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Hasło roku:
Jezus Chrystus mówi: Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę. J 6,37

HASŁO MIESIĄCA STYCZEŃ 2022 R.
Jezus Chrystus mówi: Pójdźcie, a zobaczycie. J 1,39
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Rozpoczynamy nowy
rok kalendarzowy i pewnie w wielu z nas pojawia się, dość oczywiste, pytanie:
Jaki będzie ten nowy 2022 rok. Jaki będzie dla mnie, mojej rodziny,
społeczeństwa, naszego kraju, Europy i całego Świata. Pytanie to towarzyszy
nam na początku „czegoś” – a w naszym wypadku na początku roku. Czasami
dość nieśmiałe są nasze pytania dotyczące przyszłości… wynika to z tego, że
nieraz odpowiedzi, jakie przynosiło nam życie, były przepełnione cierpieniem,
smutkiem i lękiem… dlatego też z pewnym dystansem i rezerwą podchodzimy do
tego co przed nami… tym bardziej w dzisiejszych czasach – choć czy te czasy są
inne od tych dawnych? Chyba nie… z wiekiem i doświadczeniem zyskuje człowiek
ostrożny charakter – to wynika jedynie z przeżyć, jakie doświadczamy… Podobnie
niepewnie i z dozą pewnej ciekawości poszli uczniowie za Jezusem, do których
wypowiedział właśnie te słowa: pójdźcie, a zobaczycie… Oni wprawdzie pytali
Nauczyciela z Nazaretu o miejsce jego mieszkania – ale z momentem decyzji,
aby pójść za Jezusem w ich sercach było pewnie wiele pytań o to co ich czeka i
gdzie podążają… pytanie o mieszkanie było jednym z tych najprostszych i
oczywistych jakie mogli zadać Jezusowi. Z każdym dniem ich wędrówki w
bliskości Pana, przybywało wiele pewnie trudniejszych pytań. Uczniowie po
decyzji, że pójdą za Nauczycielem odczuwali też ciekawość, co im ta droga
przyniesie… podobnie jak my stojąc u progu nowego roku również odczuwamy
ciekawość, co nam przyniosą nadchodzące dni. Podobnie jak do tych uczniów i
do nas Jezus mówi: pójdźcie, a zobaczycie… dlatego pójdźmy… pójdźmy w ten
nowy rok pełni nadziei i wiary, mimo, że trudno nam to przychodzi… ale my
mamy przede wszystkim pójść za Jezusem, za Jego słowem, za Jego miłością,
za Jego przykładem. Ta droga nie będzie dla nas zawodem, ale wszelkie
przeciwności pomoże nam unieść – to jest gwarancją pójścia za Jezusem. On nie
pozostawia nas samymi, ale prowadzi przez pagórki i doliny codziennego życia
do swojego domu – do domu Ojca, do wiecznego Domu Pana. Pewnie nie raz
przyjdzie nam jeszcze upaść pod ciężarem codzienności, ale On Jezus poda nam
swoją dłoń, abyśmy mieli siły pójść i zobaczyć jak On jest dobry, jak wielkie są
Jego obietnice. Dlatego droga siostro i bracie „pójdźmy i zobaczmy” co nam ten
nowy rok przyniesie, ale idźmy zawsze w bliskości Jezusa i Jego słowa. Amen.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII GRUDZIEŃ
Przekazanie pomocy dla cudzoziemców.
W dniu 02.12.2021 r. miało miejsce przekazanie pomocy zebranej przez
mazurskich ewangelików. Przekazania dokonał w imieniu Ewangelickiego
Stowarzyszenia Betel pomysłodawca oraz organizator zbiórki ks. mjr SG Marcin
PYSZ, proboszcz piskiej parafii, kapelan ewangelicki Straży Granicznej oraz bp
Paweł HAUSE, Biskup Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w
RP. W imieniu Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców pomoc odebrał
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej p. gen. bryg. SG
Robert INGLOT, w obecności Zastępcy Komendanta ds. logistyki WMOSG p. płk
SG Iwony ŁATUNOWICZ. W organizacji zbiórki i przekazaniu uczestniczył również
przedstawiciel młodzieży Diecezji Mazurskiej oraz wolontariusz Ewangelickiego
Stowarzyszenia Betel Szymon TYRNA z PEA w Piszu.
Zbiórka ofiar na rzecz cudzoziemców w ośrodku w Ketrzynie była zebrana w
ewangelickich parafiach Diecezji Mazurskiej, zbiórkę wsparła również Diakonia
Polska przekazując dotację w wysokości 5 000,00 zł. Łączna wartość
zakupionej pomocy to: 15 196,08 zł
Przekazano: suszarki do ubrań (pionowe i poziome) łącznie 21 szt, ubrania dla
małych dzieci (łącznie 160 szt.), pampersy (14 250 szt), smoczki (60 szt), krem
na odparzenia (40 szt.).

