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HASŁO MIESIĄCA MAJ 2022 R. 
  
 

Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów 
tak, jak dobrze się ma dusza twoja.   3 J 2 

Hasło maja tego roku, to słowa pozdrowienia ap. Jana do Gajusza. Apostoł Jan 
w tym pozdrowieniu daje nam bardzo ciekawą refleksję. Jeśli jest nasza dusza 
zdrowa i dobrze się ma, to i człowiekowi się powodzi i jest zdrów.  

Jakże cenne słowa dla każdego z nas na ten majowy czas. Hasło tego miesiąca 
więc zachęca nas abyśmy zadbali o zdrową duszę… o nasze duchowe życie… 
abyśmy, tej jakże ważnej sfery naszego ludzkiego życia nie zaniedbali. 
Otaczający nas świat,  trwające konflikty w świecie, u bram naszych granic, w 
naszych rodzinach, społeczeństwie i w naszym wewnętrznym życiu obciążają 
naszą duszę, nasze duchowe życie. Dlatego właśnie w tym najpiękniejszym 
miesiącu – maju, miesiącu rozkwitu i pełnym zieleni – koloru nadziei, 
potrzebujemy umocnić swoje duchowe życie. Potrzebujemy naładować baterie 
duchowego życia. Jan przypomina nam, że człowiek jest istotą psychofizyczną, 
to co duchowe łączy się z tym co fizyczne. Jeśli więc zadbamy o nasze duchowe 
życie to i za razem zadbamy o nasze fizyczne życie: abyś był zdrów - pisze Jan 
w swoim liście. Niejednokrotnie zapominamy o tym w naszej życiowej drodze. 
Życie w bliskości Boga, to nie tylko godzina w niedziele i święta, ale to codzienne 
wędrowanie z Bogiem i codzienne ładowanie duchowego życia. Taka droga 
wprowadza w naszym codziennym życiu spokój i poczucie bezpieczeństwa, 
którego tak bardzo potrzebujemy. Najlepszym zaś sposobem poszukiwania tego 
zdrowego duchowego życia jest nieustająca modlitwa. Rozmowa z Bogiem, 
duchowy kontakt z naszym Stwórcą. Modlitwa, czyli bliska relacja z Bogiem 
niechaj nas wzmacnia w codziennych troskach, abyśmy w Nim – w Bogu znaleźli 
pocieszenie i siły do życia, pracy i budowania opartych na miłości relacji 
rodzinnych i przyjacielskich.  

Niechaj miłosierny Bóg prowadzi i błogosławi nas w tym rozpoczynającym się 
miesiącu. Nie zapominajmy o naszym duchowym życiu, bo ono wzmocni nasze 
codzienne kroki. Amen.  

  Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII KWIECIEŃ 
 

Rekolekcje Pasyjne 2022 

 

W dniach 05 i 06 kwietnia br. w kaplicy ewangelickiej w Piszu odbyły się 
Rekolekcje Pasyjne. Tegoroczne rekolekcje przeżywaliśmy pod hasłem: Bądź 
sędzią moim, Boże. 

Był to czas na wspólny 
śpiew, spotkanie oraz czas 
na refleksję duchową. Ks. 
Marcin Pysz poprowadził 
nas w drodze z Jezusem 
Chrystusem na Golgotę, 
zachęcając do refleksji nad 
własnym życiem i relacją z 
Bogiem. Po dwóch latach 
mogliśmy się spotkać na 
naszych tradycyjnych 
dniach skupienia. Dlatego 
też był to dla nas 
wyjątkowy czas. 
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Rekolekcje były transmitowane na żywo na nasz parafialny kanał 
YouTube (Parafia EA w Piszu).  

 

 

*** 
Skarbonka Diakonijna 

W Niedzielę Palmową 
zakończyliśmy coroczną akcję 
Skarbonka Diakonijna. W tym 
roku nasi parafianie przekazali 
w skarbonkach 538 zł.  

 
Serdecznie Dziękujemy! 
 

Zgodnie z decyzją Diakonii Polskiej 60% zebranej kwoty przekażemy na konto 
Diakonii Polskiej, zaś 40 % zostanie przekazane na rzecz pomocy charytatywno 
– opiekuńczej naszej parafii. 

*** 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=parafia+ea+w+piszu
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Betel oraz parafia przekazała pomoc dla Irpienia na Ukrainie! 

