzyżówki, kolorowanki, mandale, teksty piosenek oraz
inne materiały.
W ramach treningu kulinarnego nasze Panie robią przepyszne potrawy z
produktów, które od nas otrzymują. Są to między innymi naleśniki, gołąbki, babki
ziemniaczane.
Uczestnicy z utęsknieniem czekają na powrót do swojego "Drugiego Domu".
Ten piękny i radosny dzień nadszedł 26 kwietnia.
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Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska
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PLAN NABOŻEŃSTW MAJ 2021 R.
Tekst
Uroczystość Wejsuny Pisz
kazalny
Łk
09:00 11:00
4. Niedziela po
02.05. 19,37Wielkanocy
40
Data

Dn 9,
4-5.
16-19

5. Niedziela po
Wielkanocy

09:00

11:00

Ef
Wniebowstąpie
13.05. 1,20bnie Pańskie
23

18:00

18:00

6. Niedziela po
Wielkanocy

09:00

11:00

09:00

11:00

18:00

18:00

09.05.

16.05.

J 7,
37-39

I Dzień Świąt
1 Mż
Zesłania Ducha
23.05.
11,1-9
Świętego
II Dzień Świąt
Łk 19,
24.05.
Zesłania Ducha
37-40
Świętego
30.05. J 3,1-8

06.06.

Jon
1,12;11

Legenda:

Święto Trójcy
Świętej

09:00

11:00

1. Niedziela po
Trójcy Świętej

09:00

11:00

- Spowiedź i Komunia Święta;
YT – parafialny kanał YouTube
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Ełk

Biała
Piska

YT
11:00

10:00

do
Ełku
godz.
9:30

11:00

18:00

10:00

do
Pisza
godz.
10:30
do
Ełku
godz.
9:30

11:00

11:00

18:00

10:00

do
Ełku
godz.
9:30
do
Pisza
godz.
10:30

11:00

11:00

- transport na nabożeństwo;

Plan Nabożeństw może ulec zmianie w związku z ograniczeniami
wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19.
Serdecznie dziękujmy za zrozumienie!
W kaplicy w Piszu jest niestety ograniczona ilość miejsc, w pierwszym rzędzie
zapraszamy seniorów i osoby niepełnosprawne. Pozostałych parafian uprzejmie
prosimy o informację telefoniczną o chęci uczestnictwa w nabożeństwie.

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

EA w Piszu

Prosimy o subskrypcję naszego parafialnego kanału!
Zapraszamy również w każdą niedzielę o godz. 15:50 do
obejrzenia nabożeństwa ewangelickiego w TVP3.
2 maja – kościół w Dźwierzutach
9 maja – kościół Łaski Bożej w Poznaniu
16 maja – nabożeństwo Kościoła Chrystusowego z okazji stulecia powstania
(nie będzie emisji nabożeństwa luterańskiego)
23 maja – kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie
30 maja – kościół w Pszczynie
6 czerwca – kościół Opatrzności Bożej we Wrocławiu
13 czerwca – kościół Zbawiciela w Żorach
20 czerwca – kościół Świętej Trójcy w Suwałkach
27 czerwca – kościół Świętej Trójcy w Skoczowie
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ

Apel Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa
„Dobrze
wszystkim,
domownikom
Ga 6,10

Pana Zastępów, swojego Boga”. Ag 1,14

czyńmy
a najwięcej
wiary”.

„Wtedy Pan poruszył ducha
Zorobabela, syna Szealtiela,
namiestnika Judei, i ducha
arcykapłana Jozuego, syna
Jehosadaka, i ducha całej
reszty ludu, tak że przyszli
i podjęli pracę koło domu

