Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu

Lipiec - Sierpień
Nr 130-131 07-08/2021

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

Łk 6,36

HASŁO NA LATO 2021 R.
Bóg nie jest daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy
się i jesteśmy.
Dz 17,27-28

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Hasło z Pisma
Świętego, które chce nas prowadzić w wakacyjnym wypoczynku ukazuje
nam Boga, który jest blisko każdego z nas. Wyjątkowo potrzebujemy
bliskości Boga w naszym życiu. Nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy
jak bardzo Go potrzebujemy. Wakacje to czas spotkań z drugim
człowiekiem. Człowiek jest stworzeniem „stadnym”, nie lubi być samemu,
samotność nas przeraża i męczy… jak powietrza potrzebujemy drugiego
człowieka… Jeśli blisko nas są nasi bliscy, rodzina, przyjaciele czujemy się
szczęśliwi. Podobnie jest z Bogiem w moim i twoim życiu. Poczucie i wiara
w obecność i bliskość Boga dodaje nam poczucia bezpieczeństwa.
Dlaczego nie myślimy o bliskości Boga w naszym życiu? Cały czas
traktujemy Boga jako tego karzącego, napominającego, groźnego
starotestamentowego Boga… a On chce być blisko nas jako nasz
przyjaciel. W Jezusie Chrystusie wychodzi do każdego z nas. On chce
abyśmy w Nim widzieli powiernika wszelakich, codziennych spraw… Bóg
nie potrzebuje żadnych pośredników, On oczekuje naszego serca
skierowanego do Niego bezpośrednio w modlitwie, przepełnionej
dziękczynieniem i prośbą o prowadzenie… On wsłuchuje się w nasze serce
i odpowiada na nasze potrzeby, bo nas kocha… On chce abyśmy w każdym
dniu swojego życia mieli poczucie Jego bliskości… Tak wypełnimy to
piękne zadanie bycia uczniem i uczennicą Pańską… Życzę wam, drogie
siostry i bracia, wiele wytrwania przy Bogu, spokojnych i bezpiecznych
wakacji, urlopów. Wiele mądrości i ostrożności, bo nadal trwamy w czasie
pandemii i jaki będzie dalszy los tej sytuacji, też wiele zależy od nas
samych. Bóg nie jest daleko od każdego z nas – niechaj te słowa będą
pociechą i budują w nas nadzieję na każdy dzień. Zostańcie z Bogiem!
Amen.

Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII CZERWIEC
Stacja Socjalna w Białej Piskiej się rozwija!
W połowie czerwca w Stacji Socjalnej w Białej Piskiej przybyły regały oraz
szafka na leki i opatrunki. Grupa robocza naszego stowarzyszenia dzielnie
skręciła regały.
Zapraszamy osoby potrzebujące do kontaktu z naszą Stacją Socjalną w
Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 4, tel.: 530 331 394
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Poświęcono krzyż na dawnym cmentarzu ewangelickim we
wsi Giętkie.
W dniu 18.06.2021 r. ks. Marcin Pysz oraz ks. Bartłomiej Polok dokonali
poświęcenia nowego krzyża na dawnym cmentarzu ewangelickim we wsi
Giętkie w Gminie Biała Piska. Uroczystą modlitwę zorganizował sołtys wsi
Giętkie p. Lech Prusinowski. W poświęceniu wzięło udział wielu
mieszkańców wioski.

Mieszkańcy wsi uporządkowali teren cmentarza, przygotowali tablicę
informacyjną oraz obsadzili teren cmentarza świerkami. W centralnym
miejscu cmentarza na szczycie górki cmentarnej ustawili krzyż, który ma
przypominać o szacunku dla dawnych mieszkańców wioski, którzy zostali
pochowani na tym miejscu – co podkreślił pan sołtys.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy za upamiętnienie dawnego cmentarza
ewangelickiego i niechaj inicjatywa pana sołtysa Lecha Prusinowskiego
będzie przykładem, jak godnie można upamiętnić tak wyjątkowe miejsce jak
cmentarz.

M am nadzieję, że w ięcej będzie pozytyw nych przyk ładów dbania
o pam ięć historyczną, niż prób zniszczeń św iadectw a o daw nych
m ieszk ańcach naszej ziem i – podkreślił ks. M. Pysz – proboszcz piskiej

parafii ewangelickiej dziękując mieszkańcom za piękne ekumeniczne dzieło.
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***
Egzamin konfirmanta w Piszu

W dniu 23 czerwca odbył się egzamin konfirmacyjny Korneliusza. Egzamin
prowadził ks. Marcin Pysz proboszcz parafii oraz ks. Bartłomiej Polok
wikariusz parafii. Egzamin zakończył się bardzo dobrym wynikiem,
gratulujemy Korneliuszowi jego wiedzy i przygotowania do egzaminu.

