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

Łk 6,36

HASŁO MIESIĄCA LISTOPAD 2021 R.
Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku
cierpliwości Chrystusowej. 2Tes 3,5
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Rozpoczynający się
miesiąc niesie z sobą dwa jakże to różne odczucia. Z jednej strony
przygotowujemy się do Niedzieli Wieczności, kiedy jako ewangelicy wspominamy
naszym zmarłych, którzy poprzedzili nas w drodze do Pana. Jest to niedziela
wyciszenia, jedno z najważniejszych świat ewangelików na Mazurach. Właśnie w
tą niedzielę, w ciszy, zadumie, wspominamy naszych bliskich, dziękując Bogu, za
opiekę nad Nimi, dziękując Bogu za in dobre i otwarte serca i dłonie, które tak
wiele dobra w naszym życiu dokonały. Jest to czas przede wszystkim modlitwy.
Nie potrzebujemy do tego wielu wystrojonych zniczy i bogatych kwiatów, gdyż
wspomnienie ma wyjątkowy sens, gdy w sercu się dzieje, a nie na pokaz. Tak
drzewiej w luterskich zborach nauczano. Z drugiej zaś strony w ostatnią niedzielę
listopada rozpoczynamy radosny czas adwentowego oczekiwania. Nasze serca
rozpoczną przygotowywania do Świąt Godowych, będziemy zapalali kolejne to
świece na adwentowych wieńcach, jest to wyjątkowo radosny czas oczekiwania
na przyjście Pana Jezusa. Właśnie te dwa uczucia znakomicie się w listopadzie
wypełniają. Pan zaś, niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej… - właśnie ten
czas wspominania, przypomnienia sobie, jak wiele Bóg miłości okazuje nam w
codziennym życiu, jak wiele miłości okazał naszym bliskim. Kierujcie serca (…)
ku cierpliwości Chrystusowej – czyż to nie wezwanie do adwentowego
oczekiwania? Nauczyć się być cierpliwym w oczekiwaniu na Boże dary,
cierpliwym w dążeniu ku bliskości Boga i drugiego człowieka. Te wezwania ap.
Pawła: ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowe, niech nas w tym miesiąc
zajmują i wypełniają. Droga siostro i bracie w Panu naszym Jezusie Chrystusie,
życzę wam wiele Bożego błogosławieństwa i zdrowia w tym rozpoczynającym się
miesiącu. Niechaj dobry Bóg nas prowadzi i ma w swojej opiece. Niechaj ten czas
wspominania naszych bliskich i zarazem adwentowego oczekiwania na przyjście
Chrystusa wypełnią nasze dni i przyniosą nam ukojenie i pokój. Zostańcie z
Bogiem! Amen.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII PAŹDZIERNIK
Ponowny pochówek zmarłych z Cierni.
W piątek 01 października br. w miejscowości Przekopka k. Ełku miał miejsce
pochówek szczątek ludzkich – blisko 200 osób, ze zlikwidowanego cmentarza
ewangelickiego w Cierniach. Cmentarz został zlikwidowany w związku z budową
drogi ekspresowej nr 16.
Liturgię ponownego pochówku po ekshumacji poprowadził ks. Marcin Pysz,
proboszcz piskiej parafii ewangelickiej.
W modlitwie udział wzięli: kierownik delegatury w Ełku Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, dyrektor olsztyńskiego oddziały Generalnej Dyrekcji
Dróg i Autostrad, przedstawiciel Gminy Ełk, archeolodzy prowadzący prace
badawcze oraz ekshumację cmentarza w Cierniach oraz przedstawiciele firmy
realizującej prace budowlane na odcinku S16.
Ks. Marcin Pysz wyraził swój smutek, z powodu konieczności przeniesienia cmentarza
oraz zakłócenia spoczynku ewangelikom z Cierni, ale również podziękowania za godne i
profesjonalne przeprowadzenie prac i uszanowanie godności ewangelików, którzy żyli
oraz spoczęli na terenie miejscowości Ciernie.