 

W dniu 13.04 br. Ewangelickie Stowarzyszenie Betel przekazało pomoc dla 
Irpienia na Ukrainie. Pomoc została przekazana za pośrednictwem Starostwa 
Powiatowego w Piszu. Na ręce pana Starosty Piskiego Andrzeja Nowickiego 
przekazania pomocy dokonał ks. Marcin Pysz – prezes Zarządu Ewangelickiego 
Stowarzyszenia Betel. 

Łączna wartość przekazanej pomocy to: 19 599,83 zł. 

Pomoc udało się zakupić i zebrać dzięki wsparciu m.in. Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Piszu oraz 
Zakonu Joannitów. Zakon od 
wielu lat działa na terenie 
Powiatu Piskiego. Aktualnie 
prowadzi wraz ze 
stowarzyszeniem Betel oraz 
Gminą Biała Piska Stację 
Socjalną w Białej Piskiej. 

W ramach pomocy przekazano: 
rękawice robocze, zapałki, 
świece, pieluchy dla dorosłych i 
dzieci, żywność dla dorosłych i 
dzieci, środki higieniczne, 
środki odkażające, chemię 
gospodarczą itp. 
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Nasza pomoc trafiła do miasta Irpień, które współpracuje z Powiatem Piskim. 
Zbiórkę darów zainicjowało Starostwo Powiatowe w Piszu. 

Dziękujemy za pomoc i wsparcie w organizacji pomocy! 
zdj. Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu 

 

*** 
 

Umowa na realizację Domku Grillowego podpisana! 

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. 

Z domku jednocześnie może korzystać ok 21 osób. Domek powstanie na ogrodzie 
przy kościele ewangelickim w Wejsunach. 

W dniu 14.04.2022 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania. 
Umowę podpisami: p. Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko -
Mazurskiego oraz ks. Marcin Pysz – proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w 
Piszu. 

Teraz mamy nadzieje na szybką realizację naszego projektu! 
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*** 

 
Wielkanocna szkółka niedzielna. 

W Święta Zmartwychwstania Pańskiego nasze dzieci spotkały się na szkółce 
niedzielnej. Dzieci wysłuchały historię wielkanocną oraz wykonywały baranki z 
waty. Po szkółce wszyscy razem udali się szukać zajączka w przykościelnym 
ogrodzie, ponadto dzieciaki malowały zajączki na chodniku przy kościele. Było 
wiele radości i zabawy w tym świątecznym czasie. 

 



 
 

- 8 - 

  
 

 
 

*** 
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Zapisy ze szkółki niedzielnej   

W kwietniu na szkółce niedzielnej poznaliśmy m.in. starotestamentową 
historię o rodzinie Abrahama. Obejrzeliśmy film animowany przedstawiający ich 
życie rodzinne i relacje pomiędzy  Izaakiem a Ismaelem. Ale znacie nas , my nie 
lubimy za długo siedzieć bez ruchu i w ciszy   , tak więc po seansie filmowym, 
w kościelnej zakrystii, nadszedł czas, żeby  popracować  i uruchomić nasze szare 
komórki. Dlatego zajęliśmy się szukaniem różnic na obrazku przedstawiającym 
bohaterów naszego opowiadania, na koniec pokolorowaliśmy obrazki.  

Jak już wspominaliśmy w marcowej relacji z naszych spotkań , na szkółkach 
niedzielnych uczymy się co to znaczy ufać Panu Bogu i chociaż nie wszyscy 
umiemy jeszcze czytać, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wersety biblijne 
wplatać do naszych prac. Na jednej z ostatnich szkółek robiliśmy piękne ordery 
zawierające fragment Psalmu 43 „Ufaj Bogu, on jest Zbawieniem moim i Bogiem 
moim”. Powiesiliśmy je sobie na szyi i pokazaliśmy rodzicom, nawet możemy i 
tutaj się w nich zaprezentować, każdy z nas miał inny pomysł na wykonanie, bo 
przecież każdy z nas ma inną wyobraźnię . 

Niedziela Palmowa była inną niedzielą niż zwykle, nie mogliśmy spotkać się 
razem w zakrystii, bo zajęła ją ekipa telewizyjna, ponieważ nagrywaliśmy nasze 
nabożeństwo do TVP Kultura. 

