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

Łk 6,36

HASŁO MIESIĄCA CZERWIEC 2021 R.
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dz 5,29
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Słowa hasła
tego miesiąca wypowiedział ap. Piotr przesłuchiwany przed radą
arcykapłanów i uczonych w Piśmie. Były to czasy młodego Kościoła, kiedy
za wszelką cenę próbowano stłamsić w zarodku rodzącą się społeczność
wierzących. Zarzucali apostołom nauczanie w imieniu Jezusa, które zostało
im zakazane. Stąd więc poruszenie Piotra i słowa trzeba bardziej słuchać
Boga niż ludzi… słowa te były przede wszystkim wyrazem odwagi i
determinacji w działaniu uczniów Pańskich. Ta odwaga i była w apostołach
potwierdzona i utrzymywana przez Ducha Świętego. Hasło więc tego
miesiąca chce nas nawoływać do odważnego świadczenia o Bogu własnym
życiem. Chce budzić w nas chęć do dawania świadectwa. W chwili gdy
słowa o dawaniu świadectwa słyszymy, często zamyka się nasze serce…
jakoś nauczyliśmy się, że świadczyć o Bogu ma Kościół i księża… a my?
Nie, my chcemy być i niestety często jesteśmy tylko publicznością, widzami
areny duchowej, kościelnej, którzy jedynie z boku stoimy i chętnie
oceniamy, a jeszcze chętniej krytykujemy… NIE TAKI MA BYŚ KOŚCIÓŁ
CHRYSTUSA! Droga siostro i bracie, każdy z nas, bez wyjątku jest
powołany od dnia chrztu do dawania świadectwa swoim życiem.
Codziennym postępowaniem, słowem mamy być przekazicielami
Chrystusowej miłości! Ku temu nie trzeba spektakularnych działań i
wielkich wydarzeń. Kochajmy naszych domowników, dbajmy o nich.
Wypełniajmy swoje obowiązki w szkole, pracy, społeczeństwie najlepiej
jak potrafimy. Szanujmy bliźnich, kochajmy ich, mimo, że nie zawsze od
nich miłość otrzymujemy. Tak będziemy najlepiej świadczyli o tym, że
dziećmi Bożymi jesteśmy. W codziennym życiu wsłuchujmy się w Słowo
Boże – głos Boży, abyśmy zawsze znajdowali dobre słowo do
spracowanego, otwartą dłoń dla niepełnosprawnego i wykluczonego. Tak,
droga siostro i barcie trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi… Zostańcie z
Bogiem! Amen!

Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII MAJ
Parafialna lipa została wycięta...
Niestety na skutek postępującej próchnicy (40% wnętrza pnia) musieliśmy
wyciąć lipę rosnącą od wielu lat przed domem parafialnym w Piszu.
Decyzja została podjęta z powodu zagrożenia bezpieczeństwa
przechodniów i samochodów parkowanych przy posesji naszej parafii.
Parafia uzyskała stosowną zgodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków i w dniu 08.05 br. drzewo zostało usunięte.
Pozyskane drewno zostało przekazane potrzebującej rodzinie z terenu
Gminy Pisz po uzgodnieniu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.

Serdecznie dziękujemy fachowcom z Kętrzyna
profesjonalne usunięcie drzewa.
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za bezpieczne

i

***
Kolejne posiedzenie Rady Parafialnej w Piszu
W dniu 18 maja br. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady
Parafialnej w Piszu. Spotkanie prowadził proboszcz piskiej parafii ks.
Marcin Pysz. Radni rozmawiali o planach dzierżawy ziemi parafialnej,
bieżącej sytuacji parafialnej, organizacji święta parafialnego oraz
planowanych prac termomodernizacyjnych w kościele w Wejsunach oraz
budynku parafii w Piszu.
Ważnym tematem spotkania było również zniszczenie dawnego cmentarza
ewangelickiego w Nowej Wsi Ełckiej.
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zdj. ks. Bartłomiej Polok

***
30-lat Straży Granicznej
Straż Graniczna od 2007 r. stałą
się bliska Parafii Ewangelickiej w
Piszu. Proboszcz naszej parafii
pełni funkcję kapelana SG. W dniu
24 maja br. SG obchodziła swoją
30-tą rocznice powołania. W
uroczystościach wziął udział ks.
mjr SG Marcin Pysz, który
przekazał życzenia z okazji święta
w imieniu Ewangelickiego Biskupa
Wojskowego.
Podczas uroczystości w Kętrzynie,
ks. M. Pysz został odznaczony
pamiątkowym medalem nadanym
przez Komendanta CSSG w
Kętrzynie p. płk. SG Adama
Pacuka.
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zdj. Archiwum CSSG w Kętrzynie.

***
Kapelani EDW w Piszu
W dniach 24-28.05.2021 r. księża kapelani Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego przebywali na terenie piskiej parafii oraz
uczestniczyli w ćwiczeniach poligonowych w Bemowie Piskim. W dniu 27
maja Ewangelicki Biskup Wojskowy bp Marcin Makula oraz kapelani EDW
i SG złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą śp. kpt. Józefa Machlejda –
ewangelika, który został rozstrzelany przez NKWD w Charkowie.
Osobę kpt. J. Machlejda przybliżył piski proboszcz, kapelan Straży
Granicznej ks. mjr SG Marcin Pysz oraz zmówił okolicznościową modlitwę.
Bp Marcin Makula przekazał słowa uznania i życzenia na ręce pani
dyrektor, grona pedagogicznego oraz młodzieży II Liceum
Ogólnokształcącego w Piszu, przed którym znajduje się tablica
pamiątkowa.
Następnie w piskiej kaplicy ewangelickiej odbyło się nabożeństwo, podczas
którego kazanie wygłosił Ewangelicki Biskup Wojskowy. Ostatnim
punktem wizyty kapelanów w Piszu była odprawa Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego.
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zdj. ks. Bartłomiej Polok
Śp. kpt. Józef K arol Gustaw
M achlejd (ur. 28 kwietnia 1902,