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!
Nasz Bóg jest Bogiem cudów! On wciąż, nieustająco przez wieki porusza serca
całego swojego ludu dla dobrych celów. Tego doświadczyliśmy i my w trakcie
zeszłorocznej zbiórki, zorganizowanej z powodu pandemii w całkowitym
zamknięciu. Poeta ks. Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy napisał:
„kiedy Bóg zamyka drzwi, otwiera okno”. Nie mogliśmy wejść przez drzwi
naszych kościołów, ale mogliśmy wspomóc dzieło Bratniej Pomocy im. Gustawa
Adolfa przez okienka witryn internetowych naszych banków. I to wspomóc
w sposób rekordowy!
Pozwólcie zatem, że jako zarząd podziękujemy za Waszą hojność, otwartość serc,
ale również podtrzymywanie ewangelickiej tradycji Bratniej Pomocy, która
pomaga w remontach naszych kościołów i plebanii.
Wierzymy, że i w tym roku Bóg poruszy serca każdej ewangelickiej rodziny.
Poruszy, aby połączyć nas w geście solidarności z tymi, którzy zamierzają
realizować prace remontowe w wielu parafiach, we wszystkich diecezjach
naszego Kościoła.
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Chcemy zabezpieczyć i doprowadzić do należytego stanu technicznego nasze
kościoły, miejsca „przybytku Bożego”. Jesteśmy pewni, że nie pozostawicie
naszego apelu bez odzewu.
Niech Was Bóg błogosławi!
Za Zarząd bp Marcin Makula
Źródło: www.luteranie.pl

Dwie możliwości złożenia ofiary:
1. Przelew na konto waszej parafii z dopiskiem – „ofiara na BPGA”
2. Złożenie ofiary w gotówce na listę po nabożeństwach lub w kancelarii
parafialnej.

***
10. sesja Synodu Kościoła
Odbyła się 10. sesja Synodu Kościoła. Po raz kolejny synodałowie obradowali w
trybie zdalnym.
Obrady odbyły się w dniach 23 i 24 kwietnia 2021 r. w trybie zdalnym. Materiały
synodalne w tym m.in. sprawozdania Biskupa Kościoła, Rady Synodalnej i
Konsystorza zostały udostępnione wcześniej. Sprawozdania zostały przyjęte
przez Synod Kościoła.
Synod Kościoła podjął decyzję o przedłużeniu kadencji Prezesa Diakonii Polskiej
oraz Dyrektor Generalnej o jeden rok ze względu na uwarunkowania związane z
pandemią. Ponadto synodałowie zdecydowali o przekazaniu wniosków
dotyczących ordynacji prezbiterskiej kobiet oraz wprowadzenia zasiłków
macierzyńskich i ojcowskich dla duchownych do komisji synodalnych.
Synod zdecydował o ujednoliceniu strojów liturgicznych dla duchownych. Od 1
maja 2021 roku również diakoni będą mogli używać togi i befek tak, jak pozostali
duchowni.
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Synod zakończył modlitwą bp Jerzy Samiec.

***

Źródło www.bik.luteranie.pl

Informacja ws. dewastacji cmentarza ewangelickiego w Nowej Wsi
Ełckiej
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Oświadczenie z dnia 26 kwietnia 2021r.
Co wydarzyło się w Nowej Wsi Ełckiej?
Na początku kwietnia (8.04.2021) do internetu trafiły zdjęcia i informacja
ukazująca zdewastowany cmentarz ewangelicki w Nowej Wsi Ełckiej. Sprawa
ujrzała światło dzienne przez przypadek, gdy lokalny działacz p. Zbigniew
Achramowicz podczas przejażdżki rowerowej trafił na prace prowadzone na
cmentarzu. Okazuje się, że trwały one już od września ubiegłego roku.
Zaniepokojony zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa
i nagłośnił sprawę w internecie.
Po wstępnych ustaleniach okazało się, że za zniszczenia odpowiada proboszcz
miejscowej parafii rzymskokatolickiej ks. Andrzej Bryg, który jest jednocześnie
administratorem cmentarza. Usunięcie ewangelickich nagrobków miało służyć
utworzeniu nowych miejsc pochówku. Po wycięciu drzew na teren cmentarz
wjechał ciężki sprzęt, który zniszczył nagrobki oraz odsłonił fragmenty ludzkich
szczątków.
Jak się okazało jedyną zgodę jaką posiadał proboszcz była ta udzielona przez
Biskupa Diecezji Ełckiej ks. bpa Jerzego Mazura. Zezwolenia na pracę nie wydał
Wojewódzki Konserwator Zabytków, który nakazał natychmiastowe
wstrzymanie prac i również zawiadomił organy ścigania. Pomimo zapewnień
proboszcza, parafia nie miała też aktualnej zgody Gminy na wycinkę drzew.
Ponieważ częścią cmentarza była również mogiła wojenna, sprawą zainteresował
się Wojewoda Warmińsko-Mazurski p. Artur Chojecki. Sprawą bardzo szybko
podjęli również lokalni politycy jak również media ogólnopolskie, które
nagłośniły sprawę.