***
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Najstarsza piska ewangeliczka ukończyła 102 lata!

W dniu 02.10 br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 102 urodzin pani
Irmgard Malinowskiej. W spotkaniu wziął udział ks. Marcin Pysz. Pani Irmgard
jest najstarszą naszą parafianką, nadal jest w dobrej kondycji. Uroczystość
urodzin naszej Jubilatki była wspaniałym czasem na rozmowy i wspomnienia.
Nestorka piskich ewangelików była bardzo zainteresowana sytuacją naszej
parafii.

Pani Irmgard życzymy wiele sił i zdrowia oraz Bożego prowadzenia i
błogosławieństwa.

***
Wygraliśmy konkurs na budowę domku grillowego!

Parafia otrzymała dofinansowanie budowy domku grillowego wraz z
infrastrukturą na ogrodzie w Wejsunach. Otrzymaliśmy 83 000,00 zł dotacji na
realizację projektu w ramach: „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”. Projekt
zostanie dofinansowany z Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze i zakłada
przygotowanie placu z kostki brukowej oraz budowę drewnianego domku
grillowego wraz w wyposażeniem.
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Z domku jednocześnie może korzystać ok 21 osób. Domek powstanie na ogrodzie
przy kościele ewangelickim w Wejsunach. Inicjatorem oraz autorem wniosku był
ks. Marcin Pysz.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy radzie decyzyjnej LGD Mazurskie Morze za
przyznanie punktów, nasz wniosek znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej.

***

Modlitwa jako temat szkółki niedzielnej w Wejsunach!
W niedzielę 10.10 br. głównym tematem szkółki
niedzielnej była modlitwa. Dzieci z naszej parafii
miały okazję rozmawiać o modlitwie i poznawać
czym modlitwa jest i jak należy się modlić.
Dziękujemy za fajny czas i wiele radości i
uśmiechów!

Serdecznie zapraszam y pociechy z naszej
parafii na zajęcia szk ółk i niedzielnej w
k ażdą niedzielę o godz. 09:00 w zakrystii
ew angelick iego kościoła w W ejsunach.

***
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Związek byłych mieszkańców Prus Wschodnich uhonorował
ks. Marcina Pysza.
W dniu 10 października br. podczas ekumenicznej modlitwy w dawnym kościele
ewangelickim w Piszu (kościele Jana Chrzciciela). Piski proboszcz ewangelicki
otrzymał srebrną odznakę honorową Związku Dawnych Mieszkańców Prus
Wschodnich (Landmannschaft Ostpreussen), którą przekazał p. Klaus Downar –
przewodniczący Stowarzyszenia Dawnych Mieszkańców Ziemi Piskiej
(Kreisgemeinschaft Johannisburg e. V), zaś laudację odczytał były
przewodniczący p. dr Manfred Solenski.
Ks. Marcin Pysz został uhonorowany za wieloletnią współpracę z Stowarzyszenie
Dawnych Mieszkańców Ziemi Piskiej, Stowarzyszeniem ROS w Piszu oraz za
opiekę duszpasterską nad Mazurami.

***
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Pomoc na granicy!
W dniu 28.10 br. ks. mjr SG
Marcin Pysz oraz ks. płk SG
Kornel Undas przekazali
pomoc przygotowaną przez
Diakonię Polską na granicę
polsko-białoruską.
Akcja
była
koordynowana
i
zrealizowana przy pomocy
Komendy Głównej SG w
Warszawie
oraz
Podlaskiego
OSG
w
Białymstoku.
Diakonia Polska przygotowała 500 worków pierwszej pomocy, które zawierały:
koc termiczny, koc polarowy, batony energetyczne, wodę, plastry oraz żel
rozgrzewający do rąk. W tym miejscu serdecznie dziękujemy pani dyrektor
Wandzie Falk za tak szybką i profesjonalną organizację pomocy. To była
konkretna pomoc skierowana dla najbardziej potrzebujących ludzi, która
zabezpieczy w najbardziej potrzebne rzeczy zatrzymanych cudzoziemców.
Podczas wizyty na granicy ewangeliccy kapelani SG odwiedzili i
przekazali pomoc do następujących placówek: Placówka SG
Czeremcha, Placówka SG Dubicze Cerkiewne, Placówka SG Białowieża,
Placówka SG Narewka, Placówka SG Siemianówka, Placówka SG
Michałowo, Placówka SG Bobrowniki, Placówka SG Krynki, Placówka
SG Szudziałowo, Placówka SG Kuźnica, Placówka SG Nowy Dwór oraz
Placówka SG Lipsk. Pomoc dla placówek SG w Płaskach, Augustowie,
Sejnach oraz Rudce Tartak zostanie odebrana z siedziby Oddziału SG
w Białymstoku. Transport pomocy zakończył się w późnych godzinach
nocnych. Priorytetem było, jak najszybsze dotarcie do jak największej
ilości placówek. Dziękujemy również funkcjonariuszom Podlaskiego
Oddziału SG za pomoc poprzez konwojowanie pomocy do
poszczególnych placówek.
Worki pierwszej pomocy będą znajdowały się w samochodach patrolowych oraz
będą przekazywane cudzoziemcom podczas ujawnienia ich wejścia na teren
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Polski, jak i również cudzoziemcom przebywającym w poszczególnych
placówkach SG.