zm. 1940) zginął rozstrzelany przez
NKWD w Charkowie w wielu 38 l.
Syn Artura, brat Jerzego, bratanek
ks. Juliana Machlejda, luteranin.
Absolwent Wydziału MatematycznoPrzyrodniczego
Uniwersytetu
Warszawskiego. W czasie studiów
członek korporacji akademickiej
Welecja. Dyrektor i współwłaściciel
Zakładów Ogrodniczych Ulrichów.
Członek Towarzystwa Ogrodniczego
Warszawskiego. Brał udział w
wojnie polsko-bolszewickiej, służył
w batalionie przeciwlotniczym. W
1926 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii, a w 1931 i
1934 roku odbył ćwiczenia rezerwy w 1 pułku artylerii przeciwlotniczej.
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W czasie kampanii wrześniowej porucznik w 1 pułku artylerii
przeciwlotniczej. Po agresji ZSRR na Polskę dostał się do niewoli
radzieckiej, przebywał w obozie w Starobielsku. Zamordowany przez
NKWD wiosną 1940 roku w Charkowie, pochowany potajemnie w
anonimowej mogile zbiorowej w Piatichatkach. Obecnie spoczywa na
Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie. Symboliczny grób znajduje
się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie.
5 października 2007 roku Minister Obrony Narodowej Aleksander Szczygło
mianował go pośmiertnie do stopnia kapitana. Awans został ogłoszony 9
listopada 2007 roku, w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń
Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.
W dniu 28 kwietnia 2017 r. w 115 rocznicę urodzin kpt. Józefa Machlejda
przed budynkiem Zespołu Szkół nr 1 w Piszu odbyła się uroczystość
posadzenia Dębu Katyńskiego upamiętniającego kapitana Józefa
Machlejda. Szkoła przyłączyła się do akcji „Katyń… ocalić do zapomnienia”.
To program, którego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni
Katyńskiej poprzez posadzenie 21 857 dębów pamięci.

***
Diecezjalny Zjazd Konfirmantów w Mikołajkach
W sobotę 29 maja na terenie parafii Świętej Trójcy w Mikołajkach
miał miejsce II Diecezjalny Zjazd Konfirmantów. Do Mikołajek przyjechało
niemal 40 uczestników w tym aż 9 z piskiej parafii. Byli to ubiegłoroczni,
obecni oraz przyszłoroczni konfirmanci, a także ich rodzice z terenu całej
Diecezji Mazurskiej.
Spotkanie rozpoczęło się o 10:30 w Kościele Ewangelickim w
Mikołajkach, gdzie uczestnicy zostali przywitani przez Diecezjalnego
Duszpasterza Młodzieży - ks. Łukasza Stachelka, gospodarza parafii - ks.
Bogusława Juroszka oraz w zastępstwie za biskupa diecezji ks. Tomasza
Wigłasza. W trakcie Zjazdu konfirmantom zaoferowano integrację, gry i
zabawy, rozmowy. Rodzice z kolei mogli wymienić się swoimi
doświadczeniami, a także zwiedzić Muzeum Reformacji Polskiej.
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Następnie grupa młodzieży wraz grupą rodziców wspólnie
uczestniczyła w Biegu Charytatywnym Ewangelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego, podczas którego zebrano dobrowolną ofiarę na rzecz ks.
Dawida chorego na stwardnienie rozsiane.
Spotkanie zakończyło się wspólnym grillem oraz modlitwą. W
przyszłym roku planowany jest kolejny Zjazd konfirmantów, natomiast już
w sierpniu w planach jest Diecezjalny zjazd młodzieży w trakcie Dni
Ewangelizacji w Mrągowie.
Więcej informacji, zapowiedzi wydarzeń oraz fotorelację ze Zjazdu
będzie można znaleźć na Facebooku: Młodzież Ewangelicka Diecezji
Mazurskiej oraz Diecezja Mazurska.
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ks.Bartłomiej Polok
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Zapraszamy na Godziny Biblijne On-line!
Harmonogram Godzin Biblijnych On-line
02 czerwca 2021 r. godz. 18:00
16 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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Festiwal Wejsuny Inter Culture

Festiwal Wejsuny Inter Culture to nowy projekt Parafii EwangelickoAugsburskiej w Piszu, który ma na celu organizowanie koncertów w
ewangelickim kościele w Wejsunach. Koncerty w Wejsunach mają już
swoją tradycję, przez minione lata mogliśmy wysłuchać wiele wspaniałych
wykonań muzyki klasycznej, chóralnej, organowej, gospel itp.
Koncerty mają przybliżać różne tradycje wyznaniowe i religijne obecne w
naszym kraju i nie tylko. Głównym celem jest budowanie świadomości
międzywyznaniowej, międzyreligijnej oraz międzykulturowej.
Właśnie w celu organizowania koncertów powstał projekt: „Festiwal
Wejsuny Inter Culture”.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony parafialnej oraz strony
www.wejsuny.eu, gdzie będzie można zapoznać się z bieżącymi planami
koncertowymi w neogotyckim kościele w Wejsunach.
Kalendzarz koncertów:
26.06.2021 r. godz. 18:00 (Izba Regionalna w Wejsunach) – Zespół
Regionalny Jasieniczanka – koncert tradycji Ziemi Cieszyńskiej
27.06.2021 r. godz. 10:00 (kościół ewangelicki w Wejsunach) – Zespół
Regionalny Jasieniczanka – koncert muzyki kościelnej.