Reakcja Diecezji Mazurskiej
O sprawie zawiadomiony został gospodarz miejsca ks. Marcin Pysz, proboszcz
parafii w Piszu. Poinformował on Biskupa Diecezji Mazurskiej ks. Pawła Hause
oraz Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca. Skontaktował się również z
przedstawicielami władz by ustalić stan faktyczny sprawy. Po otrzymaniu
informacji, że uprawione do tego organy ścigania i urzędy prowadzą
postępowanie wyjaśniające
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Diecezja Mazurska wydała stosowne oświadczenie. Władze diecezji
zdecydowały się wstrzymać z ewentualnymi dalszymi krokami prawnymi do
czasu zakończenia tych spraw i przedstawienia ustaleń. Nie jest więc prawdą, że
diecezja nie podejmuje w tym kierunku żadnych działań.
Bp Hause powiedział: „Jako bp Diecezji Mazurskiej chciałbym wyrazić moje
zdanie na temat związany z dewastacją ewangelickiego cmentarza w Nowej Wsi
Ełckiej w kontekście kościelnym i religijnym. Docierają do nas głosy, że jako
Kościół Luterański zbyt mało nagłaśniamy tą sprawę i nie zabieramy głosu.
Przede wszystkim czekamy na zakończenie sprawy, która została zgłoszona do
Prokuratury i odpowiednich urzędów. Ze strony kościelnej prowadzimy rozmowy
z kościołem rzymskokatolickim w tej drażliwej i bolesnej sprawie. Informujemy
na stronie internetowej Diecezji oraz powiadamiamy szeroko media,
odpowiadamy na pytania dziennikarzy.”
W międzyczasie w celu wyjaśnienia zdarzeń w Nowej Wsi do Biskupa Diecezji
zwrócił się ks. bp Jerzy Mazur. Jak czytamy w przesłanym piśmie, Zwierzchnik
Diecezji Ełckiej wyraża ubolewanie „z powodu zaistniałej sytuacji naruszenia
ładu i godności miejsca świętego.” Przyznaje również, że proboszcz dokonał prac
porządkowych w niewłaściwy sposób. Zapewnił, że teren cmentarza zostanie
uporządkowany z szacunkiem.
Natomiast dziś tj. 26 kwietnia na miejscu dewastacji doszło do spotkania ks.
Andrzeja Bryga i ks. Marcina Pysza. Podczas tej wizyty strona ewangelicka
postawiła następujące i nie podlegające negocjacjom oczekiwania co do
załatwienia sprawy:
1. Przywrócenie pierwotnego wyglądu cmentarza z odtworzeniem nagrobków w
miejscu spoczynku zgodnie z załączoną mapką ewidencyjną.
2. Zebranie pozostałych szczątków ludzkich wydobytych podczas prac oraz
pochówek zgodnie z ewangelicko-augsburską tradycją.
3. Usunięcie pozostałych karp bez użycia sprzętu ciężkiego.
4. Utworzenie lapidarium na pozostałe płyty i obramowania grobowe oraz dbanie o
porządek na tym terenie.
5. Zamontowanie przy bramie wjazdowej tablicy z napisem: „Dawny Cmentarz
Ewangelicki”.
6. Zorganizowanie ekumenicznej modlitwy na przywróconym cmentarzu.
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Władze Diecezji oraz Parafia w Piszu uzależnia swoje dalsze działania i kroki
prawne od decyzji Prokuratury Rejonowej w Ełku, Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz stopnia wykonania prac naprawczych wyrażonych
w piśmie do ks. Andrzeja Bryga. Niewykluczone są również pozwy osób
prywatnych i organizacji pozarządowych na drodze cywilnej.