***
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Zespół Regionalny Jasieniczanka w Wejsunach
W dniu 26 czerwca 2021 r. w ramach I Festiwalu Wejsuny Inter Culture,
odbył się koncert Zespołu Regionalnego Jasieniczanka pod kierownictwem
pani Marii Szubert na scenie przy plaży wiejskiej w Wejsunach. Koncert
zgromadził wielu słuchaczy z Wejsun i okolic. Koncert odbył się dzięki
wsparciu Powiatu Piskiego, Domu Kultury w Rucianem-Nidzie oraz Izbie
Regionalnej w Wejsunach.
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Święto Parafialne 2021

W niedzielę 27 czerwca 2021 r. miało miejsce wyjątkowo uroczyste
nabożeństwo z okazji tegorocznego Święta Parafialnego. W nabożeństwie
wziął udział Zespół Regionalny Jasieniczanka z Jasienicy na Śląsku
Cieszyńskim pod kierownictwem p. Marii Szubert, który
zaprezentował pieśni kościelne i nie tylko. Występ gości za Śląska
Cieszyńskiego wyjątkowo ubogacił tegoroczne święto. Podczas
nabożeństwa przy organach zasiadło trzech organistów: p. Agnieszka
Redzko – organistka naszej parafii, Nikola Tyrna – uczennica kl. 3 oraz
Szymon Tyrna – uczeń kl. 8.
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Nabożeństwo świąteczne było połączone z jubileuszem konfirmacji, który
przeżywali: p. Ingrid Sobolewska, p. Manfred Denda, p. Ulrich
Bahro oraz p. Marek Kadłubowski. Życzenia Bożego prowadzenia i
błogosławieństwa oraz symboliczne dyplomy przekazali ks. Marcin Pysz
oraz ks. Bartłomiej Polok.
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Podczas nabożeństwa, które również było świętem Ewangelickiego
Stowarzyszenia Betel, złożono serdecznie podziękowania na ręce p.
Sabiny Kadłubowskiej za jej 28 lat pracy w Stacji Socjalnej w Piszu.
Podziękowania przekazał ks. Marcin Pysz oraz p. Ewa Olchowy,
reprezentujący Zarząd Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel. Pani Sabiny
kończy pracę w Stacji Socjalnej w Piszu w związku z zakończeniem tego
projektu w lipcu br. Niemniej jednak będzie wspierała Stację Socjalną w
Białej Piskiej, którą nasze stowarzyszenie powołało w marcu 2021 r.

Na zakończenie nabożeństwa Zespół Regionalny Jasieniczanka
zaprezentował koncert pieśni, który zakończył się hymnem Beskidu
Śląskiego „Szumi Jawor, szumi” – pieśń tą wraz z zespołem zaśpiewali
pastorowa Lilianna Pysz oraz nasz proboszcz ks. Marcin Pysz, którzy
wystąpili w strojach regionalnych. Pastorostwo Pysz pochodzą z Jasienicy
i Jaworza na Śląsku Cieszyńskim.
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Uroczyste świętowanie przeniosło się na plac przykościelny, gdzie wszyscy
razem spędzaliśmy cudowny czas przy ciepłej strawie oraz kawie i
herbacie. Podczas nabożeństwa zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowało
Happy Studio z Pisza.
- 10 -

- 11 -

W tym m iejscu serdecznie dzięk ujem y w szystk im , k tórzy
pom ogli w przygotow aniu uroczystości oraz realizacji nagrania
na żyw o.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Ks. Bartłomiej Polok kończy
służbę w piskiej parafii.
W niedzielę 29 sierpnia br. odbędzie się
pożegnanie ks. Bartłomieja Poloka, który
po dwóch latach kończy służbę w naszej
parafii, a rozpoczyna nową służbę w
parafii ewangelickiej w Mrągowie.
Podczas
nabożeństw
niedzielnych
będziemy chcieli podziękować ks. B.
Polokowi za wielki wkład i zaangażowanie
w czasie służby w piskiej parafii.
Niech
Bóg
błogosławi
mrągowskiej parafii!
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służbę

w

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Betel

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Ewangelickiego
Stowarzyszenia Betel w niedzielę 11 lipca 2021 r. o godz. 12:00 (po
nabożeństwie) w kaplicy w Piszu. Podczas zgromadzenia zostanie
przedstawione sprawozdanie z działalności ES Betel w 2020 r. oraz zostaną
poddane pod głosowanie uchwały związane z bieżącą działalności
stowarzyszenia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel
odbędzie się w czwartek 08 lipca 2021 r. o godz. 17:00.
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA
Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Białej Piskiej – czerwiec 2021
U nas lato w pełni i korzystamy z niego pełnymi garściami. Spędzamy czas
na świeżym powietrzu integrując się przy grillu, grając w gry zespołowe i
pracując nad pięknym wyglądem podwórza.
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz

***
Informacje z działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy w Piszu – czerwiec 2021
Piękna,
słoneczna
pogoda
zachęca nas do przebywania na
świeżym powietrzu. W naszym
ogrodzie
odpoczywamy,
śpiewamy,
gramy
w
gry
plenerowe oraz pomagamy w
pracach
ogrodniczych.
Dbając o kondycję fizyczną, w
ramach
zajęć
uczestnicy
korzystają z siłowni na łonie
natury, gdzie chętnie ćwiczą.
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Grupa uczestników odwiedziła Muzeum Ziemi Piskiej, gdzie obejrzała
bogate zbiory przyrodnicze i historyczne.
Cieszymy się każdą chwilą spędzaną razem, gdyż jesteśmy jedną, wielką
rodziną.

Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska
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PLAN NABOŻEŃSTW LIPIEC - SIERPIEŃ 2021 R.
Tekst
Data kazalny

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

04.07.

1 Kor
1,1825

5. Niedziela po
Trójcy Świętej

09:00

11:00

11.07.

Mt 28,
16-20

6. Niedziela po
Trójcy Świętej

09:00

11:00

18.07.

1 Krl
17,116

7. Niedziela po
Trójcy Świętej

09:00

11:00

25.07.

1 Kor
6,9-14

8. Niedziela po
Trójcy Świętej

01.08.

Mt 7,
24-27

9. Niedziela po
Trójcy Świętej

09:00

11:00

09:00

11:00

2 Mż 10. Niedziela po
08.08.
19,1-6 Trójcy Świętej

09:00

11:00

15.08.

Ef 2,
4-10

11. Niedziela po
Trójcy Świętej

09:00

11:00

22.08.

Mk 7, 12. Niedziela po
31-37 Trójcy Świętej

09:00

11:00
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Ełk

10:00

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

You
Tube
11:00

11:00

11:00

10:00

10:00

10:00

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

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

29.08.

05.09.

1 Mż
4,116a

13. Niedziela po
Trójcy Świętej

14. Niedziela po
1 Tes Trójcy Świętej
5,14Rozpoczęcie
24
Roku
Szkolnego

Legenda:

09:00

11:00

09:00

11:00

- Spowiedź i Komunia Święta;

do
Pisza
godz.
10:30

11:00

11:00

- transport na nabożeństwo;

Plan N abożeństw m oże ulec zm ianie w zw iązku z
ograniczeniam i w ynikającym i z trw ającej pandem ii
COVI D-19.
Serdecznie dziękujmy za zrozumienie!

***
Zapraszamy na nabożeństwa na kanale
www.YouTube.com
Nazwa kanału: Parafia EA w Piszu
Prosimy o subskrypcję naszego parafialnego kanału!
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ
Bratnia Pomoc w Mikołajkach
W Mikołajkach odbył się 158. Walny Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa
Adolfa.

W bieżącym roku w parafiach zebrano rekordową sumę 319 273,20
złotych. W poprzednich latach (dane na dzień obrad Walnych Zjazdów)
było to:
Rok 2019 – 261.312,00
Rok 2020 – 270.623,00
W roku 2021 przyznano dotacje:
w diecezji cieszyńskiej Diakonatowi Eben-Ezer oraz parafiom w
Cisownicy i Bielsku,
- 19 -

w diecezji katowickiej parafiom w Częstochowie, Kluczborku,
Katowicach Szopienicach, Studzionce, Wirku, Wołczynie i Zabrzu,
w diecezji mazurskiej parafiom w Białymstoku, Nidzicy, Mrągowie,
Suwałkach i Szczytnie,
w diecezji pomorsko-wielkopolskiej parafiom w Turku i w Słupsku,
w diecezji warszawskiej parafiom w Ozorkowie i w Kielcach,
w diecezji wrocławskiej parafiom w Zielonej Górze i w Wałbrzychu.
Walny Zjazd BPGA postanowił wesprzeć także ze środków rezerwowych
(są to środki, które wpływają po terminie Walnego Zjazdu) kwotą
20.000,00zł działalność Kościoła na rzecz dzieci i młodzieży w Wenezueli.
Wsparcie to wpisuje się w zbiórkę ogłoszoną przez organizacje GustavAdolf-Werk z Niemiec, która pomaga potrzebującym na całym świecie.
Zarząd BPGA dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wszelkie wpłaty, które
przekładają się na realną pomoc dla wielu parafii.
Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa jest najstarszą organizacją ewangelicką
w Polsce. W roku 2021 miejscem Zjazdu były Mikołajki. Po raz pierwszy
Zjazd odbył się na Mazurach, tradycyjnie w dniu Święta Bratniej Pomocy,
które to w tym roku przypadało 3 czerwca.
Źródło: www.bik.luteranie.pl