Realizacja i powodzenie powyższych zamierzeń jest ściśle związana z
sytuacją epidemiologiczną w Polsce.
Z góry przepraszamy, jeśli w ostatnim momencie wydarzenie zostanie
odwołane!
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA
Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Białej Piskiej –maj 2021
Już miesiąc minął od naszego pierwszego spotkania po zawieszeniu zajęć
i zaczynamy stopniowo wracać do "normalności". Korzystając z pięknej
pogody wychodzimy często na powietrze, gramy w gry plenerowe,
wspólnie grillujemy. W dalszym ciągu zachowujemy dystans społeczny
oraz reżim sanitarny, ale powoli integrujemy się ze sobą, odnawiamy
znajomości, przypominamy sobie jak zgodnie funkcjonować w naszym
Domu.

- 15 -

Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz

***
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Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
Piszu –maj 2021
Minął maj, dla nas najszczęśliwszy miesiąc, gdyż znów wszyscy jesteśmy
razem. Z uśmiechem na twarzach i w dobrych humorach rozpoczynamy
każdy nowy dzień. W każdej pracowni uczestnicy chętnie biorą udział w
zajęciach. Grają, malują, rysują, śpiewają, tańczą i pomagają w
przygotowywaniu posiłku.
Gdy tylko słoneczko zaświeci,
relaksujemy się w ogrodzie,
wsłuchując się w szum drzew i
śpiew ptaków.
Korzystając
z
luzowania
obostrzeń grupa uczestników
odwiedziła "Piernikarnię", gdzie
wypiła kawę i zjadła smaczne
ciasto.
Dnia 19 maja obchodziliśmy w
Naszym Domu min. Dzień
Dobrych Uczynków. Każdy z
uczestników losował " dobry
uczynek"
do
wykonania.
Podopieczni z wielkim zapałem
realizowali swoje zadania.

Mamy nadzieję, że radość z bycia razem pozostanie już z nami i nie
powrócą smutne dni spowodowane zamknięciem Naszego Domu.
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Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska
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PLAN NABOŻEŃSTW CZERWIEC 2021 R.
Data

Tekst
kazalny

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

06.06.

Jon 1,
1-2;11

1. Niedziela po
Trójcy Świętej

09:00

11:00

13.06.

1 Kor
14,112

2. Niedziela po
Trójcy Świętej

09:00

11:00

20.06.

Łk 15,
1-10

3. Niedziela po
Trójcy Świętej

09:00

11:00

27.06.

1Mż
50,
15-21

4. Niedziela po
Trójcy Świętej

04.07.

1 Kor
1,1825

5. Niedziela po
Trójcy Świętej

Legenda:

Ełk

10:00

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

Wejsuny godz. 10:00
Święto Parafialne
Jubileusz Konfirmacji
09:00

- Spowiedź i Komunia Święta;

11:00

You
Tube
11:00

11:00

11:00

10:00
11:00

- transport na nabożeństwo;

P lan Nabożeństw m oże ulec zm ianie w zw iązku z
ograniczeniam i w ynik ającym i z trw ającej pandem ii COVI D-19.
Serdecznie dziękujmy za zrozumienie!

***
- 19 -

Zapraszamy na nabożeństwa na kanale
www.YouTube.com
Nazwa kanału: Parafia EA w Piszu
Prosimy o subskrypcję naszego parafialnego kanału!