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli
naszą akcję. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel prowadzi dalszą akcję pomocy
dla Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie wraz z ewangelicką
parafią w Mrągowie.
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zdj. WMOSG w Kętrzynie

***
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Joannici przywieźli pomoc świąteczną.
W dniu 02 grudnia br. naszą parafię odwiedzili rycerze Zakonu Joannitów
Komandorii Pruskiej i przywieźli pomoc świąteczną dla naszych seniorów i dzieci.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie oraz przekazanie pomocy. Pomoc przywieźli
pp. Thomas Frhr. von Mirbach oraz Christian Graf Dohna.

***
Sanie Mikołaja w piskiej parafii...
Od dnia 09.12.2021 r. do 21.12.2021r . przeprowadziliśmy akcję rozwożenia
podarunków i paczek świątecznych dla naszych parafian. Jak co roku pomoc
przedświąteczna trafia do seniorów powyżej 75 roku życia, osób
niepełnosprawnych oraz dzieci w wieku przed konfirmacyjnym.
W tym roku nasze parafialne elfy Ewa, Lila i Monika wykonały ponad 50 paczek
świątecznych.
Paczki rozwiozły sanie powożone przez dwóch Marcinów, w tym jednego księdza
🙂🙂

W tegorocznych paczk ach św iątecznych pom ogli nam : Diak onia P olska
oraz Zak on Joannitów K om andorii P rusk iej. Serdecznie dzięk ujem y!
Życzymy wiele radości w tym świątecznym czasie.
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***
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Wspólne Kolędowanie
Serdecznie zapraszamy do śpiewu kolęd wraz z akompaniamentem Szymona i
Nikoli Tyrny na organach w piskiej kaplicy ewangelickiej. Projekt powstał w celu
zachęcenia do wspólnego kolędowania przy wigilijnych stołach i w czasie Świąt
Narodzenia Pańskiego. W poniższym nagraniu znajdziemy wiele kolęd wraz z
tekstami – i nic nie stoi na przeszkodzie, aby razem z naszymi młodymi
organistami pośpiewać w domowym zaciszu… do czego serdecznie zapraszamy i
zachęcamy!

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Zgromadzenie Parafialne
Serdecznie zapraszamy na Hybrydowe Zgromadzenie Parafialne, które odbędzie
się w niedzielę 30 stycznia po nabożeństwie o godz. 11:00 w kaplicy
ewangelickiej w Piszu.
Ze względu na stan epidemii oraz większą dostępność dla naszych parafian
udział w Zgromadzeniu będzie możliwy również on-line przez platformę ZOOM.
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Zgromadzenie Parafialne będzie dotyczyło sprawozdania za 2021 r. Zgromadzeni
zapoznają się z sprawozdaniem finansowym, z życia parafii oraz z preliminarzem
budżetowym na 2022 r.

Prosimy o przesłanie maila z informacją, iż
planujecie Państwo udział on-line na adres:
luteraniepisz@gmail.com
lub parafiaonline.pisz@gmail.com
W imieniu Rady Parafialnej serdecznie zapraszamy do
udziały w Zgromadzeniu Parafialnym PEA w Piszu.