***
Apel o składanie ofiar na pomoc
osobom, które ucierpiały w
nawałnicy na Morawach w Czechach.
Lista otwarta w kancelarii
parafialnej!
Zbiórka trwa do końca lipca.
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Wybory na Proboszcza w Szczytnie
W niedzielę 20 czerwca br. Zgromadzenie Parafialne Parafii w Szczytnie
pod przewodnictwem Zwierzchnika Diecezji Mazurskiej, ks. bpa Pawła
Hause dokonało wyboru nowego proboszcza, który po zatwierdzeniu
wyborów przez Konsystorz i wprowadzeniu w urząd, obejmie parafię na
10-letnią kadencję.

Jedynym kandydatem, który zgłosił się do wyborów był dotychczasowy
wikariusz
i
proboszcz-administrator,
ks.
Adrian
Lazar.
W tajnym głosowaniu ks. Lazar uzyskał 100% poparcia. Wszyscy
uczestnicy zgromadzenia opowiedzieli się za dotychczasowym
duszpasterzem.
Jest żonaty z Patrycją Lazar, ma 2-letniego syna Nikodema.
/Źródło: Strona Parafii Ewangelickiej w Szczytnie/
Gratulujemy!
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - ŚWIAT
Estonka ks. Anne Burghardt nową sekretarz generalną ŚFL
Pierwsza kobieta i pierwsza osoba duchowna z Europy
Środkowo-Wschodniej w historii ŚFL na stanowisku sekretarza
generalnego.

Rada Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) wybrała estońską teolożkę,
ks. Anne Burghardt, na kolejnego sekretarza generalnego światowej
Wspólnoty Kościołów luterańskich. 45-letnia ks. Anne Burghardt kieruje
obecnie departamentem rozwoju w Instytucie Teologicznym Kościoła
Ewangelicko-Luterańskiego Estonii oraz jest doradczynią w zakresie
stosunków międzynarodowych i ekumenicznych.
Ks. Burghardt obejmie stanowisko sekretarz generalnej ŚFL na początku
listopada, zastępując ks. dr Martina Junge, który kierował Wspólnotą przez
ostatnie jedenaście lat. Będzie ona pierwszą kobietą i pierwszą osobą
z Europy Środkowo-Wschodniej na tym stanowisku.
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W Instytucie Teologicznym w Estonii ks. Burghardt pracowała nad
rozwojem luterańskiej edukacji teologicznej jako integralnej części
zrównoważonego rozwoju Kościoła. W latach 2013-2018 pełniła funkcję
sekretarza naukowego ds. ekumenizmu w Biurze Wspólnoty ŚFL
w Genewie. Ks. Burghardt była również koordynatorem merytorycznym
Dwunastego Zgromadzenia ŚFL, które odbyło się w Windhuk, w Namibii,
w 2017 roku. Pełni też funkcję członka zarządu Konferencji Kościołów
Europejskich.
Ks. Anne Burghardt studiowała teologię na Uniwersytecie w Tartu
w Estonii,
na Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
w Niemczech oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jest magistrem
teologii, a obecnie kończy studia doktoranckie w zakresie liturgiki
prawosławnej. Jest żoną ks. Arnda Matthiasa Burghardta, również
ordynowanego
duchownego
Kościoła
Ewangelicko-Luterańskiego
w Estonii. Mają dwoje dzieci.
Źródło: Lutheran World Federation

ROZWAŻANIA
Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko
jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli.
1 Kor 9,24

Drodzy uczniowie, drodzy rodzicie…
…udało się! Przetrwaliśmy! Naprawdę, przetrwaliśmy kolejny rok
szkolny, którego niestety motywem przewodnim była pandemia. Możemy
wszyscy sobie teraz pogratulować, bo zasługujemy na nagrodę. I tą
nagrodą niech będzie nasze wytchnienie po tak trudnym dla nas
wszystkich czasie. Wszystkim nam to wytchnienie po prostu się należy.
Czy to uczniom, rodzicom czy nauczycielom.
- 23 -