***
Zapraszamy również w niedzielę 6 czerwca o godz.
15:50 do obejrzenia nabożeństwa ewangelickiego w
TVP3 z kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Z uwagi na poprawę sytuacji epidemiologicznej w kraju, TVP3
nie przewiduje dalszych emisji nabożeństw ewangelickich.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ
Rekolekcje międzywyznaniowe
W dniach 8-9 maja w Łodzi odbyły się dwudniowe rekolekcje dla
małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej, które prowadzili bp Jerzy
Samiec i abp Grzegorz Ryś.
Były to pierwsze w Polsce ekumeniczne rekolekcje dla małżeństw
mieszanych wyznaniowo, które poprowadzili duchowni Kościoła
Rzymskokatolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego.
W sobotę wieczorem mszy w katedrze św. Stanisława Kostki
przewodniczył metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, a homilię wygłosił bp
Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
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Mówił w niej o przełamywaniu schematu „swój-obcy”. – Można to zrobić
tylko przez cierpliwe pokonywanie nieufności, przez rozmowę i poruszanie
trudnych tematów. Zwykle jest tak, że obie strony oczekują, by jedna z
nich zadeklarowała, że bez sprzeciwu dostosuje się do drugiej strony,
wywierane są też presje na młodych przez rodzinę, bliskich, ale i przez
Kościoły i duchownych. Wiele par nie wytrzymuje tej presji i się rozpada –
zaznaczył biskup.
– Warto włożyć wiele wysiłków, aby schemat „swój-obcy” zamienić na
inny: „swój i prawie swój”, albo „swój – swój”. Polega to na tym, że
najpierw musimy poznać siebie i środowisko tej drugiej osoby. Wtedy, gdy
zadamy sobie trud poznania tego drugiego Kościoła, zobaczymy, że mamy
wiele wspólnych cech, że czasami możemy siebie ubogacić. Nie ze
wszystkim się będziemy zgadzać – bo wówczas Kościół byłby jeden – ale
mamy wiele wspólnych przestrzeni, które możemy rozbudowywać. Aby
ktoś przestał być obcy, musimy zadać sobie trud, by go poznać –
tłumaczył.
Przed udzieleniem komunii abp Ryś zwrócił się do małżeństw mieszanych
i wyznał:
– Znam wasz ból, noszę go w sobie od trzydziestu lat. Trzydzieści lat temu
prowadziłem grupę studentów, pojechaliśmy na obóz naukowy. To byli
studenci historii, oglądaliśmy więc kościoły zniszczone w czasie reformacji
i w nich, na zburzonych ołtarzach, odprawialiśmy Eucharystię. W jednym
z tych starych kościołów zabrakło nam świec. Wysłałem dwójkę, żeby
poszli do najbliższego domu pożyczyć. Po chwili wrócili z anglikańską
siostrą zakonną, która niosła w ręku świece. Odprawialiśmy Eucharystię,
siostra modliła się z nami. Doszliśmy do momentu komunii i ona była
jedyną osobą, która tej komunii nie przyjęła, bo nie mogła. Wtedy
poczułem fizyczny ból. Jeśli serce może boleć, był to jeden z tych
momentów. Gdyby nie ten ból, nie wiem, czy bym się kiedykolwiek
angażował w ekumenizm, a na pewno nie w takim stopniu jak teraz.
Małżeństwa obecne na liturgii mogły razem podejść do ołtarza po
błogosławieństwo, którego udzielali biskupi obu Kościołów, następnie
wierni
Kościoła
Rzymskokatolickiego
przyjmowali
komunię.
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Drugiego dnia rekolekcji, w niedzielę, w ewangelickim kościele św.
Mateusza odbyło się nabożeństwo spowiednio-komunijne na który kazanie
wygłosił abp Ryś. Zwrócił w nim uwagę na biblijną wieżę Babel. – Pod
wieżą została rozproszona ludzkość, która miała jeden wspólny język. Pod
wieczernikiem wydarza się jedność przy wielu językach. To się wydaje
paradoksalne – mówił, zauważając, że „jednolitość nie zawsze służy
komunii”.
Metropolita łódzki mówił o tym, jak w 1965 roku papież Paweł VI oraz
patriarcha Konstantynopola Atenagoras I zdjęli z siebie ekskomunikę. 10
lat później, kiedy przybył przedstawiciel zwierzchnika Kościoła
Wschodniego papież uklęknął przed nim i pocałował go w stopy. – Był to
symboliczny
i
historyczny
gest
–
zauważył
hierarcha.
Inicjatorem tych rekolekcji był Andrzej Weigle z parafii Św. Trójcy z
Warszawy, delegat do Synodu Kościoła.

***
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źródło: więz.pl

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Krutyni
W sobotę 22 maja zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Bp Paweł Hause
poświęcił tablicę pamiątkową na cmentarzu w Krutyni. — Po wydarzeniach
w Nowej Wsi Ełckiej chcieliśmy podkreślić znaczenie właściwego
traktowania dawnych cmentarzy — podsumowuje bp Paweł Hause. —
Dawny cmentarz nie przestaje być ziemią świętą. Powoli zmienia się
mentalność mieszkańców i okazuje się. że katolicy też reagują na akty
dewastacji cmentarzy ewangelickich.
Podczas uroczystości w Krutyni biskupowi towarzyszyli księża ewangeliccy
z powiatu mrągowskiego: ks. Krzysztof Mutschmann z Sorkwit, ks.
Bogusław Juroszek z Mikołajek, ks. Krzysztof Śledziński z Mrągowa, a także
ks. Łukasz Stachelek z Olsztyna. Na dawnym cmentarzu pojawili się
również m.in. Wiktor Marek Leyk – reprezentujący Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz starosta Barbara KuźmickaRogala i Agnieszka Kurczewska, wójt Gminy Piecki.
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Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie „Nasza Krutyń”. W akcje
oczyszczania cmentarzy włącza się coraz więcej wolontariuszy. W ten
weekend strażacy z OSP Wilamowo pomagają sprzątać stary ewangelicki
cmentarz w Wilamowie (przy drodze Rozogi-Zawojki) w gminie Rozogi,
natomiast członkowie Stowarzyszenia Blusztyn porządkowali cmentarz w
Bezławkach w gm. Reszel.

Źródło: www.diec.mazurska luteranie.pl

ROZWAŻANIE
A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym
miejscu
Dz 2,1

