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

Łk 6,36

HASŁO MIESIĄCA WRZESIEŃ 2021 R.
Siejecie wiele, lecz nie zbieracie, jecie, lecz nie do syta, pijecie, lecz nie
gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła; a kto pracuje
by zarobić, pracuje dla dziurawego worka.
Księga Proroka Aggeusza 1,6
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Niezmiernie
cieszę się, że po przerwie wakacyjnej wracamy do waszych domów na
łamach naszego parafialnego miesięcznika. Po tym czasie wypoczynku
wracamy z wieściami co ciekawego wydarzyło się w naszej parafii.
Jednakże przede wszystkim chcemy się dzielić Słowem Boży, które dzisiaj
w ciekawy sposób chce nas zachęcić do skupienia się na duchowym życiu.
Prorok Aggeusz we fragmencie skierowanym do nas jako hasło tego
miesiąca, zwraca uwagę na duchowe życie. W szerszym fragmencie Księgi
czytamy o wezwaniu ludu do odbudowy świątyni. Często w naszym życiu
się zdarza, że mimo toczących się dni nie czujemy się spełnieni, mimo że
żyjemy normalnie i stabilnie, wszystko w miarę się układa, czujemy jakiś
niedosyt. To poczucie może oznaczać brak duchowego życia, relacji z
Bogiem. Człowiek jest jednością ciała i ducha – i o obie te sfery naszego
życia musimy należycie dbać. Tak jak Aggeusz wzywa do odbudowy
świątyni, tak jest potrzebne odbudowanie naszego duchowego życia,
relacji z Bogiem, poczucie bliskości Boga w moim życiu. Dopiero wtedy
życie „nabierze smak”, dopiero wtedy pokój i poczucie szczęścia wypełni
nasze serca. Dlatego jesteśmy wezwani do budowanie się dom Boży, do
pobudzania się do wiary, do większego zaufania Bogu. Czasy w których
przyszło nam żyć są coraz trudniejsze. Walka z pandemią, trudne i bardzo
bolesne wydarzenia na naszych granicach w wielu z nas budzą niepokój i
trwogę. Wyjątkowo właśnie teraz potrzebujemy wiele Bożej mądrości i
Bożej obecności w naszym życiu i życiu społecznym. Drogie siostry i bracia,
budujmy się na fundamencie Słowa Bożego. Przede wszystkim zaufajmy
Panu, że poprowadzi wszelkie napięcia i cierpienia nasze i naszych bliskich
w kierunku ukojenia i pokoju. Niechaj miłosierny Bóg prowadzi i błogosławi
Ks. Marcin Pysz
wam i waszym bliskim. Zostańcie z Bogiem.
-2-

Z ŻYCIA PARAFII LIPIEC- SIERPIEŃ
Co łączy parafie ewangelickie w Piszu i w Mrągowie?
Te dwie parafia pewnie łączy historia ewangelików na mazurskiej ziemi.
Łączy je piękna ziemia gdzie leżą, wspaniali i zaangażowanie ludzie, którzy
poświęcają wiele czasu i sił, aby ich „duchowe domy” się rozwijały i służyły
osobom potrzebującym. Można tak, tylko szczątkowo odpowiedzieć na
pytania, co łączy parafię ewangelicką w Piszu oraz parafię ewangelicką w
Mrągowie.
Bieżąca zaś historia naszego kościoła na Mazurach ukazuje nowy pomost
łączący te dwie parafie. Zgodnie z decyzją Konsystorza Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP, z dniem 01 września 2021 r. ks.
Bartłomiej Polok (dotychczasowy wikariusz piskiej parafii ewangelickiej)
został przeniesiony do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie, zaś
ks. Marcin Pysz (proboszcz piskiej parafii) został powołany na stanowisko
proboszcza-administratora mrągowskiej parafii ewangelickiej.
Ks. Marcin Pysz pozostaje nadal w Piszu, będzie wspierał służbę ks.
Bartłomieja Poloka oraz administrował parafią w Mrągowie.

W tym miejscu życzymy wiele Bożego błogosławieństwa ks. Bartkowi na
nowym miejscu służby i zarazem cieszymy się, że nasza piska parafia
będzie mogła wspierać parafię w Mrągowie.

***
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Open Doors w Wejsunach i w Piszu
W niedzielę 01 sierpnia br. w naszej parafii gościliśmy p. Anielę
Wawrzeczko ze Skoczowa. Pani Aniela jest pracownikiem Fundacji Open
Doors Polska, która działa na rzecz prześladowanych chrześcijan. Była to
okazja zapoznania się z sytuacją wielu prześladowanych Kościołów
Chrześcijańskich, jak i z historiami wielu prześladowań poszczególnych
ludzi ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa.
Podczas nabożeństwa włączyliśmy się w modlitwę o Boże prowadzenie dla
wielu prześladowanych chrześcijan.

zdj. ks. Bartłomiej Polok

***
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Młodzież ze Śląska Cieszyńskiego i Warszawy odwiedziła
parafię w Piszu
Na terenie naszego miasta wakacje na obozie spędza młodzież z parafii
ewangelickich W Drogomyślu, Cisownicy oraz Warszawie. Młodzież m.in.
odwiedziła parafię ewangelicką w Piszu, gdzie mogła zapoznać się z jej
historią oraz aktualną działalnością.
W imieniu parafii gości przyjął ks. Bartłomiej Polok – wikariusz piskiej parafii.