***
504 Pamiątka Reformacji
W tym roku udało nam się uroczyście obchodzić kolejną Pamiątkę Reformacji.
Nasze uroczystości rozpoczęliśmy od projekcji filmu LUTER w piskiej kaplicy
ewangelickiej. Przed projekcją każdy widz naszego parafialnego kina otrzymał na
koszt parafii wyjątkową kawę, wykonaną przez Social Cafe. Dzięki współpracy w
Fundacją Tatarak przed naszą parafią stanęła mobilna kawiarnia i p. Artur
Olchowy serwował nam wyjątkową kawę dyniowa i nie tylko. Przed oraz po filmie
każdy uczestnik mógł skorzystać z bufetu bogato przygotowanego przez naszą
panią pastorową. Film Luter pobudził zebranych do ciekawych rozmów oraz
refleksji.
Kolejnym ważnym punktem obchodów 504 Pamiątki Reformacji były
uroczyste nabożeństwa w niedzielę 31.10.2021 r. w Wejsunach oraz w
Piszu. Nabożeństwa zgromadziły wiele osób na reformacyjnej
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modlitwie. Równolegle do nabożeństwa w Wejsunach miała miejsce
szkółka niedzielna, gdzie nasi najmłodsi parafianie słuchali historii o
Reformacji oraz wykonali swoje pierwsze Róże Lutra.
Zapraszamy do obejrzenia reformacyjnego nabożeństwa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu oraz
realizacji naszych reformacyjnych planów…
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Słowo Rady Parafialnej.
Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia w piskiej parafii ewangelickiej. W imieniu
Rady Parafialnej pragniemy serdecznie podziękować wszystkim na troskę i
modlitwę o naszą parafię. Jesteśmy małą, ale bardzo prężną parafią, widoczną
w naszym Powiecie i na terenie całego naszego Kościoła w Polsce. Niemiej
jednak końcówka roku nasuwa pewne spostrzeżenia, z którymi chcemy się z
wami

podzielić.

Poza

priorytetowym

działaniem

jakim

jest

modlitwa,

duszpasterstwo i diakonijna pomoc bliźnim w szczególności osobom starszym i
samotnym, jest również ważna sfera administracyjna naszej parafii i jej
funkcjonowania.
Dlatego w imieniu Rady Parafialnej w Piszu zwracamy się z
uprzejmą prośbą do wszystkich naszych parafian o uregulowanie
składki kościelnej. Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym naszego
Kościoła, każdy z parafian winien wpłacić 1% od swojego dochodu rocznego na
rzecz parafii. Składka parafialna powinna być wpłacona do kasy parafialnej lub
na konto parafii z dopiskiem: „ofiara na cele kultu – składka parafialna”. W
takiej też sytuacji tą wpłatę możemy sobie odliczyć od podatku w zeznaniu PIT.
Rada Parafialna uchwaliła też najmniejszą składkę dla osób będących na
emeryturze, rencie w wysokości 10 zł za miesiąc co stanowi 120 zł rocznie.
Składka parafialna obowiązuje każdego parafianina, który ukończył 18 lat oraz
naukę. A w szczególności podjął pracę. Osoby będące bezrobotne i bez dochodu
powinny złożyć prośbę do Rady Parafialnej o zwolnienie lub obniżenie składki
parafialnej – różne są sytuacje życiowe, więc możemy skorzystać i z tego prawa.
Składka parafialna, drodzy Parafianie, dotyczy osoby, a nie rodziny.
Wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem jest założenie miesięcznego
zlecenia stałego na swoim koncie. Wtedy nie odczuwamy w budżecie
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rodzinnym obciążenia, zaś parafia regularnie otrzymuje wsparcie na
bieżące potrzeby.
Dzięki naszej wspólnej ofiarności jest możliwe utrzymanie naszej parafii.
Nie mamy wielu stałych wpływów, więc tym bardziej regularne opłacanie składki
parafialnej jest koniecznym do opłacenia bieżących kosztów parafii. Bardzo
prosimy o zwrócenie uwagi na ten ważny aspekt funkcjonowania naszej parafii.
W tym miejscu jeszcze raz pragnę podziękować, Wam drodzy parafianie i
sympatycy naszej parafii. To dzięki również Waszemu zaangażowaniu i ofiarności
nasza mała parafia jest samodzielna, jako jedna z niewielu w naszej diecezji. To
jest powód do dumy i radości.
Z życzeniami Bożego błogosławieństwa.