Zniszczone dziedzictwo
Jako przedstawiciele społeczności mazurskich ewangelików, mieszkających na
tej ziemi od setek lat, wyrażamy swoje oburzenie sposobem w jaki potraktowano
cmentarz ewangelicki w Nowej Wsi Ełckiej. Jesteśmy zaniepokojeni, że takie
praktyki stają się coraz częstsze i zmierzają one do całkowitego zniszczenia oraz
zatarcia mazurskiej i ewangelickiej historii tych ziem. Szczególną odrazę budzi
fakt, że w ten sposób traktowane są ludzkie szczątki, które zasługują na
szczególny szacunek niezależnie od wyznania czy narodowości. Takiego przecież
traktowania naszych, polskich grobów oczekujemy chociażby od naszych
zagranicznych sąsiadów, którzy mają na swoim terenie polskie groby. Takie też
traktowanie i podejście powinno być czymś naturalnym i oczywistym dla
przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich.
Wierzymy, że Województwo Warmińsko-Mazurskie może być miejscem
wspólnej koegzystencji ludzi różnych wyznań, religii, kultur czy miejsc
pochodzenia. Bardzo ważne są dla nas wartości płynące z ruchu ekumenicznego
i zapewniamy o naszej życzliwości i otwartości na współpracę. Jednak relacje
ekumeniczne zawsze muszą rozpoczynać się od wzajemnego szacunku, równości
i wrażliwości na drugą stronę.
„Niszczenie znaku krzyża, znajdującego się na starym nagrobku, poprzez
potraktowanie go ciężkim sprzętem, przewracanie, niszczenie i zakopywanie,
obraża uczucia wszystkich chrześcijan katolików, ewangelików, prawosławnych.
To właśnie mieszkańcy miejscowości, katolicy wskazali jako pierwsi na to
antychrześcijańskie
zachowanie.
Cokolwiek mówią sprawcy i osoby odpowiedzialne, doszło do braku
poszanowania dla zmarłych, a także cmentarza, który jest i powinien pozostać
ziemią świętą.” – pisze ks. bp Paweł Hause.
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Zapewniamy, że Władze Diecezji jaki i poszczególne parafie reagują i będą
reagować na tego typu dewastacje. Nie pozostawimy sprawy cmentarza w Nowej
Wsi Ełckiej bez wyjaśnienia i oczekujemy, że miejsce to zostanie
uporządkowane, a spoczywający tam ludzie odzyskają godne miejsce pochówku.
Jednocześnie zwracamy się do lokalnych społeczności i działaczy, którym nie
jest obojętna historia ich małych ojczyzn i kulturowe dziedzictwo ziemi
mazurskiej, by dbali o stare cmentarze a wszelkie próby dewastacji zgłaszali i
nagłaśniali.
W imieniu Biskupa Diecezji Mazurskiej ks. bpa Pawła Hause.
Ks. Wojciech Płoszek, rzecznik prasowy Diecezji Mazurskiej
Źródło: www.diec.mazurska.luteranie.pl

ROZWAŻANIE
Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne. Wy wszyscy,
którzy macie nadzieję w Panu
Ps 31,25
Ostatnio przeczytałem historię o myszy, która panicznie bała się kotów. Aby
pokonać swój strach poprosiła pewnego magika, aby ten zamienił ją w kota. Tak
nasza myszka pozbyła się strachu i już nie bała się kotów. Wszystko wydawało
się być w porządku do czasu, aż spotkała psa. Strach przed psem, skłonił ją aby
znów poprosić magika o pomoc i aby ten zamienił ją tym razem w psa. Magik
spełnił więc prośbę myszy zamienionej w kota i odtąd nasza „mysz-zamienionaw-kota-zamieniona-w-psa” była szczęśliwa. Ale do czasu! Spotkała ona bowiem
tygrysa i znowu zaczęła odczuwać strach. Znowu więc poprosiła magika, aby ten
ją zamienił w to, czego się bała. Teraz już wszystko miało być dobrze. Przecież
tygrysowi nikt nie podskoczy. Przecież tygrys teraz powinien wzbudzać strach w
innych!
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Niestety… Nasza bohaterka spotkała myśliwego. Myszka miała postać
tygrysa, ale dalej się bała. Znów udała się do magika z prośbą, aby ten jej pomógł.
Magik jednak powiedział, że nie może jej pomóc. Zamienił ją z powrotem w
mysz. Stwierdził bowiem, że co z tego, iż nasza bohaterka ma ciało wielkiego
ogromnego tygrysa, skoro ma ciągle serce małej tchórzliwej myszki.
Wielu ludzi ma podobnie. Z zewnątrz wyglądają jak ten tygrys. Wyglądają
na wielkich i twardych, a w środku jednak trzęsą się ze strachu. Walczymy z
naszymi lekami i próbujemy być bezpieczni, nosząc odpowiednie ubrania,
spotykając się z odpowiednimi (a może nieodpowiednimi) ludźmi i posiadając
odpowiednie (a może nie odpowiednie) rzeczy? Próbujemy ukryć nasz
wewnętrzy strach za zasłoną naszej fasadowości. Ale czy to naprawdę działa? Czy
rzeczywiście jesteśmy mniej przestraszeni?
Chyba dość często przychodzi nam ukrywać emocje czy skołatane nerwy
pod zewnętrznym ubraniem naszej pozornej odwagi. Pozujemy na takich, których
coś może nie obejść, że jesteśmy tak twardzi, że coś przykrego spływa po nas jak
po kaczce. Tymczasem nasz wewnętrzny duch drzy. Nasze serce – które miało
być dzielne – bije dwa razy szybciej. Ukrywamy swój strach pozując na
odważnych.
Tymczasem jednak odwaga pochodzi z tego, kim jesteśmy w środku. I jeśli
w środku jesteśmy wzmocnieni naszym Panem i w nim pokładamy naszą ufność
i nadzieję, to nie potrzebna nam będzie pozorna fasadowość. Bo w obliczu strachu
czy nieszczęść będziemy mieć towarzystwo Boga.