Wszyscy chyba się z tym zgodzą, że miniony rok szkolny był rokiem
trudnym. Zaczęliśmy we wrześniu spotkać się stacjonarnie i wszystko szło
ku dobremu, jednak niestety kolejna fala zachorowań i kolejne
obostrzenia. Przenosimy się do trybu zdalnego. I tak brniemy przez te
zdalne nauczanie, przez te problemy z komputerem, głośnikami,
kamerkami czy mikrofonem. Brniemy i docieramy do miesiąca maja, gdzie
słychać dla nas - wszystkich można rzec - zbawienną nowinę. Wracamy
do szkół! Najpierw hybrydowo, potem całościowo.
Skończył się pewien etap. Skończyło się postrzeganie uczniów jako
zwykłe „kafelki” w ekranie monitora. Zaczął się proces przypominania
sobie jak to było, gdy się notatki pisało w zeszycie a nie na klawiaturze
komputera. Przetrwaliśmy ten etap naszego wyścigu, którego
zwieńczeniem są świadectwa i długo oczekiwane wytchnienie.
Teraz wszyscy stajemy na odcinku specjalnym naszego życia. Stajemy
na starcie wakacji i życzmy sobie, aby te wakacje nie były wakacjami od
Pana Boga czy Kościoła.
Każdy dzień naszego życia jest kolejnym etapem naszego życia. To
my decydujemy, czy damy radę przejść go sami czy musimy użyć pewnego
„dopalacza”. Niechaj tym naszym dopalaczem, który pomoże wygrać
wyścig jest nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Bo on jako nasz wierny
towarzysz będzie ubogacał każdy etap naszych wyścigów. I to przy jego
pomocy możemy tak biec, aby nagrodę zdobyć. A ową nagrodą jest życie
wieczne z Nim. Amen.

Ks. Bartłomiej Polok

***
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Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi
będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
J 8,31-32
Zapewne nie jeden z nas ma problem z wytrwaniem w jakimś pewnym
postanowieniu. Jest to bardzo widoczne zaraz na początku roku, gdy
ustalamy jakieś noworoczne postanowienie. Rzadko, albo bardzo rzadko
jest tak aby w tym postanowieniu wytrwać.
Najgorsze co może człowieka spotkać jest tzw. słomiany zapał. Rodzi
się w nas jakiś zamysł, jakieś postanowienie. Ono w nas się kumuluje,
potęguje i wybucha nagłym przypływem euforii i chęci działania. W
naszym ciele pojawiają się ciepłe emocje. Wizje, że możemy wiele
osiągnąć. Ale tak jak wybucha - tak szybko się wygasza. Zmierzyliśmy się
z tym postanowieniem. Zaczęliśmy już coś działać, ale to wyobrażenie
okazało się trochę inne niż sobie założyliśmy. I te wszystkie emocje,
przypływ energii i euforii z nas po prostu schodzi. I robi się tak jakoś
dziwnie zimno…
Warto zapamiętać to ciepłe uczucie, które towarzyszy nam w
momencie podjęcia decyzji o działaniu. Warto zapamiętać ten chłód w
ciele, w momencie, gdy nasze dalekosiężne plany są tylko słomianym
zapałem. Te dwie skrajne emocje pokazują nam jak to czasem jesteśmy
słabi w swoich postanowieniach. Chcą pokazać, którą drogą mamy iść, aby
odczuwać w sobie tylko te ciepłe dobre emocje.
Słowo Pana Jezusa skierowane do nas z Ewangelii Jana, poleca nam
aby wytrwać w jego Słowie. Jest to bowiem gwarancja tego ciepłego,
dobrego uczucia. Jest to gwarancja, tego, że Jezus się do nas przyzna i
nazwie nas swoimi uczniami.
Czyż to nie jest piękne? Być przez Niego nazwanym uczniem? Być
apostołem Pana Jezusa? Samo wyobrażenie o tym powinno w nas
pobudzać te wszystkie ciepłe emocje. No bo przecież tak jest. Będąc w
obecności Jezusa odczuwamy Jego ciepło i Jego moc.
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Jezus mówi, że gdy wytrwamy w Jego Słowie, czyli gdy wytrwamy w
nim, będziemy tymi prawdziwymi uczniami i poznamy prawdę. Ciepłe
światło Jezusa rozświetla wszelkie mroki. Ono wskazuje nam drogę do
Boga. Czasem mamy tak, że sami siebie oszukujemy, mówiąc o sobie jacy
to jesteśmy dobrzy i wspaniali. Blask ciepła Jezusowego wskazuje nam jak
bardzo jesteśmy w tym wszystkim zakłamani. A przecież On ujawnia
prawdę. On ujawnia prawdę o mnie. Blask jego chwały wyswobadza nas
z mroków naszego zakłamania. Z mroków naszej chłodnej codzienności.
Jedyne co musimy zrobić, aby odczuwać to piękne ciepło bijące z Jego
oblicza to musimy wytrwać w Jego Słowie. Wytrwać przy nim.
I tego sobie życzmy na te wakacje. Aby ciepło słońca, które pobudza
nasze ciepłe emocje, było nam kojarzone z blaskiem Jezusa, który te
emocje w nas zatrzymuje. Amen