K urator P arafii – Ew a Olchow y oraz R ada P arafialna.

Dziękujemy za okazaną pomoc i przekazane ofiary!
Nasza parafia zbiera następujące ofiary celowe:
1. Pomoc dla uchodźców: 1 315,00 zł – zbiórka zakończona
2. Fundusz dla Żywych: 250,00 zł – zbiórka trwa
3. Parafia On-line: 1 580,00 zł – zbiórka trwa
4. Renowacja ołtarza i ambony w Wejsunach: 550,00 zł – zbiórka trwa

- 12 -

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Niedziela Wieczności
21 listopada 2021 r. przypada
Niedziela Wieczności. Jest to ostatni
dzień Roku Kościelnego, dzień zadumy
i refleksji. W tym dniu wspominamy
naszych
najbliższych,
przyjaciół,
znajomych, którzy poprzedzili nas w
drodze do Wieczności. Jeśli chcesz
wspomnieć bliskich przygotuj
proszę listę i przekaż księdzu
przed nabożeństwem. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Szkółki niedzielne dla dzieci w Wejsunach!
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież przedkonfirmacyjną na szkółki
niedzielne! W każdą niedzielę o godz. 09:00 równolegle do nabożeństwa
w Wejsunach. Szkółki będą się odbywały w zakrystii naszego kościoła.
Spotkania prowadzi pani pastorowa Lilianna Pysz.
Serdecznie zapraszamy!
- 13 -
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA
Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Białej Piskiej - październik 2021
Miniony
miesiąc
minął nam bardzo
aktywnie.
Wzięliśmy udział w
zawodach Bocce do
których długo się
przygotowywaliśmy
i opłaciło się wróciliśmy
z
mnóstwem medali!
Wzięliśmy
też
udział w konkursie
zorganizowanym przez ŚDS w Ukcie, a nasz komiks zajął trzecie miejsce.
Wyróżniono także stroje Janusza i Grażyny.
Niespodziankę zrobili
nam
Uczestnicy
z
budynku
przy
ul.
Mickiewicza,
którzy
podczas
spotkania
zaprezentowali
przedstawienie
z
okazji dnia Seniora. Jak
co roku odwiedziliśmy
też groby naszych
zmarłych Uczestników,
żeby
postawić
pamiątkowy znicz.
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Niestety z końcem miesiąca pożegnaliśmy długoletnią pracownicę naszego Domu
Panią Agnieszkę Redzko. Będziemy bardzo miło wspominać czas spędzony w Pani
towarzystwie.

Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz

***
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Informacje z działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy w Piszu – październik 2021

Za oknem piękna, kolorowa
jesień, która skłania nas do
spacerów,
dzięki
którym
hartujemy
nasz
organizm.
Ostatnio pozwoliliśmy sobie na
wyjście do kawiarni, gdzie przy
wspólnej
rozmowie
delektowaliśmy się słodkościami i
kawą.
Braliśmy udział w Turnieju Bocce
w Łupkach, z którego wróciliśmy
bardzo dumni i z medalami.

Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska
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PLAN NABOŻEŃSTW LISTOPAD 2021 R.
Tekst
kazalny

Uroczystość

Wejsuny

Pisz

Ełk

07.11.