***
Piska Parafia Ewangelicka gra z WOŚP.
Wzorem lat ubiegłych nasza parafia chce włączyć się w zbiórkę pieniędzy na
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W niedzielę 30 stycznia pieniądze z kolekty zebranej podczas nabożeństwa w
Piszu zostaną przekazane na rzecz WOŚP.
Zachęcamy do przyłączenia się do akcji!

***
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Szkółki niedzielne dla dzieci w Wejsunach!
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież przed konfirmacyjną na szkółki
niedzielne! W niedzielę o godz. 09:00 równolegle do nabożeństwa w
Wejsunach. Szkółki odbywają się w zakrystii naszego kościoła. Spotkania
prowadzi pani pastorowa Lilianna Pysz.
Plan szkółek niedzielnych na styczeń;
02.01.2022 r.;
09.01.2022 r.;
16.01.2022 r.;
30.01.2022 r. - wyjątkowo w Piszu o 11:00;
06.02.2022 r.
Serdecznie zapraszamy!

***
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PLAN NABOŻEŃSTW STYCZEŃ 2022 R.
Tekst
kazalny

Uroczystość

02.01.

Prz 16,9

Nowy Rok
1. Niedziela po
Narodzeniu
Pańskim

06.01.

1J 5,
11-13

Święto Epifanii

Data

09.01. Iz 42,1-9

16.01.

23.01.

1 Kor
2,1-10

Mt 8,
5-13

2 Mż
30.01.
34,29-35

06.02.

Mt 14,
22-33

Legenda:

1. Niedziela po
Epifanii

2. Niedziela po
Epifanii

3. Niedziela po
Epifanii

Wejsuny

Pisz

Ełk

09:00

11:00

18:00

11:00

09:00

09:00

09:00

do
Pisza
godz.
10:30

11:00

11:00

18:00

do
Ełku
godz.
17:15
do
Pisza
godz.
10:30

11:00

Pisz 11:00
Po nabożeństwie
Zgromadzenie Parafialne

Ostatnia Niedziela
po Epifanii

4. Niedziela przed
Postem

Biała
Piska
do
Ełku
godz.
17:15

09:00

- Spowiedź i Komunia Święta;
- transport na nabożeństwo;

11:00

- Kawiarenka Parafialna;
- szkółka dla dzieci;

- transmisja online na kanale You Tube.
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18:00

do
Ełku
godz.
17:15

Plan Nabożeństw może ulec zmianie w związku z ograniczeniami
wynikającymi z trwającej pandemii COVID-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!

WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA
Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Białej Piskiej - grudzień 2021
Mija nam kolejny rok funkcjonowania w
pandemii. Jest on niewątpliwie lepszy od
poprzedniego ponieważ mogliśmy więcej czasu
spędzić na zajęciach na naszym Domu. Z
nadzieją patrzymy w przyszłość i tęsknimy za
powrotem
do
normalności,
spotkań
integracyjnych w większym gronie, wspólnego
świętowania. A tymczasem składamy życzenia
noworoczne:
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Niech w Nowym Roku świat będzie dla Was
pełen ciepła, radości i przyjaciół,
a w Waszym domu niech nigdy nie zabraknie
miłości i zrozumienia.
Relacja: Piotr Dobosz

***
Informacje z działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy w Piszu – grudzień 2021
Miesiąc grudzień był dla nas miesiącem
pełnym niespodzianek.6 grudnia odwiedził
nas Święty Mikołaj, który obdarowywał nas
pysznymi słodkościami.
Z
uśmiechem na twarzy i w dobrych
humorach uczestnicy wzięli udział w sesji
zdjęciowej z Mikołajem.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
podopieczni otrzymali paczki żywnościowe,
za które byli bardzo wdzięczni.
Zasmuciła nas wiadomość, że od 20
grudnia do 9 stycznia z powodu pandemii
działalność ośrodka została zawieszona.
My jednak jesteśmy w stałym kontakcie z
uczestnikami. Codziennie monitorujemy ich
samopoczucie, realizujemy ich potrzeby,
dostarczamy ciepły posiłek.
Mamy nadzieję, że 10 stycznia spotkamy się ponownie i nasz Dom
zacznie znowu tętnić życiem.
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Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska

ROZWAŻANIE
Miejcie miłosierdzie dla tych, którzy mają wątpliwość.
Jud 22 (BE)
Wątpliwości, a któż ich nie ma? Człowiek jest stworzony do tego aby wątpić.
Stworzony jest też do tego aby okazywać miłosierdzie. Ale czym to miłosierdzie
w ogóle jest? A czym ta wątpliwość?
Wydaje się, że miłosierdzie jest połączeniem miłości i wyrozumiałości. W
kontekście wersetu z listu Judy jest to spojrzenie na drugiego człowieka z
miłością i wyrozumiałością. I nie należy mylić tego z pobłażaniem. Co innego
spojrzeć na kogoś z pobłażaniem a co innego spojrzeć w wyrozumiałością.
Patrzenie z pobłażaniem na drugiego człowieka jest wyrazem arogancji.
Natomiast spojrzenie z wyrozumiałością polega na postawieniu się w podobnej
sytuacji. Uświadomienie sobie, że taka sytuacja może mi się również przytrafić,
albo już przytrafiła i też będę potrzebował (albo już potrzebuję) pomocy.
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Bliźni ma prawo wątpić. I my też mamy takie prawo. Najbardziej znaną
wątpliwością jaka może dotknąć człowieka jest problem istnienia Boga. Człowiek
zaczyna się zastanawiać, czy On istnieje, czy On faktycznie działa; czy On jest
przy mnie – chociaż go nie czuję.
Wydaje mi się, że lepiej jest wątpić w Boga niż w niego w ogóle nie wierzyć.
Wątpliwości można jeszcze rozwiać; z niewiarą jest jednak trudniej.
Naszym powołaniem jest, aby wątpiącego nie zostawić samego z jego
pytaniami. Mieć miłosierdzie dla wątpiącego to znaczy nic innego jak okazanie
mu troski; pokazanie mu siebie; okazanie mu swojej miłości. Wskazanie mu na
Boga.
Wkraczamy w 2022 rok. Hasłem tego roku będą słowa Jezusa Chrystusa:
Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę. Wskażmy więc w swoim
miłosierdziu drogę temu wątpiącemu i uświadommy go, że Jezus nie odrzuca,
ale też patrzy na nas w swoim miłosierdziu – Bożym miłosierdziu

Ks. Bartłomiej Polok

POSTACIE BIBLIJNE
Następcą Gedeona był Tola, sądził on Izraela przez dwadzieścia trzy lata.
Jego następcą był Jair, który miał trzydziestu synów. Niestety Izraelici ciągle
odwracali się od Boga i służyli Baalom i Asztartom. Zagniewało to Boga i wydał
lud Izraelski w ręce Filistynów i Ammonitów. Izraelici byli uciskani przez
osiemnaście lat. Lud Izraelski potrzebował kolejnego sędziego. Jest on mało
znany, ale wart omówienia, dlatego przyjrzymy się sędziemu imieniem….