Niektórzy z nas  przejęci i zaciekawieni uczestniczyli w tym  wydarzeniu, 
panowie z telewizji i ich wielkie kamery i lampy kręcili się obok nas, a my 
mogliśmy na żywo zobaczyć jak wygląda powstawanie programu telewizyjnego. 
Nawet jedna z naszych koleżanek wystąpiła przed kamerą czytając Ewangelię. 

Niedziela Wielkanocna, to Święto Zmartwychwstania Pana Jezusa. Wszyscy 
rano przybyliśmy do kościoła w Wejsunach, jaki to był wspaniały widok, 
słoneczna pogoda i taka duża liczba parafian, którzy witali się i składali sobie 
życzenia świąteczne na placu kościelnym. Mogliśmy się spotkać  
w większym gronie i wszyscy razem cieszyć się z tego że Pan Jezus żyje. A skoro 
to Wielkanoc to na zajęciach plastycznych wykonaliśmy piękne i puchate baranki. 
Najpierw musieliśmy je wyciąć i posklejać z elementów , w ruch poszły nożyczki 
i kleje, a potem robiliśmy im białe futerka z waty , trochę było śmiechu gdy 
więcej waty było na naszych rękach niż na barankach, ale udało się. 
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Po tak sprawnie zakończonym zadaniu zabraliśmy kolorowe kredy i  
namalowaliśmy zajączki na chodniku przed kościołem, a potem nadszedł długo 
oczekiwany czas intensywnych poszukiwań prezentów 
w kościelnym ogrodzie. Czy ten zajączek zostawił coś dla nas ?????? Mieliśmy 
rację i zajączek spisał się na medal, każdy znalazł coś dla siebie, a nawet dla 
koleżanek i kolegów, którzy z powodu choroby nie mogli z nami szukać 
prezentów. Po zakończonym nabożeństwie pokazaliśmy rodzinom co udało nam 
się znaleźć i z życzeniami błogosławionych świąt zabraliśmy niespodzianki do 
domu. 

            

 

      Lilianna Pysz wraz ze szkółkowiczami 
 

 

*** 
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Wybory w PEA w Piszu 

 

 

Rada Parafialna w porozumieniu z Radą Diecezjalną ogłasza wybory do 
Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Delegatów do Synodu 
Diecezjalnego na dzień 08 i 15 maja 2022 r. 

Zgodnie z uchwałami podjętymi podczas posiedzenia Rady Parafialnej w dniu 
23.03.2022 r. piska parafia ewangelicka została podzielona na 3 okręgi wyborcze. 
Zgodnie z § 23 pkt. 2 Regulaminu Parafialnego, Rada Parafialna ustala  

7 osobowy skład Rady Parafialnej oraz 3 osobowy skład Parafialnej Komisji 
Rewizyjnej. 

Na podstawie § 23 pkt. 3 Regulaminu Parafialnego Rada Parafialna ustala 
następujące okręgi wyborcze oraz liczbę mandatów w poszczególnych okręgach 
wyborczych: 

1. Okręg Wyborczy Pisz (w okręg wchodzą parafianie zamieszkujący na terenie 
Gmina Pisz, Gmina Biała Piska, Powiatu Łomżyńskiego, Powiatu 
Kolnieńskiego, Powiatu Grajewskiego) – 4 mandaty do Rady Parafialnej oraz 
2 mandaty do Komisji Rewizyjnej. 

2. Okręg Wyborczy Wejsuny (w okręg wchodzą parafianie zamieszkujący na 
terenie Gminy Ruciane Nida z wyłączeniem wsi Ukta) – 2 mandaty do Rady 
Parafialnej oraz 1 mandat do Komisji Rewizyjnej. 

3. Okręg Wyborczy Ełk (w okręg wchodzą parafianie zamieszkujący Powiat 
Ełcki) – 1 mandat do Rady Parafialnej. 
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W wyborach przedstawicieli do Synodu Diecezji Mazurskiej, Rada Parafialna 
ustanawia jeden okręg wyborczy obejmujący całą Parafię Ewangelicko – 
Augsburską w Piszu wraz ze wszystkimi filiałami. Zgodnie z uchwałą Rady 
Diecezjalnej, parafia w Piszu wybiera dwóch przedstawicieli do Synodu 
Diecezji Mazurskiej. 
  

Daty wyborów do gremiów parafialnych: 
08 maja 2022 r. w Wejsunach o godz. 09:00 – Okręg Wyborczy nr 2. 