Ks. Bartłomiej Polok

POSTACIE BIBLIJNE
Poznaliśmy historię tego jak to było, że lud Izraelski trafił do Egiptu.
Teraz poznamy jak to było, że z tego Egiptu wyszedł. Dlatego dziś
poznamy historię człowieka imieniem

… Mojżesz
Lud Izraelski zaczął róść w siłę. Izraelitom rodziło się więcej dzieci
niż Egipcjanom. Co za tym idzie, lud Izraelski stał się liczniejszy i
potężniejszy. Z obawy o dominację w kraju Egipcjanie zaczęli wyzyskiwać
Izraelitów, zmuszając ich do ciężkiej pracy przy budowie miast –
spichlerzy: Pitom i Ramses. Im bardziej uciskano Izraelitów, tym więcej
lud ten się rozmnażał i rozrastał.
Faraon widząc potęgę swoich izraelskich niewolników wydał rozkaz
położnym, nakazujący zabicie każdego nowonarodzonego chłopczyka.
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Położne odbierające porody nie posłuchały nakazu faraona i postępowały
według woli Boga, pozostawiając przy życiu każde dziecko.
Faraon na tę wiadomość wydał kolejny dekret, w którym nakazał
całemu swojemu ludowi, każdego Izraelskiego chłopca wrzucić do Nilu.
W pewnej rodzinie w rodzie Lewiego przyszedł na świat chłopczyk.
Zgodnie z obowiązującym dekretem należałoby go wrzucić do Nilu. Jednak
jego matka ukrywała go przez okres około trzech miesięcy. Po pewnym
czasie zrobiła wiklinowy koszyk i umieściła w nim swoje dziecko. Następnie
koszyk wraz z dzieckiem włożyła do Nilu. Zaś jego siostra oglądała to
zajście aby wiedzieć co się dalej stanie z jej bratem.
W międzyczasie do Nilu by zażyć kąpieli weszła córka Faraona.
Podczas kąpieli zobaczyła mały koszyk w zaroślach i posłała po niego
swoją służącą. Służąca poszła i znalazła chłopczyka. Od razu poznała, że
jest to dziecko izraelskie. Księżniczka ulitowała się nad dzieckiem i posłała
swoją służącą po mamkę, aby ta wykarmiła owo dziecko. Dziecko rosło
pod okiem mamki, która po kilku miesiącach oddała je księżniczce. Ta zaś
traktowała go jak swojego syna. I nadała mu imię Mojżesz co oznacza –
wyjęty z wody.
Mojżesz dorastał na królewskim, egipskim dworze. Często również
spotykał się z Izraelitami. Pewnego razu widząc, jak Egipcjanin bije
Izraelitę, stanął w jego obronie. Skutkiem było zabicie Egipcjanina i
zakopanie go w ziemi. Mojżesz z poczuciem winy uciekł do ziemi
Midianitów.
Tam pojął za żonę Sypporę, tam zajął się pasterstwem, tam też
został powołany przez Boga. Miał on wyprowadzić lud izraelski z Egiptu.
Mojżesz jednak nie chciał się podjąć tego zadania, bo twierdził, że nie umie
przemawiać. Na to Bóg mu wyznaczył pomocnika. Miał nim zostać jego
brat Aaron. Ale o ich przygodach przeczytamy w następnej części.