***

Sprzątanie cmentarza ewangelickiego we wsi Giętkie.
W czwartek 19.08.2021 na starym poewangelickim cmentarzu we wsi
Giętkie (gm. Biała-Piska) miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
Niemalże 100 osobowa grupa młodzieży ewangelickiej przebywająca w
Piszu na obozie młodzieżowym pomogła uporządkować stary zapomniany
cmentarz. Inicjatorem tejże akcji był p. Lech Prusinowski – sołtys wsi oraz
ks. Marcin Pysz – proboszcz piskiej parafii.
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Grupa młodzieży pochodząca z Drogomyśla, Cisownicy (Śląsk Cieszyński)
i Warszawy ochoczo chwyciła się do pracy. Przy okazji uporządkowano
również plac zabaw znajdujący się w tej miejscowości. W pracach
pomagali również mieszkańcy wsi. Po zakończonych pracach, sołtys wsi
zaprosił wszystkich na ognisko, gdzie wszyscy uczestnicy akcji posilili się
kiełbasą.

Przypomnijmy: 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.
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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.
Tekst: ks. Bartłomiej Polok
Zdjęcia: Elżbieta Gabryś oraz ks. Bartłomiej Polok.

***
Nabożeństwo młodzieżowe w kościele w Wejsunach

W niedzielę 22 sierpnia 2021 r. w kościele ewangelickim w Wejsunach
mogliśmy przeżywać nabożeństwo młodzieżowe, w którym uczestniczyła
grupa młodzieży ze Śląska Cieszyńskiego (Drogomyśl i Cisownica) oraz z
Warszawy.
Kazanie wygłosił ks. Grzegorz Fryda z Warszawy, zaś liturgię
prowadził ks. Bartłomiej Polok.
Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę.
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zdj. Elżbieta Gabryś.

***
Pożegnanie ks. Bartłomieja Poloka
W niedzielę 29 sierpnia 2021 r. w piskiej parafii odbyło się pożegnanie
wikariusza ks. Bartłomieja Poloka. Ks. Bartłomiej służył w naszej parafii 2
lata. Dał się poznać jako wyjątkowo zaangażowany i odpowiedzialny
duchowny. Od 01 września rozpoczyna służbę na stanowisku wikariusza
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie.
Podczas niedzielnych nabożeństw został pożegnany przez parafian w Ełku,
Wejsunach oraz Piszu. Ks. Marcin Pysz wyraził gorące podziękowania za
służbę i zaangażowanie w prace w piskiej parafii oraz wyraził radość, że
ks. Bartłomiej pozostanie nadal na terenie Diecezji Mazurskiej.
Po nabożeństwie w Piszu odbyło się spotkanie przy kawie i cieście w sali
parafialnej. W nabożeństwie wzięli udział również rodzice i babcia ks.
Poloka.

W imieniu Rady Parafialnej życzymy ks. Bartłomiejowi wiele Bożego
błogosławieństwa podczas służby w mrągowskiej parafii.
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Podziękowanie
Rok temu w lipcu przyjechałam na Mazury, by zrealizować tam praktyki
studenckie, a przy okazji także odwiedzić Bartka. Tak się to jakoś złożyło, że
praktyki leciały, z zakładanych 2 tygodni zrobiły się 3, potem praktyki się
skończyły, a ja nadal przebywałam w Piszu… Po praktykach w Środowiskowym
Domu Samopomocy przychodziłam tam nadal, już wolontariacko, a w wolnym
czasie wraz z Bartkiem zwiedzaliśmy Mazury lub odwiedzaliśmy piskich
parafian. Poza tym wraz z wieloma zaangażowanymi osobami z parafii
realizowaliśmy różne projekty, jak montaż bocianiego gniazda na kościele w
Wejsunach, akcja Prezent pod choinkę czy stawianie masztów, na których dzisiaj
powiewają przed kościołem flagi. Z czasem rozpoczęłam regularną pracę na
parafii w Piszu, między innymi poprzez telefon, dzwoniąc do parafian lub ich
odwiedzając w miarę możliwości wyznaczanych przez pandemię.
Czas spędzony w Piszu był bardzo intensywny, pełen wyzwań, ale również
satysfakcjonujący. Zostałam bardzo ciepło przyjęta przez księdza proboszcza
Marcina Pysza, pracowników parafii, a także samych parafian, za co jestem im
ogromnie wdzięczna. Nie tylko Bartek wiele wyniósł z pracy dla piskiej parafii,
ja również zyskałam wiele doświadczenia i odkryłam nowe możliwości.
Poznałam jak może funkcjonować prawdziwa wspólnota, pomimo barier
językowych lub odległościowych. Mam nadzieję, że podobną uda nam się
rozwinąć także w Mrągowie.
Dziękuję serdecznie
za każdą poznaną w Piszu
osobę,
każde
nowe
doświadczenie i za cały ten
miniony rok. Będzie mi
bardzo
brakowało
poznanych tutaj ludzi i mam
nadzieję, że jeszcze się
spotkamy przy różnych
okazjach 😊😊
Ela Gabryś
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Zapraszamy na Godziny Biblijne On-line!
Harmonogram Godzin Biblijnych On-line
06 października 2021 r. godz. 18:00
20 października 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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Dziękczynne Święto Żniw

W tym roku w naszej parafii Dziękczynne Święto Żniw będziemy obchodzić
w Wejsunach i w Piszu podczas nabożeństw w niedzielę 26 września,
natomiast w Ełku podczas nabożeństwa w sobotę 2 października.
Zachęcamy do włączenia się w organizację uroczystości poprzez pomoc w
udekorowaniu ołtarzy, przyniesienie płodów rolnych lub złożenie ofiary na
ich zakup.
Przekazane dary tradycyjnie trafią do potrzebujących. Serdecznie
dziękujemy za każdy dar serca.
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA
Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Białej Piskiej - lipiec- sierpień 2021
Sierpień nie sprzyja ostatnio w
korzystaniu z ogrodu i gier plenerowych
więc organizujemy sobie czas "pod
dachem". Organizujemy różnorodne
rozgrywki w ulubione gry naszych
Uczestników. Sprzyja to integracji
pomiędzy poszczególnymi grupami,
kształtowaniu
nawyków
uczciwej
rywalizacji no i oczywiście fajnemu
spędzeniu czasu w Ośrodku.
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz

***
Informacje z działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy w Piszu – lipiec- sierpień 2021
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Lipiec i sierpień minął nam w ciepłej, pogodnej atmosferze. Pogoda nas
rozpieszczała, a my delektując się słońcem chętnie spędzaliśmy czas na
świeżym powietrzu. Graliśmy w gry plenerowe, rozmawialiśmy na różne
tematy.
Grupa uczestników wzięła udział w "Integracyjnym spływie kajakowym" w
Ełku, z którego wróciła zadowolona, opalona i w cudownym nastroju.
Z okazji " Dnia Uczestnika" w naszym Ośrodku mieliśmy "grillowanie", na
którym wszyscy wspólnie się bawiliśmy, tańczyliśmy, śpiewaliśmy
i jedliśmy pyszne smakołyki.
Mamy nadzieję, że piękna i słoneczna pogoda pozostanie z nami dłużej, a
my nadal będziemy korzystać z przyjemności na łonie natury.
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Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska

PLAN NABOŻEŃSTW WRZESIEŃ 2021 R.

Zmiana dni nabożeństw w Ełku!
Od września 2021 r. parafia wprowadza zmiany dni nabożeństw w Ełku.
Od września spotykamy się w Ełku w 1 i 3 SOBOTĘ miesiąca o godz.
10:00 w sali przy wieży ciśnień.
Zmiana jest związana z tym, iż od września w naszej parafii będzie służył
tylko jeden duchowny. Powyższe zmiany były konsultowane z ełckimi
parafianami.
Mamy nadzieję, że nowy dzień nabożeństw będzie równie dobrym czasem
na modlitwę.
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Data

04.09.

05.09.

12.09.

18.09.

Tekst
kazalny

Uroczystość

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

Łk 15. Niedziela po
17,5-6 Trójcy Świętej

Pisz

26.09.
2 Kor
9,6-15

09:00

09:00

Legenda:

do
Pisza
godz.
10:30

11:00

09:00

11:00

09:00

11:00

11:00

do
Ełku
godz.
9:30
11:00
11:00

10:00

- Spowiedź i Komunia Święta;

You
Tube

11:00

10:00

09:00

Biała
Piska
do
Ełku
godz.
9:30

11:00

Dziękczynne
Święto Żniw

Mt
18. Niedziela po
03.10. 10,17Trójcy Świętej
27

Ełk
10:00

Tr 3,
16. Niedziela po
22-26.
Trójcy Świętej
31-32

19.09.

02.10.

Wejsuny

do
Ełku
godz.
9:30

11:00

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!

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

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ
Święto Wojska Polskiego w Warszawie
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Z okazji Święta Wojska Polskiego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
(EDW) zorganizowało 12.08.2021 roku w ewangelickim kościele Świętej
Trójcy w Warszawie uroczyste, dziękczynne nabożeństwo.
Przybyłych gości powitali ks. radca Piotr Gaś- proboszcz parafii Świętej
Trójcy w Warszawie oraz ks. ppłk Wiesław Żydel- z-ca Ewangelickiego
Biskupa Wojskowego (EBW).
Nabożeństwo prowadził, wraz z kapelanami EDW, Ewangelicki Biskup
Wojskowy Marcin Makula.
W nabożeństwie ponadto czynnie uczestniczyli: JE abp prof. zw. dr hab.
Jerzy Pańkowski – Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego oraz ks. płk
w st. spocz. Aleksy Andrejuk; JE bp Marek Izdebski – Biskup Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego w RP; J.E. bp Jan Cieślar – Biskup Diecezji
Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; Ks. mjr Marcin
Janocha – Sekretarz Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
Wśród znamienitych gości wymienić należy: JE bp gen. bryg. w st. spocz.
Ryszard Borskiego – Biskup Senior EDW; płk Konrad Kłos – reprezentujący
Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha;
gen. bryg. Andrzej Przekwas – reprezentujący Dowódcę Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych generała Jarosława Mikę wraz z: gen. dyw.
Sławomirem Owczarkiem – Inspektorem Rodzajów Wojsk DG RSZ, gen.
bryg. pil. Krzysztofem Walczakiem – zastępcą Inspektora Sił Powietrznych
DG RSZ, kadm. Krzysztofem Zdonkiem – zastępcą Inspektora Marynarki
Wojennej DG RSZ;
płk Andrzej Trzaska – reprezentujący Dowódcę Komponentu Wojsk
Specjalnych gen. bryg. Sławomira Drumowicza;
płk Mirosław Polakow – reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów
Sił Zbrojnych gen. broni Tomasza Piotrowskiego;
płk Mieczysław Spychalski – reprezentujący Szefa Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych płk Artura Kępczyńskiego;
płk Marcin Siudziński – reprezentujący Dowódcę Wojsk Obrony
Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukułę;
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ppłk dr Dariusz Bogusz – reprezentujący Rektora-Komendanta Lotniczej
Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. Krzysztofa Cura;
płk Konrad Szałankiewicz – reprezentujący Szefa Służb Wywiadu
Wojskowego gen. bryg. Marka Łapińskiego;
płk Witold Jagielski – Dyrektor Biura Infrastruktury Specjalnej;
ppłk Paweł Rakoczy – reprezentujący Szefa Oddziału Zabezpieczenia DGW
płk. Janusza Krupę;
insp. Krzysztof Kozieł – reprezentujący Komendanta Głównego Policji gen.
insp. dr Jarosława Szymczyka ;
gen. bryg. SG Robert Bagan – Komendant Nadwiślańskiego Oddziału
Straży Granicznej;
dyr. Adam Siwek – reprezentujący Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
dr. Karola Nawrockiego.