W minionym miesiącu obchodziliśmy święta, które wydają się być
trochę zapomnianymi. Mogę się w tej kwestii mylić. I chciałbym się mylić,
ale wydaje się mi, że z uwagi, że wypada ono w niedzielę, to ono przestaje
być rozróżnianie od innych zwykłych niedziel. Parę lat temu, gdy każda
niedziela była jeszcze niedzielą handlową, to w Zesłanie Ducha Świętego
wszystkie sklepy były ustawowo zamknięte. Była to czasem jedyna forma
- dla tych co kościół odwiedzają sporadycznie - poinformowania, że to
właśnie w tym dniu Kościół obchodzi swoje urodziny. I nie chodzi tu o
pamiątkę urodzin kościoła jako budynku, czy danej konfesji. Tu chodzi o
Kościół jako twór założony przez Chrystusa za pośrednictwem Ducha
Świętego.
Oczyma wyobraźni znajdujemy się wraz z apostołami w wieczerniku.
Do miasta – Jerozolimy – przybywają tłumy pielgrzymów, którzy chcą
wypełnić przepisy prawa żydowskiego i uczcić Dzień Zielonych Świąt.
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Zielone Święta to czas Święta Szawuot - Święto Tygodni. Wypada w
siódmym tygodniu, licząc od pierwszego dnia Paschy, i zwane jest także
Świętem Żniwa. Było to jedno z trzech żydowskich świąt pielgrzymkowych,
w czasie którego każdy żydowski mężczyzna powinien udać się do świątyni
w Jerozolimie. Święto to również obchodzono na pamiątkę nadania prawa
na górze Synaj. Według tradycji żydowskiej, kiedy Bóg dawał prawo
Mojżeszowi, odezwał się głos, słyszany przez wszystkie narody świata w
ich własnych językach. Być może, autor Dziejów Apostolskich nawiązuje
do tej własnej tradycji.
Apostołowie jednak jakby znajdują się poza tym wszystkim. Nie
świętują wraz z innymi. Nie idą do świątyni. Przełamują stare narzucone
prawo. Przełamują stare utarte schematy i rozpoczynają coś
nowatorskiego. Stają się podwaliną pewnego nowego systemu.
Ten system nie jest ich pomysłem; oni są wykonawcami idei
zapoczątkowanej przez ich nauczyciela tj. Jezusa Chrystusa. On ich
poniekąd uczył, aby zerwać ze starymi przyzwyczajeniami i poddać się
czemuś nowemu. Czemuś, czego On sam – Jezus – jest częścią.
Tak jak niegdyś dla żydów centralnym punktem wiary była Świątynia
w Jerozolimie, tak teraz - w dniu Zielonych Świąt - tym centralnym
punktem dla chrześcijan stał się Jezus Chrystus. Gdy to się stało – czyli
gdy byli wszyscy razem na jednym miejscu – zaczęło się dziać coś
cudownego. Zaczął bowiem działać na nich Duch Święty. I dzięki mocy
tego Ducha oni wyszli na zewnątrz. Na zewnątrz wieczernika, do ludzi;
oraz na zewnątrz siebie – uzewnętrznili się dla tych właśnie ludzi. I mówili
to co im Duch Święty poddawał. Tak się właśnie narodziła społeczność,
tak się narodził właśnie Kościół, którego my jesteśmy częścią.
Skoro zaś jesteśmy jego częścią, to tym samym jesteśmy
spadkobiercami dzieła Jezusa, Ducha Świętego i apostołów. Na nas spada
powinność kontynuacji tak wielkiego dzieła. Dlatego każdy z nas powinien
dążyć do tej społeczności. Społeczności z Bogiem oraz z drugim
człowiekiem.
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Wzorem apostołów powinniśmy wyjść na zewnątrz siebie; wyjść ze
swojego wieczernika. Panu Bogu nie potrzebna jest wiara bierna, on chce
od nas wiary żywej, a ta jest możliwa dzięki mocy Ducha Świętego. Amen.

Ks. Bartłomiej Polok

POSTACIE BIBLIJNE
Jak wspomnieliśmy ostatnio Jakub miał dwunastu synów. Owa dwunastka
stała się początkiem dwunastu wielkich plemion Izraela. Dzisiaj też będzie
o związku Egiptu z Izraelitami. Dlatego dzisiaj będzie o…..
Józefie i jego braciach
Józef był starszym synem Racheli oraz Jakuba. Był również tym
umiłowanym synem. To właśnie jemu Jakub ofiarował piękną kolorową
szatę, o którą reszta braci była zazdrosna. Józef posiadał specyficzny dar.
Potrafił on bowiem tłumaczyć sny.
Pewnego razu Józef opowiedział o swoim śnie. O tym, jak śniło mu
się, że razem z braćmi wiązali snopy na polu. Jego snop się podniósł, a
snopy jego braci oddawały mu pokłon. Józef wytłumaczył to tym, że za
jakiś czas to on stanie się kimś ważnym, a bracia będą mu składać
pokłony. Został przez braci wyśmiany. Podobnie miało się gdy wytłumaczył
braciom sen o gwiazdach, księżycu i słońcu. Wszystko to - takie
przechwałki - jeszcze bardziej gniewały jego braci. Zapadła zatem decyzja.
Trzeba Józefa zabić. Jednak jedyny głos rozsądku wśród braci – Ruben,
powiedział aby go nie zabijać, lecz schować w studni. Chciał go bowiem z
tej studni potem wyciągnąć. Jednak bracia ubiegli go i sprzedali Józefa
przechodzącej nieopodal karawanie.
Józef trafia do Egiptu na dwór Potyfara, zaś bracia pokazują
Jakubowi jego szatę poplamioną krwią.
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Na dworze Potyfara, Józef zyskał życzliwość swojego przełożonego,
dlatego ten mianował go zarządcą swojego domu. Z uwag na fakt, że Józef
był bardzo urodziwym młodzieńcem, zakochała się w nim żona Potyfara.
Gdy Józef ją odepchnął od siebie, ta oskarżyła go o molestowanie. Józef
trafia do więzienia.
W więzieniu, Józefowi przydaje się dar tłumaczenie słów. Spotkał tam
bowiem podczaszego i piekarza, którym przyśniły się dziwne sny. Jednemu
przepowiedział, że po trzech dniach zostanie zgładzony, a drugiemu, że
zostanie ułaskawiony. Poprosił też tego drugiego aby wspomniał o nim
faraonowi. Podczaszy jednak zapomniał to zrobić i Józef znów siedział w
więzieniu. Do czasu…
Pewnego razu faraonowi śnił się dziwny sen. Wezwał wszystkich
swoich kapłanów, aby ten sen mu wyjaśnili. Śniło mu się, że z rzeki Nil
wyszły krowy grube i krowy chude. Te drugie zjadły te pierwsze. Podobnie
było ze snem o kłosach. Siedem pustych kłosów pochłonęło siedem
grubym kłosów. Nikt z kapłanów nie potrafił wyjaśnić tego snu. Wtem
Podczaszy przypomniał sobie o Józefie i jego darze.
Józef został wezwany przed oblicze faraona. Józef działając w mocy
Boga bezbłędnie wyjaśnił sny, które miał faraon. Siedem najbliższych lat
będzie latami pełnych urodzaju, siedem kolejnych zaś latami głodu i
nastąpi wyniszczenie ziemi.
Faraon uwierzył w wytłumaczenie snów, dlatego mianował Józefa
namiestnikiem Egiptu. Nadał mu również nowe imię tj. Safenat-Paneach.
Józefowi w małżeństwie z Asenat urodzili się dwaj synowie: Manasses oraz
Efraim.
W Egipcie stało się tak jak przepowiedział Józef. Było siedem lat
obfitujących w plony, a teraz nadeszło siedem lat głodu. Na szczęście Józef
zabezpieczył zboże Egipcjan w spichlerzach i odpowiednio je racjonował.
Głód zastał również Jakuba i jego synów. Wiadomość o tym, że w
Egipcie jest zboże, sprawiła, że Jakub wysłał swoich synów po jego zakup.
Bracia spotkali w Egipcie Józefa, ale go nie poznali. Józef jednak poznał
ich.
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Po wielu przejściach ze swoimi braćmi i wezwania Jakuba do Egiptu,
Józef w końcu im się przedstawił.
Jakub ze swoją rodziną osiedlili się w krainie Goszen, leżącej w ziemi
Egipskiej. Tam też Jakub przepowiedział przyszłość swoim synom i tak
podzielił między nich ziemię obiecaną. Każdemu z synów oprócz Józefa i
Lewiego, oraz dwom swoim wnukom Manassesowi oraz Efraimowi dał
udział w ziemi obiecanej. Józef został w Egipcie, zaś pokolenie Lewiego
miało być pokoleniem kapłanów.
Tak oto pokazane jest po krótce zasiedlenie Egiptu przez praojców
Izraela.