15 maja 2022 r. w Piszu o godz. 11:00 – Okręg Wyborczy nr 1. 
15 maja 2022 r. w Ełku o godz. 18:00 – Okręg Wyborczy nr 3 

  

Rada Parafialna przyjęła również kalendarz wyborczy: 
27.03.2022 r. – Ogłoszenie Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego na dzień  

                       08 i 15.05.2022 r. 

24.04.2022 r. – Termin zgłaszania kandydatów do Rady Parafialnej, Parafialnej        
Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawicieli do Synodu Diecezji Mazurskiej. 

27.04.2022 r. – Posiedzenie Rady Parafialnej w celu zatwierdzenia listy 
kandydatów. 

01.05.2022 r. – Ogłoszenie kandydatów podczas nabożeństw. 

08.05.2022 r. – Wyborcze Zgromadzenie Parafialne w II Okręgu Wyborczym w 
Wejsunach. 

15.05.2022 r. – Wyborcze Zgromadzenie Parafialne w I Okręgu Wyborczym w 
Piszu oraz w III Okręgu Wyborczym w Ełku. 

 

 

Rada Parafialna na posiedzeniu w dniu 27.04.2022r. zatwierdziła listę 
kandydatów w wyborach gremiów parafialnych w Parafii 

Ewangelicko- Augsburskiej w Piszu. 
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Kandydaci do Rady  Parafialnej i Komisji Rewizyjnej 

I Okręg Wyborczy - Pisz 

1. Głowacka Małgorzata 

2. Jabłońska Karina 

3. Jarząbek Joanna 

4. Kadłubowski Marek 

5. Nowakowski Włodzimierz 

6. Olchowy Ewa 

7. Redzko Marcin 

8. Żebrowska Agnieszka 

 

 

II Okręg Wyborczy - Wejsuny 

1. Kapteina Stanisława 

2. Vogel Dariusz 

 

III Okręg Wyborczy - Ełk 

1. Leszczyńska Joanna 

 

Delegaci do Synodu Diecezji 

1. Kadłubowski Marek 

2. Olchowy Ewa 

3. Redzko Marcin 

4. Vogel Dariusz 

5. Żebrowska Agnieszka 

 
 

Uroczyste wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej,  

    Komisji Rewizyjnej odbędzie się w niedzielę 25 września 2022 r.   

 (data zmieniona na prośbę Biskupa Diecezji) 
podczas nabożeństwa w kościele ewangelickim w Wejsunach.  

Wprowadzenia dokona Biskup Diecezji Mazurskiej ks. bp Paweł Hause. 

Serdecznie zapraszamy na uroczyste nabożeństwo. 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 
 
 

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 maj;  

08.05.2022r. 

15.05.2022r. 

22.05.2022r. 

29.05.2022r. 

05.06.2022r.( wyjątkowo o godz. 10:00) 

 
 Serdecznie zapraszamy! 

 

  

*** 
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Święto Parafialne 
 

W tym roku Święto Parafialne będziemy obchodzić 05 czerwca w Święto Zesłania 
Ducha Świętego. Podczas nabożeństwa będzie miała miejsce również 
Uroczystość Konfirmacji oraz jak co roku Jubileusz Konfirmacji. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym Święcie! 
 

Zachęcamy również do zaangażowania się w organizację tego 
wyjątkowego wydarzenia. 

 

 
 
 
 

 

PLAN NABOŻEŃSTW MAJ 2022 R. 
 
 
 
 

Zapraszamy na nabożeństwa na kanale www.YouTube.com  

Nazwa kanału: Parafia EA w Piszu 

Prosimy o subskrypcję naszego parafialnego kanału! 
 
 

http://www.youtube.com/
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Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz   Ełk Biała 

Piska 

01.05.  J 21,  
15-19 

2. Niedziela po 
Wielkanocy 

09:00 
  

11:00 
  

  

08.05. 