Święto Wojska Polskiego obecnie obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku stoczonej w czasie wojny
polsko-bolszewickiej. Święto to zostało wprowadzone ustawą Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r.
Wojsko Polskie od uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku w
znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze podkreślało i
nadal podkreśla swój historyczny rodowód i swą tradycję, której
kultywowanie było jednym z istotnych czynników integrujących armię ze
społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe.
Ustanowienie Święta Żołnierza sankcjonował rozkaz Ministra Spraw
Wojskowych gen. broni Stanisława Szeptyckiego, w którym zapisano
m.in.: „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego,
której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego
rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć
poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”.
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Święto Żołnierza obchodzono uroczyście także w okresie II wojny
światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku Polskim
do 1947 roku. Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 przywróciła obchody
Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Tegoż roku po raz pierwszy
w dniu 15 sierpnia odbyły się centralne uroczystości z okazji Święta Wojska
Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
W obchodach Święta brali udział również kapelani z terenu Diecezji
Mazurskiej.

/Tekst: EDW/
/Zdjęcia: ks. red. Daniel Ferek/

***
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Odbył się Diecezjalny Zjazd Młodzieży
W dniach 18.08 – 22.08.2021 r. w Mrągowie miał miejsce Diecezjalny
Zjazd Młodzieży.
Młodzież z całej Diecezji Mazurskiej przyjechała do Mrągowa aby wspólnie
z ks. Łukaszem Stachelkiem – Diecezjalnym Duszpasterzem
Młodzieżowym – zastanowić się, co to znaczy Być w swoim
żywiole. Oprócz czasu rozważania słowa Bożego, był czas na zabawę oraz
zabawy integracyjne.
Każdy dzień poświęcony był odpowiedniemu żywiołowi. Młodzież
uczestniczyła m.in. w sprzątaniu dawnego cmentarza ewangelickiego w
Mrągowie oraz integrowała się w strzelnicy laserowej.

/diec.mazurska.luteranie.pl/

***
- 23 -

Działo się w Mrągowie
W dniach 18.08 – 22.08.2021 w Mrągowie odbywały się Diecezjalne Dni
Ewangelizacji.
Tegorocznym ewangelistą był ks. Tomasz Wigłasz, zaś wykłady prowadził
prof. Andrzej Kluczyński z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
Równocześnie do ewangelizacji odbywały się szkółki dla najmłodszych.
Tematem przewodnim Dni Ewangelizacji były żywioły – ogień, woda,
powietrze, woda.
Oprócz wykładów oraz ewangelizacji były jeszcze spotkania z gościem
dnia. W Pierwszym gościem był bp Paweł Hause – biskup Diecezji
Mazurskiej naszego Kościoła.
Nowością podczas tegorocznych Dni były koncerty. W czwartek wystąpił
muzyk jazzowy Aron Blum, natomiast dzień później zespół NSA.

/diec.mazurska.luteranie.pl/

***
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Apel o wsparcie dla osób na granicy z Białorusią

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce z uwagą śledzi
wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej oraz ogólnospołeczną debatę na
temat uchodźców z Afganistanu. Solidaryzujemy się ze słowami
zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp. Jerzego
Samca wypowiedzianymi 19 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem mediów
społecznościowych, który zaapelował o chrześcijańskie działania wobec
bezbronnych ludzi, uciekających przed wojną. Wspieramy także
wszystkich – zarówno wierzących i niewierzących – którzy nie ustają w
apelach o chrześcijańskie bądź po prostu humanitarne podejście do
sprawy.
Szanując i w pełni aprobując obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej regulacje prawne, apelujemy o podjęcie zwyczajnych i
nadzwyczajnych działań, mających na celu ochronę życia ludzkiego –
widzialnego, namacalnego i proszącego o pomoc. Tym samym wspieramy
apel Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, innych instytucji oraz
pojedynczych osób, którym nieobojętny jest los tych, którzy stracili
wszystko poza skrawkami nadziei.
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Szanując zasadę rozdziału Kościoła od Państwa, upominamy się o prawa
człowieka, szczególnie słabszego, pozbawionego wolności i cierpiącego.
Jako wspólnota chrześcijan chcemy na wszelkie możliwe i dostępne nam
sposoby wspierać działania humanitarne i takie rozwiązania prawne, które
będą w zgodzie z prawem polskim i międzynarodowym.
Nasza Ojczyzna – przez wieki wielokulturowa, wielonarodowa i
wieloreligijna – była przystanią bezpieczeństwa dla tych, którzy uciekali
przed prześladowaniami. Wyrażamy nadzieję, że wciąż tak jest.
Chrześcijańskiej tożsamości naszego kraju nie można zamknąć w
kościelnych kryptach, zredukować do religijnych deklaracji czy
eksponować na sztandarach. Nie znamy innej Ewangelii niż tej o Bogu,
który w Jezusie Chrystusie stał się miłością dla nas, a którą wyraża
przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie.
Prosimy o podjęcie pilnych działań dla dobra wspólnego.
Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Warszawa, 27 sierpnia 2021 r.

ROZWAŻANIE
Bóg nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna
swego umiłowanego.