Jefta.
Jefta był owocem związku nierządnicy oraz Gileada z Gileadu. Został on
wygnany przez swoich braci, którzy byli owocem związku żony Gileada i Gileada.
Jefta uciekł od swoich braci i osiedlił się w krainie Tob, gdzie przyłączyło się do
niego wielu rzezimieszków. Jefta oraz jego grupa grasowało po krainie Tob.
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W tym samym czasie rozpoczęła się wojna między Ammonitami a
Izraelitami. Starsi Gileadu poprosili Jeftę, aby został ich wodzem, ten jednak
mając w pamięci wygnanie nie chciał się z początku zgodzić. Dopiero gdy Jefta
przedstawił swoje warunki, a starsi na to przystali, Sędzia stanął na czele
Izraelitów.
Jefta nie chciał walki zbrojnej, była dla niego ostatecznością. Zamiast tego
próbował dogadać się z królem Ammonitów, wysłał więc do niego posłów, aby
wybadali jaki jest powód ataku. Król Ammonitów odpowiedział posłom, że po
wyjściu z Egiptu Izrael zajął ziemię Ammonitów od Jabboku po Jordan i żąda jej
z powrotem.
Jefta ponownie wysłał poselstwo do króla ze stwierdzeniem, że Izrael nie
zajął ziemi Moabitów ani Ammonitów. Posłowie opowiedzieli historię osiedlania
się Izraelitów po wyjściu z Egiptu: Izraelici chcieli polubownie przejść przez
ziemię króla Sychona – władcy amorejczyków, pod którego - w czasie Wyjścia z
Egiptu – władaniem były ziemie Ammonitów czasów Jefty. Sychon nie uwierzył
w dobre intencje, więc zaatakował Izraelitów. Izraelici wygrali i przejęli tę ziemię
w posiadanie.
Jefta stwierdził, że Ammonici nie mają w ogóle powodu atakować Izrael.
Król Ammonitów jednak nie dał się przekonać na polubowne załatwienie sprawy,
więc Jefta zebrawszy wojsko wyruszył na Ammonitów.
Przed walką Jefta złożył Panu ślubowanie. Jeśli Bóg pozwoli mu wygrać, a
Jefta wróci cało z wojny, to złoży w ofierze całopalnej to co wyjdzie na jego
spotkanie z drzwi jego domu. Armia Izraelska rozgromiła Ammonitów i Jefta
wrócił do domu. Niestety, pierwsza na jego spotkanie wyszła jego córka
jedynaczka. Gdy zobaczył, że to właśnie ona wyszła załamał się i rozerwał swoje
szaty. Musiał bowiem dopełnić ślubów złożonych Panu.
Córka Jefty powiedziała ojcu, że śluby Panu złożone są ważne i podda się
ofierze, ale chce mieć dwa miesiące dla siebie, aby mogła chodzić po górze i
opłakiwać swoje dziewictwo. Po dwóch miesiącach powróciła do swego ojca, on
zaś złożył ją w ofierze całopalnej. Na pamiątkę tego wydarzenia rokrocznie
dziewczęta izraelskie schodzą się, aby przez cztery dni w roku nucić pieśni ku
czci córki Jefty.
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Po tych wydarzeniach do Jefty odezwali się Efraimici. Mieli za złe Jefcie, że
nie wziął ich do wojny z Ammonitami. Chcieli go za to spalić. Jefta odpowiedział,
że gdy ich wzywał, to ci nie odpowiedzieli. Wiedząc, że Efraimici nie okażą
wsparcia, ruszył na Ammonitów.
Jefta widząc brak zrozumienia zaczął walkę z Efraimitami. Należy tutaj
dodać, że Jefta dowodził armią z Gileadu. Gilead leżał pomiędzy ziemiami
Manassesa i Efraima. (Wszystkie ziemie należały do Izraela, czyli Gileadczycy
walczyli z Efraimitami, część Izraela walczyła z częścią Izraela ).
Gileadczycy
wygrali, z ich ręki padło czterdzieści dwa tysiące Efraimitów.
Jefta sądził Izraela jeszcze przez sześć lat. Po śmierci został pochowany w
Mispie.