Ps 85

3. Niedziela przed
końcem Roku
Kościelnego

09:00

11:00

18:00

14.11.

2 Kor
5,1-10

2. Niedziela przed
końcem Roku
Kościelnego

09:00

11:00

21.11.

Iz 65,
17-19.
23-25

Data

28.11. Jr 23,5-8

05.12.

Iz 63,
15 – 64,3

Legenda:

Niedziela
Wieczności

1. Niedziela
Adwentu

2. Niedziela
Adwentu

09:00

09:00

09:00

11:00

18:00

do
Ełku
godz.
17:30
do
Pisza
godz.
10:30

11:00

11:00

Biała
Piska
do
Ełku
godz.
17:30

18:00

do
Ełku
godz.
17:30

- Spowiedź i Komunia Święta;

- Kawiarenka Parafialna;

- transport na nabożeństwo;

- nabożeństwo dla dzieci;

- transmisja online na kanale You Tube.
Plan Nabożeństw może ulec zmianie w związku z ograniczeniami
wynikającymi z trwającej pandemii COVID-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
Nagrody Diakonii Polskiej 2021

Międzynarodowa sieć współpracy Eurodiaconia i poseł Sławomir Piechota
otrzymali tegoroczną Nagrodę Główną „Miłosiernego Samarytanina”,
przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
(Diakonię Polską).
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Ponadto Diakonia Polska przyznała wyróżnienie Zdzisławowi Olszakowi,
zaangażowanemu w działalność diakonijną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Suwałkach, jak i inicjatywy społeczne tego miasta. Wyróżniony aktywnie
wspiera rodziny, dzieci i młodzież, diagnozując ich potrzeby, organizując pomoc
finansową i rzeczową. Dzięki temu wsparciu dzieci i młodzież otrzymywały
pomoce szkolne i paczki świąteczne, a także miały możliwość wyjeżdżać
na ogólnopolskie i międzynarodowe spotkania.
Nagrody i wyróżnienie zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas,
która odbyła się 16 października w rzymskokatolickiej katedrze polowej Wojska
Polskiego w Warszawie.
Źródło: www.diakonia.org.pl

***
Historyczna decyzja Synodu Kościoła

Obradujący w dniach 15 - 17 października 2021r. w Warszawie Synod Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, na wniosek synodalnej komisji kobiet,
uchwalił zrównanie praw duchownych poprzez wprowadzenie możliwości
- 20 -

ordynacji

(wyświęcenia)

kobiet

na

posługę

księdza.

Za głosowało 45 osób, 13 było przeciw, 1 głos był wstrzymujący. Zgodnie z
procedurą, uchwalenie tej zmiany wymagało uzyskania bezwzględnej większości
czyli większości 2/3 głosów synodałów.
Dyskusja na temat ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w
Polsce toczyła się z przerwami od ponad 70 lat. W 1963 roku umożliwiono
absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, dzięki
czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą
duszpasterską w parafiach.
W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdziła, że nie istnieją
przeszkody natury teologicznej w ordynowaniu kobiet na posługę księdza.
Od 1999 r., dzięki zmianom w Pragmatyce Służbowej, kobiety w Kościele mogły
być duchownymi w posłudze diakona. Mogły podejmować pracę charytatywną,
ewangelizacyjno-misyjną oraz pomocniczą służbę Słowa Bożego (m.in.
prowadzenie nabożeństw, ślubów i pogrzebów, sprawowanie sakramentów, od
2016 r. także Sakramentu Komunii Świętej), nie miały jednak możliwości
samodzielnego prowadzenia parafii.
Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Źródło: www.bik.luteranie.pl