Kol 1,13

Jakże radosną wieść niesie za sobą ta wiadomość. Przecież sam Bóg
nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa swego Syna.
Chociaż była to wiadomość skierowana do mieszkańców gminy
chrześcijańskiej w Kolosach, to nie straciła ona dzisiaj dla nas na ważności.
Dzisiaj powinniśmy patrzeć na to jak na obietnicę. Widzieć w tej
wiadomości wezwanie do nowego życia.
Ciemność jest niczym innym jak brakiem światła. Gdy na wskutek
braku prądu w naszych domach zabraknie prądu, to wówczas po tak
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znanym dla nas miejscu poruszamy się nie pewnie. Po omacku szukamy
jakiegoś zastępczego źródła światła. Ciemność wzbudza w nas strach oraz
niepewność. Dlatego potrzebne nam jest światło - choćby zastępcze - aby
rozświetliło mroki ciemności.
Żyjąc w ciemnościach naszych grzechów też poruszamy się po
omacku. Szukamy „sztucznego oświetlenia” w różnych postaciach, ale
zapominamy, że one też się w końcu wypalą i dalej będziemy w ciemności.
Nawet jeszcze gorszej.
Dlatego mamy dzisiaj Bożą obietnicę wyrwania nas z ciemności
naszych grzechów i bycia w Królestwie Bożym, gdzie Boże światło nigdy
nie gaśnie.
Amen
Ks. Bartłomiej Polok

POSTACIE BIBLIJNE
Ostatnio poznaliśmy Mojżesza, który został powołany do uwolnienia ludu
Izraelskiego z Egiptu. W tym wszystkim miał mu pomóc jego brat – lewita
Aaron. Tak więc…

…Mojżesz i Aaron…
Wyruszają do Egiptu i docierają przed oblicze faraona. Mojżesz w imieniu
Boga mówi: Wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na
pustyni. Faraon oczywiście się nie zgodził, więc Mojżesz dalej kontynuuje.
Każda jednak prośba z jego strony spotyka się z dezaprobatą ze strony
faraona. Władca Egiptu, jakby na złość Mojżeszowi – rozkazał swoim
podwładnym, aby jeszcze bardziej przymuszali izraelitów do pracy.
Mojżesz i Aaron nic nie wskórali. Prosili Boga o jakiś cud, który by mogli
pokazać faraonowi, gdyby ten o niego zapytał. Bóg kazał Aaronowi, aby
ten przed obliczem faraona rzucił laskę na ziemię. Laska zamieniła się w
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węża. Nie zrobiło to jednak na faraonie jakiegoś wrażenia. Wezwał swoich
mędrców, którzy uczynili to samo czarami swoimi. Każdy z nich rzucił
swoją laskę na ziemię. Te zamieniły się w węże, jednak wąż z laski Aarona
zjadł je.
Bóg widząc, że serce faraona jest twarde, nasyła na Egipt 10 plag. Są to
po kolei:
1. Woda w Nilu zamienia się w krew
2. Plaga żab
3. Plaga komarów
4. Plaga much
5. Plaga wyginięcia bydła egipskiego
6. Plaga wrzodów
7. Plaga gradu
8. Plaga szarańczy
9. Plaga ciemności
10.Śmierć pierworodnych dzieci
Ostatnia plaga była najgorszą, lecz wiąże się z nim powstanie żydowskiego
Święta Paschy. Bóg aby ochronić pierworodne dzieci Izraelitów kazał
pomalować odrzwia i nadproża krwią baranka. Dzień, kiedy to się miało
wydarzyć, będzie dniem pamiętnym i mają go obchodzić jako święto Pana.
I jest to święto, które obchodzą wszystkie pokolenia Izraelitów aż po dziś
dzień. Dzień ten jest również pamiątką wyprowadzenia ludu Izraelskiego
z niewoli egipskiej, która trwała 430 lat.
Bóg prowadził lud Izraelski do ziemi obiecanej. W dzień wskazywał im
drogę za pomocą słupa obłoku, zaś w nocy słupa ognia. Bóg prowadził ich
drogą okrężną, gdyż pomyślał, że izraelici przewidując walki, mógłby
żałować i mógłby zawrócić do Egiptu.
Lud Izraelski podążając za Mojżeszem dociera nad brzeg Morza
Czerwonego (w innych tłumaczeniach jest to morze sitowia). W tym
samym czasie odmieniło się serce Faraona, tak, że ten zebrał armię i zaczął
ścigać Izraelitów. Gdy Lud Boży zobaczył zbliżającą się armię, zaczął
narzekać Mojżeszowi za to że ich wyprowadził z ziemi egipskiej.
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Mojżesz wyciągnął ręce, morze otwarło się na tyle, że Izraelici mogli
przejść przez nie suchą stopą. Egipcjanie ruszyli za nimi. Gdy armia
Faraona była już na środku morza, Bóg rozkazał Mojżeszowi podniesienie
rąk i zamknięcie morza. Akwen pochłonął całą armię faraona. Tym samym
Bóg pokazał Izraelitom swoją moc. Po niemal 40 letniej tułaczce, po wielu
cudach oraz nadaniu 10 przykazań – Izraelici przybliżyli się do ziemi
obiecanej. Chociaż Mojżesz doprowadził ich do tej ziemi, nie mógł jednak
do niej wejść. Rozpoczęła się zatem ekspansja i podbój ziemi
przeznaczonej dla Izraelitów.
Ks. Bartłomiej Polok

DO POCZYTANIA
Wywiad z ks. Pyszem i ks. Polokiem
Jako zwieńczenie poprzedniego, a także rozpoczęcie nowego etapu
współpracy księdza Marcina Pysza oraz księdza Bartłomieja Poloka
przeprowadziliśmy z wymienionymi krótki wywiad, by spojrzeć na zaszłe
zmiany z ich perspektywy. Chcielibyśmy także nieco przybliżyć plany oraz
wizje księży wobec parafii w Mrągowie, jak również ich samych.
Zapraszamy do lektury!

Elżbieta Gabryś [EG]: Skąd pochodzicie?
Ks. mjr Marcin Pysz [MP]: Pochodzę z Jaworza na Śląsku Cieszyńskim.
Ks. Bartłomiej Polok [BP]: Z Bażanowic na Śląsku Cieszyńskim - parafia
Cieszyn

EG: Jakie macie hobby, ulubione filmy, książki?
MP: Moim hobby są spacery z naszym pieskiem po łupiańskim lesie… nie
mam ulubionego filmu, bądź książki czytam dla relaksu w chwili wolnej…
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BP: Lubię literaturę fantastyczną oraz grozy. Mam na półce kolekcję
książek autorstwa Stephena Kinga. Lubię też czasem obejrzeć jakiś dobry
serial.