1 Mż 1, 
1-4a.26-
28.31a; 
2,1-4a 

3. Niedziela po 
Wielkanocy 

09:00 

   
Wybory 

11:00 
  

  

15.05.  Kol 3, 
12-17 

4. Niedziela po 
Wielkanocy 

09:00 

  

11:00 
  

Wybory 

18:00 
 

Wybory 

 do 
Pisza 
godz. 
10:30 

22.05. Mk 10, 
35-45 

5. Niedziela po 
Wielkanocy 

09:00 

 

11:00 
  

  

26.05. Dn 7,   
1-3.9-14 

Wniebowstąpienie 
Pańskie  

18:00 
   

  

29.05. Rz 8,  
26-30 

6. Niedziela po 
Wielkanocy 

09:00

  

11:00 
  

  

05.06. Rz 8,1-2. 
10-11 

I. Dzień Świąt 
Zesłania Ducha 

Świętego 

Wejsuny 10:00    
Uroczystość Konfirmacji, Święto 

Parafialne 

06.06. 

4 Mż 11, 
11-12. 
14-17. 
24-25 

II. Dzień Świąt 
Zesłania Ducha 

Świętego 
 

18:00 
   

  

  

Legenda:   - Spowiedź i Komunia Święta;        - Kawiarenka Parafialna; 

         - transport na nabożeństwo;          - szkółka dla dzieci; 
 

                      - transmisja online na kanale YouTube.  

                          - transmisja online na Facebooku 

 

*** 
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Zapraszamy również do oglądania nabożeństw 

ewangelickich w TVP Kultura. 
Emisje nabożeństw w maju 

8 maja 2022, godz. 8.00 – kościół w Oleśnie 
 
5 czerwca 2022, godz. 8.00 – kościół Ducha Świętego w Orzeszu 
 
 

WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 
 
 

Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Białej Piskiej - kwiecień  2022. 

 
Kolejny miesiąc minął nam bardzo aktywnie. W Ośrodku odbyła się mała 
"rewolucja" - całkowicie zmieniliśmy wystrój sali aktywizacji dzięki czemu stała 
się bardziej przytulna i kolorowa. Pierwszy raz od dwóch lat spotkaliśmy się na 
świątecznym obiedzie z okazji zbliżającej się Wielkanocy. Odwiedziliśmy też 
Muzeum Ziemi Piskiej. Wycieczka była bardzo udana - przywołała wiele 
wspomnień z dzieciństwa zwłaszcza u naszych seniorów.  
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz 
 

*** 
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Informacje z działalności Środowiskowego Domu 
 Samopomocy w Piszu – kwiecień  2022. 

 
Mimo, że kwiecień nie przyniósł nam 
wymarzonej, wiosennej aury, my mieliśmy i 
nadal mamy w sobie pogodę ducha. 
Z okazji Świąt Wielkanocnych mieliśmy 
wspólne spotkanie, podczas którego 
spożywaliśmy pyszne potrawy wielkanocne. 
Uczestnicy czytali wiersze i śpiewali pieśni o 
Zmartwychwstaniu Jezusa. 
 
21 kwietnia pożegnaliśmy Panią Martę, 
która przez wiele lat profesjonalnie 
zajmowała się rehabilitacją uczestników. 
Życzyliśmy jej pomyślności w dalszej pracy 
zawodowej. 
 
W ramach obchodów Światowego Dnia 
Książki wspólnie  czytaliśmy opowiadania 
dla seniorów. Promowaliśmy czytanie, które 
poprawia pamięć, wzbogaca słownictwo, 
pogłębia wiedzę z różnych dziedzin życia, 
wpływa pozytywnie na stres. 
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Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska 
 
 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 
 

Wiosenna Sesja Synodu Kościoła 
 
W dniach 22-24 kwietnia w Warszawie obradował Synod Kościoła. 
 
Podczas obrad został wybrany  wiceprezes i nowi radcy Konsystorza Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na pięcioletnią kadencję. 
 
Wiceprezesem Konsystorza  został Emir Kasprzycki z Zabrza 
Wiceprezes Konsystorza to najwyższa funkcja w Kościele pełniona przez osobę 
świecką. 
Radcami duchownymi zostali: 
ks. Tomasz Wigłasz z parafii w Białymstoku  
ks. Michał Makula z parafii w Łodzi   
ks. Marcin Orawski z parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu  
zastępcą został: ks. Tomasz Bujok z parafii w Drogomyślu  
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Radcami świeckimi zostali: 
Korneliusz Glajcar z parafii w Dzięgielowie  
Bożena Polak z parafii w Katowicach  
Karol Werner z parafii w Łodzi  
zastępcą została: Katarzyna Luc z parafii w Szczecinie  
 
 
Ślubowanie nowych radców Konsystorza odbyło się w niedzielę 24.04. podczas 
nabożeństwa w Kościele św. Trójcy w Warszawie.  
 