***
Nowa strona – Kościół w sieci
W niedzielę 31 października, w Święto Reformacji, w szczególnym
dniu
dla
luteran
na całym
świecie,
ruszyła
nowa
strona www.kosciolwsieci.net.
Motto, które jej towarzyszy dotyczy wolności: „Żyjemy w sieci, ale jesteśmy wolni,
dzięki Chrystusowi”. I nie chodzi tu o życie bez zasad, ale przekonanie, że wolność
ma swoje źródło w wierze w Boga, a człowiek jest stworzeniem, które zawdzięcza
Mu życie.
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Zdajemy
sobie
sprawę,
że w Kościele
są osoby,
które
z różnych względów
nie
mogą
uczestniczyć w życiu
wspólnotowym,
a chętnie
wzięłyby
udział
w nabożeństwie,
spotkaniu
czy
wykładzie biblijnym,
dlatego
zebraliśmy
te działania
w jednym
miejscu,
żeby łatwiej i szybciej można było do nich dotrzeć. Na co dzień również spotykamy
się z osobami, które są ciekawe innych ludzi i chciałyby dowiedzieć się czegoś
więcej o luteranizmie. To właśnie w tym miejscu będzie można go odkrywać i przy
okazji poznawać różne parafie, które działają w swoim niepowtarzalnym stylu i chcą
się dzielić swoimi zasobami z innymi.
Oprócz materiałów zgrupowanych w siedmiu kategoriach tematycznych, będą
również prezentowane dodatkowe treści, które pozwolą odbiorcom na docieranie
do wydarzeń i miejsc jeszcze nieodkrytych w sieci. Pomimo ogólnej dostępności
do informacji, ich ilość, jakość i rozrzucenie sprawiają, że można czuć zagubienie,
tym bardziej „Kościół w sieci” wydaje się być dobrym i potrzebnym miejscem.
„Kościół w sieci” to projekt, który został zainicjowany przez duchownych diecezji
katowickiej związanych z ChTI, merytorycznie wsparty przez Kościół Luterański
w Polsce, a finansowo przez Światową Federację Luterańską i Ewangelicki Kościół
Westfalii. Za jego wdrożenie i realizację oraz koordynację jest odpowiedzialne
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Źródło: www.luteranie.pl

***
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Nowe publikacje o Kościele Ewangelickim na Mazurach

W niedzielę 31 października 2021r. w
siedzibie parafii Ewangelicko - Augsburskiej w
Olsztynie odbyła się premiera nowej książki
wydawanej przez Diecezję Mazurską i bp
Pawła Hause ,,K ościoły Ew angelickie

Diecezji M azurskiej”

Książkę można nabyć m.in. w Parafii E-A w
Piszu.

Ukazała

się

książka

Profesora Grzegorza

Jasińskiego „Luteranie na M azurach i

W arm ii po 1945 roku” („Moja Biblioteka

Mazurska" nr 42). Jej współwydawcami są
Oficyna Wydawnicza RETMAN i Instytut
Północny w Olsztynie. Wydanie wsparli
Diecezja Mazurska Kościoła EwangelickoAugsburskiego w RP oraz Mazurskie
Towarzystwo Ewangelickie w Olsztynie.
Recenzentami książki byli Profesorowie Olgierd
Kiec i Jarosław Kłaczkow. Opracowania
redakcyjnego pracy i sporządzenia indeksów
podjęła się Małgorzata Szymańska-Jasińska.
Książkę można nabyć m.in. w Parafii E-A w Piszu.
Cena detaliczna książki wynosi 60 zł.

- 23 -

ROZWAŻANIE
Czy nie w iecie, że św iątynią Bożą jesteście i że Duch Boży
m ieszka w w as?
1 K or 3,16

Charakterystyczną cechą człowieka jest to, że ma zdolność do budowania
czegoś. Buduje przyjaźnie, relacje. Buduje swoją rodzinę, czy tez swój dom.
Powinien budować też relację z Bogiem, chociaż to czasem kiepsko wychodzi.
Paweł – autor listu do Koryntian – pyta nas niemal z przekąsem i nutą ironii,
czy wiemy o tym, że jesteśmy Świątynią Bożą. A co za tym idzie, czy jesteśmy
świadomi konsekwencji nazwania nas w ten sposób.
Owszem, jesteśmy Świątynią Bożą, którą sami wznosimy. Sami bowiem
możemy decydować o sobie i wznosić jak najlepsze ściany naszej wewnętrznej
Świątyni. Ale nawet najlepsze ściany naszej Duchowej, wewnętrznej budowli są
niczym jeśli Duch Boży nie mieszka w nas. Każdy z nas jest dziełem Bożym,
uczynionym na jego obraz i podobieństwo, ale nie każdy przyjmuje Ducha
Bożego. A to On jest podstawą idealnego funkcjonowania naszej Świątyni.
Przyjmując do siebie Jezusa Chrystusa jako naszego zbawiciela przyjmujemy
Ducha Bożego. On nie tylko ma mieszkać w nas. On ma również działać. Ale na
to działanie musimy mu pozwolić i owo działanie wzmacniać.
Budowa naszej świątyni powinna być wzmacniania Słowem Bożym, gdyż to
właśnie Ono, umacnia nas i porusza Ducha.
Dlatego wzmacniajmy naszą Świątynię. Wykorzystajmy listopadowe
wieczory do zasilania się Duchem Bożym aby mógł On w nas działać.