Ks. Bartłomiej Polok
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DO POCZYTANIA
„Kamień, który wpadł w wodę”
Plusk! Kamień wpadł do wody. Kamień, który Henio rzucił prawie na
środek stawu, był duży.
Wziął nowy, jeszcze większy. Właśnie w chwili, kiedy chciał go z całej
siły rzucić do wody, usłyszał za sobą kroki. Przyszedł ojciec. Heniek
natychmiast opuścił kamień, gdyż z domu wyszedł z nieczystym
sumieniem.
- Dlaczego nie rzucasz? – zapytał ojciec. – Czy boisz się, że nie dasz rady
rzucić na środek?
Heniek był zmieszany. Nie potrafił się cieszyć, gdy ojcu udało się
rzucić kamień na sam środek stawu. Naturalnie dobrze było rzucać z ojcem
kamienie do wody. Ale przed chwilą w domu wszystko potoczyło się znów
inaczej aniżeli miało być.
Ela i Heniek znowu się pokłócili. Heniek pociągnął Elę za koński ogon,
a Ela ugryzła go w rękę. A może Heniek miał rację? Zaczęła przecież Ela
swymi złośliwymi uwagami, których Heniek nienawidził. Awantura
uspokoiła się dopiero, gdy ojciec wrócił do domu.
Teraz Heniek siedział na brzegu stawu. Przekładał kamień z jednej
ręki do drugiej. Jak nieobecny patrzył na lilie wodne, których płaskie liście
leżały na tafli wody, a kwiaty wystawały na powierzchnię. Czekał na
kazanie ojca, którego się spodziewał. Lecz ojciec powiedział tylko:
- No teraz rzuć ty!
I Heniek to uczynił. Cieszył się, że mógł rozładować napięcie. W
miejscu,
gdzie kamień wpadł do wody, zaczęły powstawać koła coraz większe,
coraz większe, tak że po chwili pokryły cały staw. Ojciec wtedy zapytał:
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- Czy potrafisz te fale powstrzymać?
- Nie, one są wodą.
- Nie wiem, o co poszło w dzisiejszej kłótni, ale to musisz wiedzieć:
Jedno złe słowo pociąga za sobą następne. Z kłótni wynika zawsze
następna kłótnia, tak jak z dali powstaje następna - powiedział ojciec.
- Ale przecież Ela zaczęła – buntował się Heniek.
- Teraz nie chodzi o Elę, lecz o ciebie. Twoja zła postawa wywołała dalszą
złą postawę. Czy rozumiesz?
- Tak ojcze.
- Jeszcze to ci powiem, że fale nie wyrządzają szkody tylko tym ludziom,
w których sercach panuje pokój. Taki chciałbyś być, prawda?

W czasie powrotnej drogi ojciec i Heniek o niejednym jeszcze
rozmawiali.
A może ty w czasie czytania tej historii niejedno sobie przypomnisz? Ważne
jest, aby zapamiętać, że nie można powstrzymać fali, gdy kamień zostanie
rzucony do wody. Dlatego należy uważać, aby w naszym życiu nie było
takich kamieni.

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

***
Syndrom oszusta
„Nie chcę się wypowiadać w sprawie …, na pewno inni wiedzą więcej ode
mnie”
„Nie zgadzam się w danej kwestii z …, ale on jest ekspertem w tej
dziedzinie, na pewno to ja źle myślę”
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„Nie czuję, bym był odpowiednią osobą na moim stanowisku, zapewne
wkrótce odkryją, że się nie znam i mnie wyrzucą”
Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się snuć takie lub podobne rozważania,
to najprawdopodobniej doświadczasz czegoś, co nazywane jest
Syndromem Oszusta (inaczej: Syndrom Impostora). Oznacza to, że mamy
poczucie, że podajemy się za kogoś innego, niż jesteśmy naprawdę.
Czujemy, że nasze sukcesy są fałszywe i nic nieznaczące, mimo, że
obiektywnie patrząc, inni uważają nas za ludzi osiągających sukcesy.
Zazwyczaj ów syndrom oznacza tak zwane „szukanie dziury w całym”,
dopatrywanie się różnych niedociągnięć u siebie, a także przypisywanie
zasług czemuś lub komuś innemu.
Podobne zjawisko opisała kiedyś Alice Miller, jako „dramat udanego
dziecka”. Dotyczy on osób uznanych za szczególnie zdolne i zaradne,
wyprzedzające swoich rówieśników. Były podziwiane, chwalone i
doceniane, jednak owe doświadczenia przekładały się później na
samoocenę uzależnioną od własnych osiągnięć, a także opinii innych ludzi.
Mogło się u nich pojawić poczucie, że gdy nie jest się najlepszym, jest się
kimś nic niewartym.
Syndrom oszusta nie jest zaburzeniem psychicznym ani chorobą. To
zjawisko, które według badań dotyka około 70% ludzi, powodując brak
wiary we własne osiągnięcia, najczęściej właśnie wśród ludzi, odnoszących
sukcesy. Po raz pierwszy dostrzeżono je w latach 70-tych, wśród kobiet
osiągających sukcesy zawodowe. Zauważono, że występują u nich różne
emocje, jak poczucie wstydu, lęku oraz poczucie winy, co odbierało im
satysfakcję z pracy oraz wiarę w siebie. Mogą być wyrażane poprzez
przekonania, jak: „nie jestem wystarczająco …”; „miałem/am szczęście, że
mi się udało”; „wątpię, by udało mi się powtórzyć swój sukces”; „nie lubię,
gdy inni są lepsi ode mnie, powinienem/am być najlepszy/a”. Do tego
często dochodzi umniejszanie swoich osiągnięć lub komplementów innych
osób.
Co można z tego wywnioskować? Że wiele osób doświadcza
podobnego syndromu i często jest to nasz mechanizm obronny, chroniący
nas przed niekorzystnymi opiniami lub odniesieniem porażki. Nieraz
pojawia się w różnych sytuacjach.
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Mamy w sobie tendencję umniejszania, by inni ludzie nie uznali nas za
wychwalających siebie i swoje osiągnięcia. Co więcej, dużą przyjemność
odczuwamy gdy ktoś zaprzeczy naszej próbie umniejszenia sukcesu i
zamiast tego nas pochwali. W dłuższej perspektywie zaprzeczanie
własnym osiągnięciom obniża naszą samoocenę oraz wiarę w siebie, w
związku z tym pamiętajmy, że czasem możemy być z siebie po prostu
dumni i nie ma w tym nic złego. Każdy nas może być dumny z tego kim
jest i co robi, nawet jeśli nie każdemu to odpowiada. Dzięki temu syndrom
oszusta przestanie mieć wpływ na nasze życie.