Konsystorz jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem 
wykonawczym Synodu Kościoła. Jest również władzą służbową wszystkich 
duchownych oraz świeckich członków Rad Parafialnych i Diecezjalnych. 
 
Skład Konsystorza jest ośmioosobowy. Należą do niego: Biskup Kościoła jako 
Prezes Konsystorza, świecki Wiceprezes i po trzech Radców duchownych i 
świeckich. Członków Konsystorza wybiera Synod Kościoła. 
 
Zadaniem Konsystorza jest m.in. nadzór nad Diecezjami i Parafiami, uchwalanie 
wakansów parafialnych (z łac. vacans, nieobsadzone stanowisko proboszcza), 
zatwierdzanie wyborów personalnych w Parafiach i Diecezjach, zarządzanie 
majątkiem Kościoła, opiniowanie przedkładanych Radzie Synodalnej projektów 
szczegółowych przepisów kościelnych, przyjmowanie kandydatów do urzędu 
duchownego. 
 
Prezes, Wiceprezes i Sekretarz stanowią prezydium Konsystorza. W okresach 
między posiedzeniami Konsystorza prezydium załatwia pilne sprawy należące do 
kompetencji Konsystorza. Uchwały prezydium przedstawiane są Konsystorzowi 
na najbliższym plenarnym posiedzeniu do zatwierdzenia. 
 
 
Konsystorz obraduje raz w miesiącu. Siedzibą Konsystorza jest miasto stołeczne 
Warszawa. 
 

Za: bik.luteranie.pl 
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POSTACIE BIBLIJNE 
  

Okres sędziów w Izraelu powoli mamy za sobą. Począwszy od dzisiejszych 
bohaterów zaczyna się coś w rodzaju okresu przejściowego między 
sędziowskim a prorockim. Dzisiaj zatem poznajemy parę można powiedzieć 
mistrza i ucznia: 

Heli oraz Samuel. 

Samuel przyszedł na świat w rodzinie Elkany oraz Anny. Początkowo Anna była 
jednak bezdzietna. Chcąc jednak zostać matką gorąco modliła się do Boga i 
złożyła Jemu ślubowanie. Jeśli ten pobłogosławi ją męskim potomkiem, to odda 
go Panu i nożyce nie tkną głowy jego (1 Sm 1, 11).  

Co ciekawe Anna modląc się o syna, modliła się cicho szeptając. Kapłan Heli 
widząc taką formę modlitwy stwierdził, że Anna musi być pijana. Chciał ją 
wyrzucić ze świątyni. Kiedy Anna udowodniła, że jest trzeźwa, Heli stwierdził, że 
Bóg Izraela da jej to o co go poprosiła. Tak też się stało i Anna poczęła i urodziła 
syna, któremu dała na imię Samuel (jego imię znaczy Od Pana go wyprosiłam). 
Słowo się rzekło i Anna musiała oddać syna na służbę Panu, pod opiekę kapłana 
Heliego.  

Według tradycji, następcą Heliego mieli zostać jego synowie. Niestety, jak podaje 
Pismo Święte, obaj ci synowie byli nikczemni i nie znali Pana (1 Sm 2,12). Kradli 
Oni bowiem ofiary składane Bogu. Pewien mąż Boży (1 Sm 2,27) zapowiedział 
Heliemu, że obaj jego synowie (Chofni i Pinechas) zginą, zaś Bóg wzbudzi sobie 
kapłana, który będzie mu wiernym.  

Pewnego wieczoru, gdy Heli oraz Samuel spali, tego drugiego zwołał Pan: 
Samuelu! Młodzieniec zerwał się na nogi i odrzekł: Oto jestem. Nie widząc jednak 
nikogo uznał, że to Heli go prosi. Heli temu zaprzeczył. Sytuacja powtrzyła się 
jeszcze dwukrotnie i za trzecim razem Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa twój 
słucha.  

To był kulminacyjny punkt w życiu młodego Samuela. Bóg bowiem objawił się 
Samuelowi i zapowiedział mu zostanie prorokiem. Tak też się stało. Samuel stał 
się prorokiem Pana.  

Ks. Bartłomiej Polok 
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CHWILA RELAKSU  

 

Krzyżówka na maj 

Księga  Ozeasza (Oz) 

 
    1.            

2.                 