Ks. Bartłomiej Polok

DO POCZYTANIA
„Bryła ołowiu”
Kiedy się kończy stary rok, a nowy stoi przed drzwiami, wtedy nawet
najbardziej zapracowani ludzie chodzą zamyśleni. Sąsiadka Dobrowolskich w
Dzień Starego Roku powiedziała:
- Tak. Tak, stary rok się kończy, ale co nam przyniesie nowy? – Miała przy
tym taki wyraz twarzy, jakby znała jakąś wielką tajemnicę, której nikomu nie
może zdradzić.
W Sylwestra Heniek przyszedł do domu z tak ciężką bryłą ołowiu, że
kieszeń w spodniach sięgała niemal ziemi.
- Co chcesz z tym zrobić? – zapytał nieufnie ojciec.
- Będziemy lali ołów – powiedział Heniek, śmiejąc się wesoło. – Z figur,
które powstaną, można będzie wyczytać, co każdemu z nas przyniesie Nowy Rok.
Ojciec długo patrzył na syna, wreszcie pokręcił głową.
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- Ojcze, czy ci się to nie podoba? – zapytał Heniek, patrząc na
niezadowoloną twarz ojca.
- Przeciwko laniu ołowiu nie ma żadnych zastrzeżeń. Możemy to robić. Ale
czytanie z tych figur przyszłości jest dla Boga obrzydliwością. Postępując w ten
sposób człowiek dostaje się w ręce szatana. Człowiek ufa wtedy tym lanym
figurom, jak poganie swych bożkom, nie zważając na prowadzenie Boże.
- Ale, tatusiu, przecież wielu ludzi to robi.
- To prawda Heńku, ale Pan Jezus mówi, że na szerokiej drodze, która
prowadzi na zatracenie, znajduje się też wielu ludzi i właśnie oni uprawiają różne
formy zabobonu. My chcemy jednak służyć Panu Jezusowi. Możemy lać ołów,
lecz bez myśli o przyszłości.

*

*

*

*

*

Rodzina Dobrowolskich wskazuje nam, jak można lepiej postępować. Jest
dla nas drogowskazem . My wszyscy możemy pokazać w rodzinie, w pracy, w
szkole, podczas zabawy, jak można lepiej żyć wobec Boga i między ludźmi.
Drogowskazami nie są tylko nasze słowa, ale także nasz dobry przykład. A
nasze złe słowa i czyny mogą być dla innych drogowskazami prowadzącymi do
złego. Staniemy się wtedy dla innych nie wodzami, a raczej zwodzicielami. Tak
czy inaczej drogowskazami jesteśmy zawsze. Uważajmy jednak, abyśmy zawsze
byli drogowskazami do dobrego.

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

***
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Cytat na Nowy Rok

Życzę byś w nowym roku codziennie pamiętał/a, że:
− Każdy dzień jest idealny na zmiany;
− żaden dzień się nie powtórzy;
− wdzięczność jest piękniejsza od zawiści;
− Twoje nawyki tworzą Twoją rzeczywistość;
− wszystko, co dajesz, wróci do Ciebie;
− możesz być dla innych inspiracją;
− masz w sobie olbrzymi potencjał;
− tylko Ty jesteś odpowiedzialny/a za swoje życie;
− możesz być, kim tylko zapragniesz;
− w każdej chwili wszystko może się zmienić na lepsze;
− WSZYSTKO JEST MOŻLIWE!
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CHWILA RELAKSU
Krzyżówka na styczeń
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. Jego praca obrazem działania Boga (Jer 18,1-17)
2. Uknuty przeciwko Jeremiaszowi (Jer 18, 18)
3. Król, który spotkał się z Jeremiaszem (Jer 37,17-21)
4. Na tablicy czego wyryty jest grzech Judy? (Jer 17,1)
5. Imię kapłana, który uwięził Jeremiasza (Jer 20,1-3)
6. Gałązkę jakiego drzewa zobaczył Jeremiasz? (Jer 1,11)
7. Uprowadzony i ułaskawiony król judzki (Jer 52,31-34)
8. Dla ziemi pokój, a dla mieszkańców Babilonu? (Jer 50,34)
9. Okryte hańbą i zdobyte (Jer 48,1)
10. Jaki pas nakazał kupić Pan? (Jer 13,1-11)
11. W co Pan obróci żałobę? (Jer 31,13)
12. Biada komu za zgubienie owiec? (Jer 23,1)
13. Ojciec Jeremiasza (Jer 1,1)
14. Pisał pod dyktando Jeremiasza (Jer 45,1)
15. Synogarlica, jaskółka i ... przestrzegają pory swojego przylotu (Jer 8,7)
16. Co zbierają po zasianiu pszenicy? (Jer 12,13)
17. Połamią się podczas huku (Jer 11,16)
18. Od jakiej wieży będzie odbudowane miasto dla Pana? (Jer 31,38)
19. Winograd, którego latorośle rozrastały się do morza (Jer 48,32)
20. Wstydzi się, gdy go złapią (Jer 2,26)
21. Czyha przed miastami (Jer 5,6)
22. Do niej wezwano Izrael i Judę (Jer 3,6-25)
23. Kosze jakich owoców Jeremiasz miał w widzeniu (Jer 24,1)
24. Napinają go jak łuk (Jer 9,2)