EG: Wasz ulubiony werset lub historia biblijna?
MP: Moim ulubionym wersetem biblijnym to słowa: komu wiele
powierzono, od tego więcej będzie się wymagać – ew. Łk 12,48
BP: Z Psalmu 127, 1 - Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci,
którzy go budują

EG: Od kiedy wiedzieliście, że chcecie zostać duchownymi?
MP: Duchownym chciałem zostać od czasu nauki konfirmacyjnej.
Zaszczepił to we mnie ks. radca Ryszard Janik oraz ówczesny nasz
wikariusz i duszpasterz w parafii w Jaworzu ks. Dariusz Dawid.
BP: Od ostatniego roku studiów budowlanych, które skończyłem przed
CHAT-em. Chociaż ta decyzja dojrzewała do mnie jeszcze przez kilka lat.

EG: Czy macie także inne wykształcenie lub doświadczenie zawodowe nieteologiczne?
MP: Poza wykształceniem teologicznym ukończyłem wiele ciekawych
kursów duszpasterskich oraz z zakresu duszpasterstwa interwencyjnego.
Ponadto ukończyłem kurs oficerski Wojska Polskiego oraz kurs oficerski
Straży Granicznej, której od 2007 r. jestem kapelanem.
BP: Tak jak wcześniej wspomniałem, skończyłem studia budowlane na
politechnice śląskiej.

EG: Dotychczas pełniliście służbę w parafii ewangelickiej w Piszu, co
możecie nam o niej opowiedzieć?
MP: Służba w piskiej parafii ewangelickiej jest niekończącą się przygodą.
Parafia składa się z cudownych i oddanych kościołowi i Panu Bogu ludzi,
dzięki temu wspaniale można tu rozwijać rożne kierunki działalności
parafialnej. Naszym głównym celem była i jest opieka nad osobami
niepełnosprawnymi oraz przywracanie i podtrzymywanie godności
mazurskiej i ewangelickiej naszych parafian. Jako mała społeczność wiele
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sił kładziemy, aby dawać dobry i budujący przykład dla społeczności
Powiatu Piskiego i Ełckiego.
Niezmiernie się cieszę, że moje
duszpasterskie drogi tu zawędrowały i mam nadzieję, że jeszcze parę lat
będzie mi tu dane popracować… cieszę się również, że moja rodzina
została tu tak serdecznie przyjęta – za co bardzo dziękuję!
BP: W Piszu spędziłem 2 lata. Najpierw jako praktykant, następnie jako
wikariusz. Początki jak to zwykle bywa były trudne. Ale potem stopniowo
się oswajałem z nowym miejscem służby. Parafia mała, ale ludzie wielcy i
wspaniali - także smutno się robi opuszczając to miejsce.

EG: Jak wygląda zwykły dzień pracy księdza na parafii?
MP: Nie ma zwykłego dnia pracy… każdy dzień to często nowe i
zaskakujące wyzwania. Ale rozpoczynam pracę ok 08:00 w kancelarii
parafialnej (jeśli nie wyjeżdżam w delegację lub do szkół), piję pyszną
kawę (na którą zapraszam!) i zabieram się za bieżące wyzwania
duszpasterskie i administracyjne. Poza parafią prowadzę stowarzyszenie
Betel oraz działalność gospodarczą parafii pod nazwą Betania, więc
wyzwań i pracy jest dużo. Niestety od września zostałem sam na parafii i
obowiązków znacznie przybyło. Ponadto mam zaszczyt być również
administratorem parafii ewangelickiej w Mrągowie, co również stawia
przede mną wiele wyzwań.
BP: U mnie dotychczas było tak: Pobudka o 6:30, prysznic. Około 8:00
zejście na parafię, gdzie z proboszczem pijemy kawę. Potem albo
przedszkole, albo szkoła, albo zajęcia zdalne, albo sprawy służbowe do
załatwienia, albo pomoc na wypożyczalni, albo odwiedziny domowe (w
reżimie sanitarnym), albo pogrzeb, albo pisanie artykułu do gazetki, albo
pisanie kazania, albo odwiedziny na ośrodku, albo douczanie się czegoś. I
tak dochodzi powoli godzina 15:00 – pora obiadowa. Po obiedzie kolejna
kawa i albo przygotowanie materiałów na lekcje na następny dzień, albo
uczestnictwo w internetowym kursie albo jakaś książka, albo serial, albo
odwiedziny u parafian. Na pewno nie ma tak, że się nudzę. Zobaczymy jak
będzie w Mrągowie.

EG: Jak zareagowaliście na wieści o skierowaniu ks. Bartka do nowej
parafii?
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MP: Żal przeplatał się z radością… 😊😊 żal było tracić tak dobrego
współpracownika i pomocnika w piskiej parafii, zaś radość – bo zostaje na
Mazurach, które od wielu lat są dla mnie bardzo ważne. I niezmiernie
ważnym jest, że w danej parafii pracuje ksiądz, który chce tu być! A Bartek
chce zostać na Mazurach i wiem, że ma wiele talentów, które z pewnością
pomnoży w mrągowskiej parafii.
BP: Szok i niedowierzanie pomieszane ze strachem, ale stopniowo
oswajanie się z decyzją Konsystorza oraz planowanie.