    3.              

4.                 

5.                   

    6.               
 7.                 

    8.             

   9.             

   10.                

 11.                   

12.                  

  13.                 

  14.               

15.                       
  16.                 

 17.                

    18.             

    19.              

   20.               

  21.                 

  22.                 
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1. Zbudował wiele miast obronnych (Oz 8, 14) 
2. Świadczy przeciwko Izraelowi (Oz 5, 5) 
3. Był nim Ozeasz. 
4. Izrael rozkwitnie jak ... (Oz 14, 5) 
5. Nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga (Oz 5, 4) 
6. Efraim jest jak dobrze wyćwiczona ... (Oz 10, 11) 
7. Miasto złoczyńców (Oz 6, 8) 
8. Do czego przemówi Pan? (Oz 2, 16) 
9. Efraim jest jak ... (Oz 9, 11) 
10. Syn Ozeasza (Oz 1, 4) 
11. Rozsiewali je o Panu Bogu (Oz 7, 13) 
12. "... jestem pośród ciebie jako ... i nie przychodzę aby niszczyć" (Oz 11, 9b) 
13. Przyprószyła Efraima (Oz 7, 9) 
14. Bóg pokochał Izraela gdy ten był ... (Oz 11, 1) 
15. Córka Ozeasza (Oz 1, 6) 
16. Będzie zburzona (Oz 10, 7) 
17. Zmienili w nią swoją chwałę (Oz 4, 7) 
18. Miłość jest jak ... poranny (Oz 6, 4) 
19. Żona Ozeasza (Oz 1, 3) 
20. Tam skupiła się cała ich złość (Oz 9, 15) 
21. Znajduje zmiłowanie u Boga (Oz 14, 3) 
22. Lud izraelski będzie znów w nich mieszkał (Oz 12, 10) 
 

Elżbieta Gabryś, ks. Bartłomiej Polok 

 

*** 
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Wiosenna Wielkanoc 

 
Stało się Panie jak zapowiedziałeś 

Trzeciego dnia z mrocznego grobu powstałeś 

Nawet niedowiarki uwierzyli 

Gdy odwalony kamień grobowy zobaczyli 

Wszyscy ujrzeli zwycięstwo życia nad śmiercią 

My do tej ewangelicko-augsburskiej parafii jak do matki 

przytuleni 

Razem swoją radość z tego wydarzenia co roku wyrażamy 

Gdyż mimo trosk, życie jako chrześcijanie Ciebie Jezu Chryste 

kochamy 

W tę pamiątkę Wielkiej Nocy 

Widzimy Chryste ile w niej potęgi, ile mocy 

Wiosenne łąki zielone kwiatami jak dywan przetkane 

Wiosenne lasy gwarem i śpiewem ptactwa rozgadane 

Obraz życia wprost jak namalowany 

To wszystko Ty Panie swoim zmartwychwstaniem uczyniłeś 

Ty Jezu jesteś życiem i nadzieją na życie 

Ja bez obaw, czy to po tej, czy po tamtej stronie 

Czekam na ponowne Twoje przybycie 

                                                                  Leszek Drzazgowski 

OGŁOSZENIA 
 

Pomoc dla osób starszych! 
 

Opieka domowa nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi! Serdecznie 
zapraszamy do kontaktu - tel.: 790 763 777 (kontakt: pon.-pt.: 09:00-15:00). 
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*** 

Mały Wielki Procent 

Serdecznie dziękujemy za Wasz 1% podatku przekazany na 
działalność Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel. 

*** 

Kalendarz ofiar ogólnokościelnych. 

W Kościele Ewangelicko- Augsburskim w Polsce są przeprowadzane co roku stałe 
ogólnokościelne zbiórki ofiar. Piska Parafia Ewangelicka pragnie także przyłączyć 
się do tych zbiórek. Listy ofiar dostępne w kancelarii parafialnej. 

Kalendarz ofiar: Na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa: maj / 
czerwiec (od Wielkanocy do Święta Zesłania Ducha Świętego). Za 
każdy dar serca  serdecznie dziękujemy. 

*** 
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Apartament Pastorówka w Piszu – Zapraszamy! 
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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: luteraniepisz@gmail.com 
e-mail: parafiaonline.pisz@gmail.com 
e-mail: stowarzyszenie.betel@gmail.com 
e-mail: 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 

http://www.esbetel.pl/
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