Elżbieta Gabryś, ks. Bartłomiej Polok
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OGŁOSZENIA

Książka o historii parafii ewangelickiej w Piszu.

Szanowni Parafianie, drodzy Sympatycy oraz Przyjaciele piskiej parafii
ewangelickiej. Rozpoczynamy prace nad książką poświęconą historii Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu. Autorem monografii poświęconej dziejom
piskiej parafii ewangelickiej będzie p. Ryszard Pawlicki. W tym miejscu serdecznie
dziękujemy panu Ryszardowi, że podjął się tego wyjątkowego wyzwania, jakim
jest napisanie książki poświęconej historii piskich ewangelików.

Serdecznie prosimy o pomoc i wparcie w pracach nad naszą książką.
Prosimy o wspomnienia, opisy różnych wydarzeń, jakie zapadły wam w
pamięć, jeśli posiada ktoś zdjęcia, wycinki z gazet związane z życiem
parafii ewangelickiej w Piszu, będziemy wdzięczni za udostępnienie.
Równie mile widziane są różne anegdoty z życia parafii lub pracy
poszczególnych duchownych w naszej parafii. Chcemy, aby nasza
książka była profesjonalnie napisana z zachowaniem warsztatu pracy
naukowej, ale również aby była miła i przystępna do czytania. Publikacja
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będzie dotyczyła piskiej parafii wraz z filiałami, jakie wchodzą aktualnie
w jej skład. Przed nami długi okres dziejów luteran piskich 1525 – 2021!
Wszelkie wspomnienia, materiały można kierować na adres parafii:
12-200 Pisz, pl .Daszyńskiego 12A,
lub mailowo: luteraniepisz@gmail.com.
Bardzo prosimy o pomoc i wsparcie Autora w jego pracach i poszukiwaniu
historii naszej piskiej parafii.

***
Mały Wielki Procent
Zbliża się czas rozliczeń podatkowych. Uprzejmie prosimy o przekazanie 1 % na
nasze stowarzyszenie! Stowarzyszenie Betel prowadzi:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu.
2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej.
3. Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej i Piszu.
4. Stację Socjalną w Białej Piskiej.
Ponadto przeprowadziliśmy projekty:
1. XI Turniej Tańca osób niepełnosprawnych.
2. Zakup pomocy dla uchodźców.
3. Wsparcie dla rodzin potrzebujących w Suwałkach.
4. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych.
Codziennie blisko 200 osób korzysta z pomocy ośrodków prowadzonych przez
stowarzyszenie Betel. W tym z domowych wizyt pielęgniarki w celu leczenia ran
i odleżyn.
Dlatego ośmielamy się prosić o wsparcie naszej organizacji poprzez przekazanie
nam 1 % podatku!

Wpisz proszę na swoim rozliczeniu KRS: 0000373147
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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 Rehabilit.: www.betaniapisz.pl
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

luteraniepisz@gmail.com
parafiaonline.pisz@gmail.com
stowarzyszenie.betel@gmail.com
betania.pisz@gmail.com

YouTube: Parafia EA w Piszu
Numer konta bankowego Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Piszu:
92 9364 0000 2002 0021 0744 0001 – WMBS w Piszu
78 1600 1462 1859 6292 8000 0001 – BNP Paribas
Ofiary i składki przekazane na konto można odliczyć od podatku!
Numer konta bankowego Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel
21 1600 1462 1885 2786 4000 0001 – BNP Paribas
Darowizny i składki członkowskie można odliczyć od podatku!

Redakcja: ks. Marcin Pysz, Marcin Redzko
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