Elżbieta Gabryś

CHWILA RELAKSU
Krzyżówka na lipiec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1. Jaki duch jest ofiarą miłą Bogu? (Ps 51, 19)
2. "Boś Ty ... moją i twierdzą moją!" (Ps 71, 3)
3. Komu lepiej ufać? (Ps 118, 8)
4. W niego zmieniono skargę (Ps 30, 12)
5. Jest nią Pan, poza mocą (Ps 28, 7)
6. Będzie opowiadał sprawiedliwość Bożą (Ps 35, 28)
7. Możemy je zrzucić na Pana (Ps 55, 23)
8. Jaka jest droga Boża? (Ps 18, 31)
9. Bóg ukraca ich pychę (Ps 76, 13)
10. "Bóg jest ... i siłą naszą" (Ps 46, 2)
11. Pan otacza nas radością ... (Ps 32, 7)
12. Lepsza niż życie (Ps 63, 4)
13. Psalm 23 - Psalm ... (Ps 23, 1)
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14. Sprawiedliwość Boża sięga aż do ... (Ps 71, 19)
15. "I wzywaj mnie w dniu ..." (Ps 50, 15)
16. ... grodem jest nasz Bóg (Ps 46, 12)
17. Pan wieńczy nas łaską i ... (Ps 103, 4)
18. "Jedynie w Bogu jest ... duszy mojej" (Ps 62, 2)

Elżbieta Gabryś

Krzyżówka na sierpień

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1. Żyje w niej bezbożny (Job 15, 20)
2. Job skarży się na nie (Job 10, 1-22)
3. Liczba lat Boga (Job 36, 26)
4. Pan odbiera ją doświadczonym mówcom (Job 12, 20)
5. Stawili się przed panem, synowie … (Job 1, 6)
6. Liczba byków złożonych w ofierze całopalnej (Job 42,8)
7. Z Naama (Job 20, 1)
8. Szatan dotknął nimi Joba (Job 2, 7)
9. Kryje ją w swoich dłoniach (Job 36, 32)
10. Ziemia, z której pochodził Job (Job 1, 1)
11. Zasługuje na nią nieszczęście (Job 12, 5)
12. Bóg przypisuje im braki (Job 4, 18)
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13. Napadli na mienie Joba (Job 1, 14-15)
14. "Możesz ufać, bo jeszcze jest …" (Job 11, 18)
15. Najmłodszy z trzech (Job 32, 1-4)
16. Opanowała Joba (Job 16, 7)
17. Pochodził stamtąd Elifaz (Job 4, 1)
18. Skąd zjawia się złocisty blask? Z ... (Job 37, 22)
19. Nie ma go (Job 9, 33)
20. Namawiała Joba do złorzeczenia (Job 2, 9-10)
21. Tam Bóg sadza niskich (Job 5, 11)
22. Imię, znaczy "miły zapach" (Job 42, 14)
23. "Zaiste, Bóg nigdy nie porzuca ... " (Job 8, 20)

Elżbieta Gabryś

OGŁOSZENIA
Gmina Pisz z dniem 30 lipca 2021 r. kończy dofinansowanie projektu
Stacja Socjalna w Pisz. Niestety nie będziemy mogli realizować opieki
nad osobami obłożnie chorymi w domach. Z tym dniem, kończy pracę
w Stacji Socjalnej nasza pielęgniarka p. Sabina Kadłubowska,
której serdecznie dziękujemy za wiele lat oddanej pracy. Dzięki pomocy
Zakonu Joannitów udało nam się w latach 2012-2021 przekazać blisko
50 000 szt. pampersów i środków opatrunkowych. Z pomocy Stacji
Socjalnej w Piszu skorzystało blisko 600 mieszkańców Gminy Pisz.
Dziękujemy za zaufanie!
Osoby potrzebujące prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Pomocy w Piszu.
Prezes Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel, Ks. Marcin Pysz
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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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