On jest bowiem naszą skałą obronną i grodem warownym. On jest tym
tygrysem, gdy my jesteśmy myszkami.

Ks. Bartłomiej Polok
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POSTACIE BIBLIJNE
Ostatnio poznaliśmy dwóch bliźniaków, dzisiaj skupimy się na jednym z braci i
jego rodzinie.

Jakub i jego rodzina
Jakub drżąc z obawy przed swoim bratem uciekł do swojego wujka Labana.
W trakcie ucieczki zatrzymał się w pewnym miejscu, gdzie przyśniła mu się
drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie.
To właśnie w tym śnie Bóg powiedział Jakubowi, że ziemia na której się aktualnie
się znajduje będzie oddana mu oraz jego potomstwu. Bóg również powiedział, że
potomstwo Jakuba będzie liczne. Po przebudzeniu Jakub nazwał owo miejsce
Betel.
Jakub dotarł do Labana, gdzie zakochał się w jednej z jego córek – Racheli.
Po uzgodnieniach z Labanem, Jakub postanowił pracować u niego w zamian za
rękę jego córki. Należy tutaj dodać, że Laban miał dwie córki. Jedną była Rachela
– urodziwa i piękna, drugą zaś Lea, która miała „bezbarwne oczy”.
Służył więc Jakub siedem lat u Labana, tylko po to aby pojąć za żonę
Rachelę. Laban podstępem wydał za mąż Jakubowi jednak Leę. Jakub chcąc
jednak związać się Rachelą, służył kolejne siedem lat. Tak więc Jakub miał dwie
żony Rachelę oraz Leę. Te zaś miały swoje służące Zylpę oraz Bilhę.
Jakub miał dwunastu synów i jedną córkę:
Z Leą: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zebulon, Dina
Z Rachelą: Józef i Beniamin
Z Bilhą: Dan i Naftali
Z Zylpą: Gada i Asera.
W późniejszym czasie Jakubowi zdarzyło się walczyć z aniołem. Ów anioł
właśnie przemianował Jakuba na Izraela. Tym samym Jakub stał się protoplastą
Narodu Izraelskiego, zaś wszyscy wyżej wymienieni synowie stali się praojcami
wielkich plemion Izraela.
Ks. Bartłomiej Polok
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DO POCZYTANIA
„Wniebowstąpienie”
- W przyszłym tygodniu w czwartek idziemy na wycieczkę – wołała Ela, biegnąc
po schodach.
- Wy, maluchy same? – zapytał Heniek.
- Nie – odpowiedziała Ela – i te dzieci, które już chodzą do szkoły, cała nasza
grupa.
–
Matka
z niedowierzaniem pokręciła głową.
- Dzieci szkolne na taki cel z pewnością nie otrzymają wolnego dnia.
- Ależ mamusiu! – zawołała Ela. – W czwartek jest Wniebowstąpienie, a w szkole
jest właśnie konferencja.
- Ach tak – westchnął Heniek i odwrócił się, jakby go to wcale nie interesowało.
- Co Ci jest synku? – zapytała mama. – Nie cieszysz się, że tak się złożyło, iż