Ks. Bartłomiej Polok
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POSTACIE BIBLIJNE
W dziejach Izraela właśnie rozpoczął się tzw. Okres Sędziów. Jest to czas
gdy Izraelem w imieniu Boga rządzili sędziowie i nie należy ich mylić z dzisiejszym
rozumieniem sędziego. Sędzia czasów Izraela był kimś w rodzaju przywódcy,
wybranym przez Boga. Prowadzili oni głównie lud izraelski do walki z wrogiem,
ale też rozstrzygali spory pomiędzy ludem.
Z ludem Izraelskim było tak, że zawsze gdy odsuwali się od Boga, to Ten
pozwalał, aby izraelici zostali napadnięci przez lud ościenny. Ale nie zostawiał ich
samymi, przeto aby ich nawrócić powoływał sędziego, aby ten działał w jego
imieniu. Pierwszym sędzią Izraela wartym omówienia jest…

Debora

…jedyna kobieta powołana na tę funkcję. Jej ulubionym miejscem była
Palma Debory, gdzie przychodzili Izraelici, by ta rozstrzygała ich spory. Przyszło
jej wraz z Barakiem poprowadzić wojska przeciwko królowi Kanaanu Jabinowi.
Ostateczna bitwa miała mieć miejsce nad potokiem Kiszon. W tej bitwie
Izraelici po raz pierwszy ośmielili się walczyć z wozami bojowymi Kananejczyków.
Oddziały izraelskie były słabo wyposażone, powszechną broń stanowiły miecze i
proce. Kananejczycy już XVI w. p.n.e używali wozów bojowych. Zaś Izraelici aż
do czasów Salomona nie posiadali takiej broni. Wozy kananejskie zaprzężone
były w dwa konie. W czasie bitwy siedział w nich woźnica i łucznik. Wojska
Izraelskie ustawiły się na górze Tabor, zaś Kananejczycy w dolinie rzeki Kiszon.
Bóg obiecał Izraelitom, że to podczas tej bitwy wojska Kananejskie będą
podbite. Z tą obietnicą Izraelici ruszyli z góry Tabor wprost na wojska wroga.
Izraelici oczywiście wygrali tym samym spełniła się Boża Obietnica.
Prawdopodobnie oberwanie chmury sprawiło, że potok Kiszon stał się
rwącą rzeką, która pochłonęła większość wozów bojowych Kananejczyków.
Armia grzęznąć w błocie stała się już łatwym łupem dla wojsk Debory i Baraka.
Było to bardzo głośne, wspaniałe zwycięstwo oraz drastyczne zwycięstwo,
gdyż padło całe wojsko kananejskie. Drastyczna była również śmierć dowódcy
wojsk Kananejskich Sysery. Dowódca uciekając po porażce nad potokiem Kiszon
schronił się w namiocie kobiety imieniem Jael. Ta podczas snu wbiła mu w skroń
palik. Drastyczna śmierć Sysery miała upokorzyć Jabina.
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Wojska Izraelskie pod przywództwem Debory i Baraka rosły w siłę tak, że
pokonali wojska króla Jabina, które musiały się wycofać z terenów Ludu Bożego.
Tak wyglądało zwycięstwo
dowództwem Debory i Baraka.