EG: Czy macie już jakieś plany i wizje względem Mrągowa?
MP: Planów jest tak wiele, że nie sposób ich tu wymienić. Przede
wszystkim praca duszpasterska i liturgiczna wśród parafian, następnie
czeka nas wiele remontów i w tym miejscu trzeba podziękować ks. Piotrowi
Mendrochowi, że tuż przed odejściem na emeryturę złożył wniosek do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo
mamy wielką szansę na rozpoczęcie wielkich remontów w budynkach
mrągowskiej parafii. A kolejne plany niechaj będą niespodzianką dla
parafian… oczywiście wszelkie prace i zamierzenia konsultujemy z Rada
Parafialną, już 26.08 mieliśmy wspaniały czas i spotkanie z radą właśnie
w celu zaplanowania działań i dalszych kroków. Na pewno w miesięczniku
Wieści Mrągowskie wszystko będzie relacjonowane.
BP: Na razie chyba nie chcę zdradzać wszystkich swoich pomysłów.

EG: Niedawno odbywały się w Mrągowie Diecezjalne Dni Ewangelizacji,
czy planujecie je kontynuować? Jeśli tak, to raczej w obecnej formie Dni
Ewangelizacji czy może Tygodnia Ewangelizacyjnego?
MP: Oczywiście profil ewangelizacyjny parafii będzie utrzymany i mam
nadzieję, że rozwijany. Mam nadzieję, że wróci do Mrągowa Tydzień
Ewangelizacyjny, ale zależy to od sytuacji finansowej parafii, niestety takie
wydarzenie niesie za sobą wiele kosztów, na które aktualnie nas nie stać…
BP: Tak jak nie ma Dzięgielowa bez Tygodnia Ewangelizacyjnego, tak
sobie nie wyobrażam Mrągowa bez Ewangelizacji. Sądzę, że czas pokaże
jaka forma będzie najlepsza. Czy Tygodnia Ewangelizacyjnego, czy
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Diecezjalnych Dni Ewangelizacji czy też Dni Ewangelizacji z całodniowym
programem.

EG: Czy macie pomysł na spotkania dzieci i młodzieży parafii w Mrągowie?
MP: To pytanie trzeba skierować do nowego mrągowskiego duszpasterza
ks. Bartłomieja Poloka…
BP: Jeśli chodzi o szkółki niedzielne, to chciałbym aby odbywały się one
w pomieszczeniu do tego przystosowanym. Bardzo spodobała mi się
metoda nauczania Godly Play. Jest to metoda aktywizująca dla dzieci,
które za pomocą tej metody mogą „wczuć” się w historie biblijne.
Też ważnym dla mnie aspektem są spotkania młodzieżowe. Jeśli były/są
takie w Mrągowie, to będę zmierzał do ich kontynuacji. Chciałbym też w
jakiś sposób zaangażować młodzież w życie parafialne. Może od czasu do
czasu jakieś nabożeństwo młodzieżowe bądź rodzinne. Czas pokaże, jaka
forma i co będzie dla nas (zboru) najlepsze.

EG: Czy chcielibyście przekazać coś od siebie parafianom w Mrągowie / w
Piszu?
MP: Drogie siostry i bracia… przede wszystkim proszę was o modlitwę,
aby Bóg błogosławił służbę nowego mrągowskiego duchownego. Módlcie
się też o nas, aby nam sił i zapału starczyło do wykonania wszelkich
planów. Liczę również na wasze wsparcie we wszystkich pracach i planach.
Na takie wsparcie zawsze mogłem i mogę liczyć w piskiej parafii. Zaufajcie
nam i pomóżcie, a z Bożą pomocą wielkie dzieło się uda!
BP: Parafianom parafii piskiej chciałbym przekazać, że będę na pewno za
nimi tęsknił i miał ich w swoich wspomnieniach. Zaś parafianom
mrągowskim? Hmmm…. Będzie dobrze!

***
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„Gdzie jest piłka Eli”
Heniek z głową opartą na rękach siedział przy stole. Przed nim leżał
rysunek, który przygotowywał do szkoły. Heniek, rysujący ładnie i chętnie,
dziś bezczynnie patrzył na papier. Był zagniewany. Wiecie dlaczego? Było
tak:
Heniek siedział przy stole. Zaczął rysować. Nagle usłyszał, jak Ela
płaczącym głosem wołała na cały dom:
„- Nie mogę znaleźć mojej piłki!” Heniek nie mógł tego słuchać.
Pomyślał:
„Gdyby tylko porządniej poszukała, znalazłaby ją na dole w
korytarzu”. Po powrocie ze szkoły kopnął kilka razy piłkę i tam ją zostawił.
- Nie wiesz czasem, gdzie jest moja piłka? – zapytała go wchodząc
do pokoju Ela.
-Niech miłościwa pani poszuka troszkę i dobrze przy tym otwiera
oczy! – odburknął jej niegrzecznie.
Ela natychmiast wyszła, a Heńkowi zrobiło się jej żal. Przecież
wiedział, gdzie piłka leżała i mógł jej powiedzieć. Czuł, że właściwie po
prostu okłamał siostrę. W pierwszej chwili chciał wyskoczyć, pobiec za nią
i powiedzieć: „Piłka leży tam na dole”. Kiedy jednak już był przy drzwiach,
odwrócił się i powiedział do siebie:
- Nie,… wstydzę się… Nie pójdę. – I nie poszedł. Ale zrobiło mu się
smutno. Zdawało mu się, że byłoby lżej, gdyby mógł się rozpłakać. –
Jesteś ostatnim osłem – powiedział sam na siebie. – Dlaczego zaraz nie
powiedziałem prawdy? Nie chciałem przecież, żeby to tak wyszło.
Sumienie mówiło mu: „ Idź i uporządkuj tę sprawę z Elą. Zrób to zaraz!”
Heniek jednak pomyślał: „ Nie , wstydzę się”.
W końcu doszedł do wniosku, że zepsuł sobie całe popołudnie. Postanowił
więc przeprosić siostrę i pomóc jej.
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- Znalazłam, znalazłam…… leżała na dole w korytarzu! – zawołała radośnie
Ela. I wtedy Heniek pomyślał: „ Nie pójdę do niej, wyglądałoby to głupio.
Zresztą , teraz… po co?” Kiedy jednak usiadł przy stole, zrobiło mu się
jeszcze
bardziej
smutno.
Najchętniej
uderzyłby
się
w twarz. „ Ja przecież nie chcę źle robić teraz, kiedy należę do Pana
Jezusa, a jednak ciągle kłamię i jestem dumny. Nie chciałem, żeby to tak
wyszło, a jednak……
- Heńku! – zawołała mama. – Przynieś mi, proszę, miskę z piwnicy!
- Taaak, już idę!... – chłopiec z kwaśną miną przeszedł przez kuchnię.
- Co to , czy jadłeś ogórki? – zapytała matka.
- Ja? Dlaczego? – Zdziwił się Heniek.
- Masz taką kwaśną minę.
- Przepraszam bardzo – wykrztusił tylko i zniknął. „ Tego tylko brakowało,
aby to było widoczne na mojej twarzy” I Heniek nazwał się wszystkimi
imionami zwierząt, począwszy od osła, a skończywszy na wielbłądzie,
Długo nie wracał z piwnicy. Nieomal zapomniałby przynieść miskę, o którą
prosiła matka.
Ale potrzebował czasu, aby wszystko powiedzieć Panu Jezusowi. Potem
poszedł do pokoju Eli, a wieczorem z wesołą miną zasiadł do kolacji.