właśnie we Wniebowstąpienie jest dzień wolny od nauki?
- Cieszę się, naturalnie, że się cieszę, ale nie o to chodzi.
- A o co? – próbowała dowiedzieć się matka.
- Ja tam nigdzie nie pójdę. U nas w szkole są tacy, którzy mówią, że
Wniebowstąpienie to był pierwszy chrześcijański start rakiety. Oni stale z nas
drwią.
Ela zrobiła wielkie oczy.
- Przecież Zbawiciel nie potrzebował rakiety! – zawołała.
- No tak – ciągnął dalej Heniek, a oczy jego patrzyły świdrująco i ponuro – a oni
właśnie mówią, że Bóg musiał przygotować rakietę, kiedy Zbawiciel chciał
odejść do nieba.
- Ależ Zbawiciel wcale nie potrzebuje rakiety – podjęła Ela na nowo.
- Ach co ty możesz rozumieć – odparował Heniek – ty nie jesteś przecież
technicznie wykształcona, nie masz o tym zielonego pojęcia.
- A ty duchowo jesteś? – zapytała matka cicho – Czy to rzeczywiście sprawia ci
taki kłopot? Usiądźcie tutaj, coś wam opowiem.
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Kiedy usadowili się już w kuchni za stołem, zapytała Heńka:
- Powiedz mi, synku, gdzie właściwie jest niebo?
- Hm, tego mogę jeszcze nie wiedzieć – odpowiedział szorstko.
- Nie myślę o miejscu, które nazywamy niebem – ciągnęła dalej matka. – Czy nie
mamy żadnego punktu oparcia, na postawie którego moglibyśmy powiedzieć,
gdzie jest niebo? Kto jest w niebie?
- Pan Bóg i aniołowie, i…….
-Niebo jest tam, gdzie jest Pan Bóg – przerwała bratu Ela.
- Słusznie – potwierdziła matka – ale gdzie jest Bóg?
- Nooooo… - cedził powoli Heniek – Pan Bóg jest wszędzie, przynajmniej może
być wszędzie.
- A więc niebo także – dodała matka.
- Powiedz mi, mamusiu – zapytał Heniek – Zbawiciel musiał jednak mieć jakąś
szybkość, kiedy odchodził do nieba? Nie myślę o tym, jak ci, którzy drwili, ale
On musiał przecież skądś startować.
- Przeczytajmy o tym w Biblii – powiedziała matka. – Czy wiecie, gdzie jest
opisane Wniebowstąpienie? – Dzieci nie wiedziały. Matka otworzyła księgę
Dziejów Apostolskich i z rozdziału 1 przeczytała wiersz 9: „I gdy to powiedział,
a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął Go sprzed oczu ich”.
- Widzicie, obłok zasłonił Zbawiciela przed tymi, którzy patrzyli za Nim. A więc
nie gdzieś w dalekiej przestrzeni kosmicznej, lecz zupełnie blisko było niebo, to
było przejście z widzialnego do niewidzialnego świata.
- Hm, odchrząknął zamyślony Heniek – w takim razie niebo jest o wiele bliżej niż
myślimy.
Anton Schulte. Rodzina Dobrowolskich. Opowiadania „Przyjaciela dzieci”.