Izraelitów

nad

Kananejczykami

pod

Ks. Bartłomiej Polok

DO POCZYTANIA
Nasz jesienny las
O mglistym poranku krople deszczu płyną po szybie jak łzy
Za oknem w oddali wicher targa gałęziami drzew naszego lasu
Nie słychać w nim już letniego ptaków śpiewu, gwaru i hałasu
Tylko sosny wysmukłe tęsknie szumią ,jakby powiedzieć chciały
Że w naszym lesie jesienne dni już nastały
Z za chmur wyjrzy słońce czasami
Drzewa i polany złotym kolorem pomaluje
Już jesień miła, już jesień swoje piękno nam pokazuje
Więc zanim znowu deszczowe chmury złote promienie zasnują
I jesienne szarugi wezmą las we władanie
Pójdźmy miła naszą ścieżką jesiennym spacerem, moje Ty jesienne kochanie
Jesień miła jest Boskim darem
Cudowna pora, kolorowa, bogata, miłości Boga bezmiarem.
Leszek Drzazgowski
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Ogniki i kwiatek
Płoną na grobach świece bladym blaskiem
W wymyślnych szklanych potworkach
Mają cieszyć oczy żywych,
A zmarłym potrzebny jest tylko ten płonący ognik
Płonący ognik naszej o nich pamięci
O tym, że żyli, o tym, że nas kochali, że z nami byli
Stoją na grobach donice z kwiatami
Jak miniaturowe ogrody, które i tak za chwilę przymrozek chwyci
A zmarłym potrzebny jest tylko czerwony kwiatek pamięci
Naszego o nich wspomnienia, naszego oddania
Wspomnieniami nieograniczonego kochania
Zapalmy w sercach ten znicz pamięci o tych, co kiedyś z nami byli
Dołóżmy w sercach czerwony kwiatek pamięci
Przecież tak niedawno razem żeśmy byli…
Zapalmy w sercach płomień dla nich i połóżmy im czerwony kwiatek
Leszek Drzazgowski
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CHWILA RELAKSU

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

- 28 -

1. Na co trzeba się wspiąć po wiązkę daktyli? (PnP 7,9)
2. Skąd było drzewo na Lektykę jakby Salomona? (PnP 3,6-9)
3. Jak co ma położyć na sercu oblubieniec? (PnP 8,6)
4. Czym powinni upić się przyjaciele oblubieńca? (PnP 5,1)
5. Co wydają mandragory? (PnP 7,14)
6. Jak jaka zorza jaśnieje oblubienica? (PnP 6,10)
7. Jest jak wieża Dawidowa (PnP 4,4)
8. Są pełne wilgoci nocnej (PnP 5,2)
9. Z niej siedzenie w lektyce Salomona (PnP 3,10)
10. Wśród czego pasie oblubieniec? (PnP 2,16)
11. Stado czego jest jak zęby? (PnP 4,2)
12. Za czym stoi miły oblubienicy? (PnP 2,9)
13. Gronem czego z winnic Engaddy jest oblubieniec? (PnP 1,14)
14. Miłość słodsza od … (PnP 1,2)
15. Która część ciała jest jak wstażka karmazynowa? (PnP 4,3)
16. Kto ma pląsać? (PnP 7,1)
17. Są jak grządki balsamu (PnP 5,13)
Elżbieta Gabryś, ks. Bartłomiej Polok
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OGŁOSZENIA

Akcja Prezent pod Choinkę
Jeszcze do 14 listopada trwa akcja Prezent pod choinkę 2021!
Przyłącz się – tu można zrobić tylko coś dobrego.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ
PREZENT POD CHOINKĘ.
INSTRUKCJĘ JAK ZROBIĆ PACZKĘ ZNAJDZIECIE W ULOTKACH
INFORMACYJNYCH.
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Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
W pierwszą niedzielę adwentu tj. 28 listopada 2021 roku rozpoczyna się XXII
edycja ekumenicznej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dochód ze
sprzedaży świec przeznaczony jest na projekty Diakonii na rzecz dzieci ubogich i
potrzebujących. Akcja potrwa do Świąt Bożego Narodzenia.
W tym miejscu zachęcamy do zakupu tych wyjątkowych świec, które powinny
znaleźć miejsce na każdym wigilijnym stole.
Świece będzie można nabyć w sekretariacie Parafii oraz po nabożeństwach.
Koszt: 10zł –mała; 20zł – duża (walec i kula)

Świece będzie można nabyć w kościele w Wejsunach oraz kaplicy w Piszu po
nabożeństwach.
Ponadto w sekretariacie parafialnym w tygodniu od 09:00 – 15:00
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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!

Redakcja: ks. Marcin Pysz, Marcin Redzko
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