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

***
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Zawsze czekamy
Przybyłeś do nas Księże Bartku z dalekiej, pięknej krainy
Tu, gdzie wrota Puszczy Piskiej się otwierają
Gdzie nocą ryczą jelenie, a rankiem ptaki śpiewają
Gdzie jezior modre wody każdego witają.

Gdy tylko Ciebie Bartku poznałem
Nie wiedziałem, jak wielkiego człowieka spotkałem
To nasz Pan postawił Cię na mojej u schyłku życia drodze
Wtedy, gdy o swoje troski i rozterki Jego zaczynałem obwiniać

W samą porę do tej parafii przybyłeś
Chylącą się ku upadkowi wiarę moją w Boga wzmocniłeś
Tym wierszem swoją wdzięczność Tobie Księże wyrażam
I wierzby płaczące co rosną wokół plebanii serdecznie Cię żegnają

Myślę, Bartku,że nas wszystkich jeszcze kiedyś odwiedzisz
I ja i one zawsze na Ciebie czekamy

Leszek Drzazgowski, ŚDS Pisz

***
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K siądz Bartek
Jako młody chłopiec ze Śląska do Pisza przybyłeś
I w naszym Domu się pojawiłeś
Nabożeństwa nam odprawiałeś, gdzie piękne i mądre
kazanie zawsze przekazałeś

W naszym sercu zawsze Twe słowa pozostaną
które pogłębią naszą wiarę daną
Z całego serca dziękujemy Tobie za chwile spędzane razem z nami
I wszyscy czule Cię ściskamy

Do księdza jest długa droga, niełatwa, wyboista i mnoga
Trzeba się uczyć i praktykować, aby przyciągnąć ludzi do siebie
I stanowisko duchownego sprawować

Ty to uczyniłeś i w piskiej parafii z nami uczestnikami Środowiskowego
Domu Samopomocy byłeś

Dzisiaj nasze drogi się rozchodzą
Ty do Mrągowa idziesz ludziom wiarę przekazywać
Lecz my nadal będziemy o Tobie pamiętać i bratem nazywać.
Stanisław Makarewicz, ŚDS Pisz

- 37 -

CHWILA RELAKSU
Krzyżówka na wrzesień
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. Która część ciała weseli się, gdy wargi mówią to co prawe? (Prz 23,16)
2. Czego nie lubi głupiec wg Prz 18, 2?
3. Co wywołuje chciwiec? (Prz 28,25)
4. Co jest zwodnicze, gdy czyni to wróg? (Prz 27, 6)
5. Jaki świadek nie uniknie kary? (Prz 19, 9)
6. Co jest chlubą młodzieńców (Prz 20,29)
7. Poprzedza chwałę (Prz 18, 12)
8. Czego mamy nie kochać, aby nie zubożeć? (Prz 20, 13)
9. Najcenniejszym są roztropne wargi (Prz 20,15)
10. Jak odpowiada bogacz? (Prz 18,23)
11. Co oprócz kadzidła cieszy serce? (Prz 27, 9)
12. Co udziela mądrości ustom mędrca? (Prz 16,23)
13. Czym jest nierozważne ślubowanie dla człowieka? (Prz 20, 25)
14. Dziedziczy go siejący zamieszanie. (Prz 11, 29)
15. Które zwierzę, nie ma siły, a buduje dom w skale? (Prz 30,26)
14. Co wypędza głupotę z serca młodzieńca? (Prz 22, 15)
17. Co przywodzi człowieka do upadku (Prz 29,23)
18. Plon lepszy niż ... (Prz 8, 19)
19. W jego mocy są śmierć i życie (Prz 18, 21)
20. Woła głośno na ulicy (Prz 1, 20)
21. Więcej wart od bohatera (Prz 16, 32)
22. Ile rzeczy jest obrzydliwością dla Pana? (Prz 6, 16)
23. Wywołuje gniew na twarzy (Prz 25, 23)
24. Zajmuje się sprawą ubogich. (Prz 29, 7)
Elżbieta Gabryś
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DANE TELEADRESOWE PARAFII
ks. Marcin Pysz- Proboszcz
Tel.: 790 763 777
Tel. kom. służbowy: 502 620 934
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!
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