***

- 25 -

Dziwny Młodzieniec
Gospodarz pewnego wielkiego gospodarstwa potrzebował pomocnika do
pracy w stajniach i w stodole. Tak jak nakazywała tradycja, zaczął go poszukiwać
podczas jarmarku, który odbywał się w wiosce. Spostrzegł tam pewnego chłopaka
w wieku szesnastu lub siedemnastu lat, który krążył pomiędzy jarmarcznymi
namiotami. Był bardzo szczupły i nie wydawał się nazbyt silny.
- Jak się nazywasz, młodzieńcze?
- Alfred, panie.
-Poszukuję kogoś, kto zechciałby pracować w moim gospodarstwie. Czy
znasz się na rolnictwie?
- Tak, panie. Umiem spać w burzliwą noc!
- Co mówisz? - zapytał zaskoczony gospodarz.
- Umiem spać w burzliwą noc -odrzekł spokojnie. Gospodarz pokiwał
głową i odszedł.
Jednak późnym popołudniem spotkał ponownie Alfreda i ponowił swoją
propozycję. Odpowiedź Alfreda była taka sama:
- Umiem spać w burzliwą noc!
Gospodarz potrzebował pomocnika, a nie młodzieńca, dumnego powodu
tego, że umie spać w burzliwe noce.
Próbował jeszcze szukać, ale nie mógł znaleźć nikogo do pracy w swym
gospodarstwie. Nie mając innego wyjścia, zdecydował się trudnić Alfreda, który
nieustannie powtarzał mu:
- Niech pan się nie martwi, ja umiem spać w burzliwą noc.
W porządku. Zobaczymy, co potrafisz robić.
Alfred pracował w gospodarstwie przez kilka tygodni. Jego gospodarz był
tak bardzo zajęty, że nie zwracał wielkiej uwagi na to, jak pracował młodzieniec.
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Jednakże jednej nocy zbudził go silny wiatr. Burza miotała drzewami, wyła
w kominach i trzaskała oknami. Gospodarz wyskoczył z łóżka. Zawierucha mogła
otworzyć na oścież drzwi stajni, przestraszyć konie i krowy, porozrzucać siano i
słomę, wyrządzić mnóstwo różnych szkód.
Pobiegł i zapukał do drzwi Alfreda, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi.
Stukał wielokrotnie.
- Alfred, obudź się! Wstawaj i pomóż mi, zanim wiatr wszystko zniszczy!
- wołał.
Ale Alfred wciąż spal.
Gospodarz nie miał czasu do stracenia. Zbiegł w dół po schodach, przedarł
się przez podwórze, aż wreszcie dotarł do zagrody.
I tutaj spotkało go wielkie zaskoczenie.
Drzwi do stajni były szczelnie zamknięte, a wszystkie okna starannie
zablokowane. Siano i słoma poprzykrywane i poukładane w taki sposób, że żaden
wiatr nie byłby w stanie ich rozwiać. Konie uwiązane, a trzoda i kury wyjątkowo
spokojne. Na zewnątrz wiatr szalał gwałtownie. Wewnątrz gospodarstwa
zwierzęta cicho spały, a wszystko było zabezpieczone.
Nagle gospodarz wybuchnął głośnym śmiechem. Zrozumiał bowiem, co
miał na myśli Alfred, kiedy mówił, że może spać nawet w burzliwą noc.
Młodzieniec każdego dnia wykonywał dobrze swoją pracę. Sprawdzał, czy
wszystko było zrobione, jak należy. Zamykał szczelnie drzwi i okna, opiekował
się zwierzętami. Byl przygotowany na burzę każdego dnia. I właśnie dlatego
nigdy się jej nie lękał.

Czy i ty możesz spać podczas tej burzliwej nocy, którą jest twoje życie?

Opowiadanie pochodzi z książki „365 opowiadań dla ducha”.
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CHWILA RELAKSU

Krzyżówka na maj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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1. Była nią Susa (Ne 1,1)
2. W nim miał się schować Nehemiasz (Ne 6,10-11)
3. Pomagał przy poświęceniu świątyni (Ne12, 32)
4. Oprócz kapłanów i książąt spisali umowę (Ne 10,1)
5. Gdzie król miał wysłać Nehemiasza? (Ne 2,5)
6. Przeprowadził je Nehemiasz (Ne 13)
7. Miesiąc, w którym Nehemiasz udał się do Jerozolimy (Ne 2,1-6)
8. Zwierzchnik nad Lewitami w Jeruzalemie (Ne 11,22)
9. W tym miesiącu ukończono naprawę muru (Ne 6,15)
10. Miasto, które mieli odbudować budowniczowie (Ne 2,11-20)
11. Mieszkali tam niewolnicy świątynni (Ne 11,21)
12. Eliaszib urządził mu komnatę w domu Bożym (Ne 13,4-5)
13. W ten dzień Żydzi nie mogli nic kupować od pogan (Ne 10,32)
14. Pisarz, odczytał ludowi księgę Zakonu (Ne 8,1-3)
15. Do której bramy dotarł Nehemiasz gdy szedł w kierunku Źródła Smoczego
(Ne 2,13)
16. Którego okręgu naczelnikiem był budowniczy Bramy Źródlanej? (Ne 3,15)
17. Pobudowali je ci, którzy wrócili z niewoli (Ne 8,17)
18. Kto obrócz Moabity nie może wstąpić do zgromadzenia Bożego? (Ne 13,1)
19. Były nią posypane głowy pokutujących (Ne 9,1)
20. Co odbudowywał Nehemiasz? (Ne 2,17)
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

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazanie 1%
od podatku na rzecz Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel.
Pamiętajcie o nas za rok.
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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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