Ks. Bartłomiej Polok

DO POCZYTANIA
„Ojcze, czy ty nigdy nie skłamałeś?”
Ojciec siedział w wielkim fotelu. Na nogach miał wygodne pantofle,
a na wprost niego na półce leżała książeczka z codziennymi rozmyślaniami.
Mamusia i Ela były zajęte w kuchni. „Teraz jest właściwa chwila, aby zadać
to pytanie”. – pomyślał Heniek.
- Powiedz mi, ojcze, czy ty rozumiesz wszystko co jest w Biblii napisane?
– zaczął. Ojciec roześmiał się głośno i powiedział:
- Nie, tego chyba żaden człowiek nie może o sobie powiedzieć. Ale to, co
jest dla mnie konieczne, rozumiem dobrze.
- Ale przecież trzeba koniecznie wiedzieć, czy się pójdzie do nieba, czy do
piekła.
- Na pewno. Ale jeśli chodzi o tę sprawę, to wiem, że jestem uratowany.
Heniek odczekał chwilę, a potem zaatakował ojca:
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- Czy ty jeszcze nigdy nie skłamałeś? Nie byłeś nigdy tchórzem? – i dodał
– Przecież każdy człowiek kiedyś zgrzeszy. Czytaliśmy w Biblii, że tchórze
idą do piekła.
- To prawda, Heńku, że wiele ludzi jest zbyt bojaźliwych, aby opowiedzieć
się za Chrystusem. Wolą zgubę niż odmianę swojego myślenia. Naturalnie,
ja także zgrzeszyłem i powinienem ponieść karę, lecz ja dlatego oddałem
swoje życie Jezusowi, że On na krzyżu wszystkie moje grzechy wziął na
siebie, poniósł na krzyż moją winę i karę. Pamiętasz jeszcze szybę okienną,
którą stłukłeś? Wtedy za ciebie zapłaciłem. Dzięki temu sprawa została z
naszym sąsiadem załatwiona. Tak też Pan Jezus zapłacił za nas wszystkich
na krzyżu. On oddał za nas swoje życie. Czy wiesz, Heńku, że tę łaskę
może otrzymać tylko ten, kto swoje życie oddał Panu Jezusowi. Kto chce
obstawać przy swoich grzechach albo postępować tak, jak gdyby nie
zgrzeszył, ten nie jest wierzący. Ale kto zaufał Jezusowi, ten jest
uratowany. Pan Jezus bowiem sam powiedział: - „Kto wierzy we mnie, nie
zginie, lecz ma życie wieczne”.
- Ojcze – zapytał cicho Heniek – czy ty zawsze tak wierzyłeś?
- Nie, Heńku, ale każdy musi się raz zdecydować. Ty także. I wierzę, ze
Pan Bóg także tobie wskaże tę drogę.
Później w ciszy pokoju zgięli kolana, ojciec i Heniek. O co modlił się
Heniek, wie oprócz ojca tylko sam Pan Jezus. Henryk Dobrowolski klęczał
przed tym, który go uratował, który także dla niego wszystko dobrze
uczynił. I Heniek podziękował Mu.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.
Ew. Jana 3,16

Anton Schulte. Rodzina Dobrowolskich. Opowiadania „Przyjaciela dzieci”.

***
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Zespół Regionalny „Jasieniczanka” i Stroje Śląska Cieszyńskiego.

Zespół regionalny „Jasieniczanka” powstał w 1988 roku na terenie gminy
Jasienica na Śląsku Cieszyńskim. Ich założeniem jest propagowanie
folkloru tej ziemi poprzez śpiew, taniec i obrzędy w gwarze regionalnej i
strojach ludowych. Zespół corocznie bierze udział w różnych przeglądach
i imprezach kulturalnych na terenie swojej gminy, powiatu, ale i nie tylko.
W 2015 roku zdobył I miejsce w Przeglądzie Pieśni „Śląskie śpiewanie”
wśród grup instrumentalno-wokalnych w Koszęcinie, a rok później zdobył
główną nagrodę Grand Prix i statuetkę „Szczyglika” Śląskiego Śpiewania.
Od 2014 roku zespołem kieruje Pani Maria Szubert.

A teraz parę zdań o strojach cieszyńskich, które do dnia dzisiejszego często
przekazywane są z pokolenia na pokolenie, ja sama swoją suknię mam od
mojej prababci (starki). Suknia nadgryziona zębem czasu została
odświeżona i będzie dalej w rodzinie dla przyszłych kobietek naszego rodu.

Kobiecy strój składał się z różnych części, najważniejsza była suknia, górna
jej część do żywotek, taki rodzaj gorsetu, był bogato zdobiony
haftowanymi, kolorowymi wzorami i wykończony srebrnymi haczykami,
zaś dół sukni wykończony był niebieską wstęgą. Długość sukni zmieniała
się na przestrzeni lat, jednakże ostatecznie zachowała się długość do
połowy łydek. Pod suknią kobiety nosiły białe bluzki z haftowanymi
mankietami i kołnierzykami, mocno nakrochmalonymi. Suknię zdobił
fantazyjny fartuch, przewiązany długą, szeroką wstęgą, która tak samo
jak fartuch musiała być tej samej długości co suknia. W zimniejsze dni na
suknię narzucano wełniane chusty lub ubierano krótkie watowane kurtki.
Blasku całości dodawały metalowe ozdoby, głównie srebrne spinki,
łańcuszki, haczyki czy pasy, które teraz przy próbach odtworzenia potrafią
kosztować nawet parę tysięcy złotych. Pasy właśnie były najdroższą
ozdobą kobiecego stroju, wykonywane, w tańszej wersji, z metalu, ale dla
zamożniejszych osób także ze srebra, a nawet złota.
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Mężatkę od panienki odróżniał czepiec, który przewiązywany był chustką
wiązaną z tyłu głowy. Panienki nie okrywały głowy, tylko zaplatały jeden
warkocz i wiązały kolorową wstążką.

Męski strój był bardziej skromny, spodnie wąskie, dosyć długie w kolorze
granatowym lub ciemnoniebieskim wkładane były do wysokich czarnych
butów. Spodnie podtrzymywał pas z rzemienia, wiązany parę razy dookoła
ciała, nie był zdobiony, za to bardzo niewygodny. Do tego długa, sięgająca
niemalże do kolan koszula z kołnierzem wiązanym pod brodą kolorową
wstążką. Na koszulę mężczyźni ubierali kamizelki , po naszemu bruclik, z
sukna granatowego lub ciemnoniebieskiego obszytego czerwoną wstążką,
z przodu z jednym lub dwoma rzędami guzików.

- 31 -

W chłodniejsze dni mężczyźni zakładali kaftan z długimi rękawami
sięgający nieco poniżej pasa. Na głowie nosili ciemne, filcowe kapelusze
zwężane ku górze z dużym rondem i aksamitną wstążką.
I chociaż suknie kobiece można jeszcze znaleźć w szafach po naszych
babciach i prababciach, to męskie cieszyńskie stroje całkowicie zniknęły
początkiem XX w., pozostały jedynie muzealne egzemplarze i ilustracje z
dawnych lat, dlatego m.in. zespół regionalny „Jasieniczanka” odtwarza
różne tradycje i zwyczaje Śląska cieszyńskiego, aby gwara, teksty i
melodia piosenek, jak i stroje z tamtych lat nie uległy zapomnieniu. Bardzo
wspiera ich w tej działalności wójt gminy Jasienica, Pan Janusz Pierzyna,
który dba o to, żeby tożsamość kulturowa nie zanikła wśród mieszkańców
gminy i ziemi cieszyńskiej. Nasi rodzice aktywnie biorą udział w
pielęgnowaniu tradycji, żebyśmy nawet tutaj, na Mazurach, nie zapomnieli
kim jesteśmy i skąd pochodzimy, więc w naszej szafie swoje miejsce mają
suknia śląska i bruclik.

Lilianna Pysz
Na zdjęciu pastorowa Lilianna Pysz oraz ks. Marcin Pysz

K oncerty naszych gości ze Śląska
25.06.2021 r. (piątek) godz. 18:00: Koncert (folklorystyczny) w ramach X
Międzynarodowego Jarmarku w Piszu, ul. Trzcinowa 1
26.06.2021 r. (sobota) godz. 18:00: Koncert (folklorystyczny) scena na
plaży wiejskiej w Wejsunach.
27.06.2021 r. (niedziela) godz. 10:00: Koncerty pieśni kościelnej i nie tylko
podczas i po nabożeństwie w kościele ewangelickim w Wejsunach.
27.06.2021 r. (niedziela) godz. 16:00: Koncert (folklorystyczny) w ramach
festiwalu w Ełku.
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Dzień Matki
W promieniach słońca nad jeziora brzegiem widzę cię Mamo
W koronach drzew zielonych widzę cię Mamo
Gdy leśną ścieżką wieczorem po lesie spaceruję
Twoją miłość Mamo tak mocno i gorąco widzę i całym sercem czuję
Jesteś Mamo plejadą gwiazd na południowym nieboskłonie
Gwiazdą ,co drogę ,jak mam żyć wskazuje
Ja to Mamo widzę, ja to Mamo czuję
Jesteś Mamo okrętem co prowadzi mnie do portów szczęśliwych, po
niekiedy wzburzonym nawet morzu

Pilnujesz abym drogę wybrał właściwą ,nie stawał na rozdrożu
Jesteś Mamo świerkiem świątecznym, bombkami zdobionymi na Boże
Narodzenie
Każda bombka to Twoja łza ,Twojej matczynej miłości westchnienie
Jesteś Mamo życiem ,które sama mi dałaś
Przepraszam-gdy czasem się może zachowaniem moim rozczarowałaś
Jestem Mamo ,już starym człowiekiem
To dzień Matki ,jak każdy dzień w moim sercu jest tylko Twoim dniem.

Leszek Drzazgowski

***
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Dług

Pewien bardzo bogaty mężczyzna miał wielu dłużników. Będąc już
bardzo stary, poprosił któregoś dnia do siebie kilku z tych, którzy byli mu
winni więcej pieniędzy, i powiedział:
- Jeśli nie możecie mi oddać pieniędzy, które mi jesteście winni, a
przysięgniecie mi uroczyście, ze oddacie mi je w waszym przyszłym życiu,
spalę jeszcze dzisiaj wszystkie weksle, które mi podpisaliście.
Pierwszy z dłużników winien był małą sumę. Przysiągł mu, ze w
przyszłym życiu będzie koniem swego pożyczkodawcy i ze będzie go
dźwigał na swoim grzbiecie wszędzie tam, dokąd ten tylko zechce.
Starzec zgodził się na jego propozycję i spalił wszystkie dokumenty
świadczące o długu.
Drugi z nich, który był mu winien większą sumę, powiedział:
- Obiecuję ci, że w przyszłym życiu będę twoim wołem. Spłacę
wszystkie moje długi, ciągnąc twoje wozy z sianem i pług, który będzie
orał twe pole.
Starzec zgodził się na tę propozycję i tez spalił weksle drugiego
dłużnika.
dług.

W końcu przyszła kolej na dłużnika, który zaciągnął największy

- By zwrócić ci mój dług – powiedział - w przyszłym życiu będę dla
ciebie ojcem.
Starzec oburzył się, ze złości złapał kij i już miał go nim okładać,
kiedy ten powstrzymał go, mówiąc:
- Zanim mnie zaczniesz bić, pozwól, że ci to wyjaśnię. Mój dług jest
tak wielki, że nie zdołam ci go oddać, stając się jedynie twoim koniem lub
wołem.
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Dopiero kiedy będę twoim ojcem, będę mógł dla ciebie pracować
przez wszystkie dni i noce. Będę cię ochraniał, kiedy będziesz
niemowlęciem, i czuwał nad tobą, gdy już będziesz dorosły. Bede się dla
ciebie poświęcał w każdej sprawie, będę ryzykował swoje życie po to, by
ci niczego nie brakowało, a w dniu mojej śmierci pozostawię ci wszystkie
moje bogactwa, które zdołam zgromadzić. Czy to nie więcej niż być dla
ciebie koniem lub wolem? Czy to me jedyny sposób, bym ci spłacił
wszystkie swoje długi?

Córka zwróciła się z pełnym wyrzutu głosem do swojej matki:
- Jeśli naprawdę masz przeze mnie tyle przykrości, to powiedz mi
dlaczego mnie urodziłaś?
Matce zrobiło się smutno, ale córka miała rację.
Zdecydować się na urodzenie dziecka to znaczy zaciągnąć wobec
tej osoby największy dług, jaki tylko można sobie wyobrazić.
Czy istnieje coś piękniejszego niż powiedzieć komuś, kogo jeszcze
nie ma: Od tej chwili będziesz istniał, bo ja tego pragnę!

Opowiadanie pochodzi z książki „365 opowiadań dla Ducha”

***
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CHWILA RELAKSU
Krzyżówka na czerwiec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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1. Opiekował się nią Mordochaj (Est 2, 5-7)
2. Inaczej los (Est 3, 7)
3. Rzucono ją na twarz Hamana (Est 7, 8)
4. Wydała przyjęcie dla kobiet z pałacu (Est 1, 9)
5. Nałożył go król na kraj i wyspy (Est 10, 1)
6. W tym miesiącu rozesłano listy w imieniu króla (Est 8, 9-10)
7. Król panujący od Indii po Etiopię (Est 1, 1)
8. Dał radę królowi (Est 1, 16-21)
9. Król nałożył go Esterze na głowę (Est 2, 17)
10. Eunuch królewski pilnujący kobiet (Est 2, 3)
11. Król dał go Mordochajowi (Est 8, 2)
12. W tym miesiąca Haman rzucił losy (Est 3, 7)
13. Dotknęła jej Estera (Est 5, 2)
14. Planowali go Bigtan i Teresz (Est 2, 21)
15. Drugie imię Estery (Est 2, 7)
16. Przygotował ją Haman dla Mordochaja (Est 5, 10-14)
17. Znalazła ją Estera w oczach króla (Est 7, 3)
18. Miał go na sobie Mordochaj przed Bramą Królewską (Est 4, 1-2)
19. Na głowie rumaka króla (Est 6, 8)
20. Wszyscy dworzanie oddawali mu pokłon (Est 3, 1-2)
21. Król podarował go Esterze (Est 8, 1)
22. Opiekun Estery (Est 2, 5-7)
23. "Dla Żydów nastał czas światłości, wesela, ... i chwały." (Est 8, 16)
24. Co mieli robić wszyscy Żydzi w Suzie, wraz z Esterą i jej służebnicami
przez 3 dni? (Est 4, 16)

Elżbieta Gabryś
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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 pom ocy, zrobienia zakupów , zaw iezienia do
lek arza, w yk upienia recepty, czy zw yczajnej rozm ow y zadzw oń
do nas! Jesteśm y dla Ciebie i chcem y Ci pom óc!
Proboszcz: ks. Marcin Pysz – 502 620 934
Wikariusz: ks. Bartłomiej Polok – 519 472 406
Sekretariat parafialny: 790 763 777
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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:
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:
WMBS w Piszu: 92 9364 0000 2002 0021 0744 0001
BNP Paribas: 78 1600 1462 1859 6292 8000 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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