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  HASŁO MIESIĄCA MARZEC 2018 R.  

 

Jezus mówi: Wykonało się!  

                              J 19,30 

 

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Drodzy Czytelnicy. 

W tym roku marzec jest miesiącem, kiedy nasze oczy w szczególny sposób 

będziemy kierowali w stronę krzyża Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w czasie 

pasyjnym, w czasie refleksji i przemyśleń wokół zbawczego czynu Syna 

Bożego. Sam krzyż w naszej kulturze raczej stanowi synonim ciężkich czasów, 

doświadczenia, jakie nas spotyka, tak często mówimy: „każdy niesie swój 

krzyż” w chwilach kiedy doświadczamy własnego cierpienia lub cierpienia 

naszych bliskich. Jednakże czas pasyjny zachęca nas, abyśmy w tym symbolu 

męki, ciężaru, bólu i śmierci dostrzegli coś więcej. To właśni my chrześcijanie 

możemy patrzeć na krzyż z innej perspektywy. Dla nas jest on również 

symbolem wyzwolenia z więzów śmierci i grzechu, jest on symbolem wielkiej, 

bezinteresownej miłości, jaką okazał Bóg nam w Jezusie Chrystusie. Krzyż staje 

się więc dla nas pocieszeniem i nadzieję. Słowa Chrystusa wypowiedziane na 

krzyżu Golgoty wykonało się! Stają się dla nas słowami niosącymi wielki 

pokład miłości. Oto Syn Boży dopełnia swoją misję wyzwolenia człowieka z 

sideł grzechu. Jezus podkreśla w cierpieniu i bólu, że dopełnił, wykonał swoje 

powołanie, czyli wyzwolenie i pojednanie człowieka Bogiem. Za te słowa 

winniśmy być wdzięczni, mimo, że najczęściej zupełnie inne odczucia w nas 

budzą. Wdzięczność nasza powinna wypływać z głębokości wiary i zaufania, że 

Jezusa Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek umiera za każdego z nas, 

aby dać nam nowe życie. Droga siostro i bracie, może właśnie w ten inny 

sposób popatrzymy na nasze, codzienne „krzyże” jakie przychodzi nam nieść. 

Nieraz doświadczenie, cierpienie trudna sytuacja potrafi nas otworzyć na coś 

nowego, innego. Nieraz po przejściu przez dolinę cienia, wychodzimy na 

słoneczny pagórek. Skąd inaczej możemy popatrzeć na nasze życie. Jak dzięki 

ofierze Chrystusa możemy widzieć w krzyżu Golgoty nadzieję, to w naszym 

codziennym doświadczeniu szukajmy Bożego działania. To, że Pan Bóg zło 

odwraca w dobre, to nie tylko popularny frazes, ale częste doświadczenie 

wierzącego człowieka. Niechaj miłosierny Bóg w tym czasie pasyjnym pozwoli 

nam dostrzec nowe życie darowane nam w Jezusie Chrystusie, ale i dodaje nam 

sił i nadziei do walki o lepszej jutro w naszym życiu. 

Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII  LUTY 2018 R. 

 

Wprowadzenie Proboszcza w Olsztynie 

W dniu 04 lutego 2018 r. miało miejsce wprowadzenie nowego proboszcza w 

Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Olsztynie. Duszpasterzem parafii został 

ks. Łukasz Stachelek. Piską parafię ewangelicką reprezentowali: ks. Marcin 

Pysz – proboszcz oraz p. Piotr Uciński – praktykant. 

Asystentami wprowadzającego byli: ks. bp dr. Adrian Korczago (Biskup 

Diecezji Cieszyńskiej KEA w RP) oraz ks. Piotr Mendroch (Proboszcz PEA w 

Mrągowie). Wprowadzenia dokonał ustępujący proboszcz PEA w Olsztynie ks. 

bp Rudolf Bażanowski. 

 

 

 

W tym miejscy życzymy wiele Bożego błogosławieństwa nowemu proboszczowi i 

jego rodzinie w służbie w Diecezji Mazurskiej. 
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Ks. Łukasz Stachelek ma 33 lata. Pochodzi z Mrągowa. Studiował na 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz w Wyższej Szkole Pedagogiki 

Resocjalizacyjnej w Warszawie. Ordynowany na duchownego w 2011 roku we 

Wrocławiu. 

 

Absolwent Szkoły Biblijnej prowadzonej przez Centrum Misji i Ewangelizacji. 

Ukończył kurs duszpasterski wg standardów Towarzystwa Poradnictwa i 

Psychologii Pastoralnej w Polsce.  

 

Był wikariuszem w parafii w Starym Bielsku i w Goleszowie na Śląsku 

Cieszyńskim. 

 

Z żoną Dorotą ma córkę Noemi i syna Natana. 

 

*** 
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Wycieczka na Konsekrację Biskupa Pawła Hause 

 

W dniu 17 lutego 2018 r. odbyła się uroczysta Konsekracja i Introdukcja 

nowego Biskupa Diecezji Mazurskiej KEA w RP ks. bpa Pawła Hause. 

Uroczystość zgromadziła wielu duchownych z całej Polski, samorządowców, 

gości zagranicznych oraz mazurskich ewangelików.  

Parafię w Piszu reprezentowała dziewięcioosobowa grupa parafian na czele z 

proboszczem ks. Marcinem Pyszem oraz praktykantem p. Piotrem Ucińskim. W 

tym miejscu również serdecznie dziękujemy parafianom z Pisza, którzy 

zaangażowali się w pomoc w przygotowaniu poczęstunku przed konsekracją. 
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      W pierwszej części uroczystości Rada Diecezjalna Diecezji Mazurskiej, bp 

Jerzy Samiec i Starosta Mrągowski Antoni Karaś podziękowali ks. bp. 

Rudolfowi Bażanowskiemu za ponad 25-letnią służbę jako biskupa diecezji. W 

przemówieniu poprzedzającym akt konsekracji prezes Synodu Kościoła ks. dr 

Adam Malina przypomniał, że 25 listopada 2017 r. Synod Diecezji Mazurskiej 

dokonał wyboru ks. Pawła Hause na biskupa swojej diecezji. 

 

Konsekrację i wprowadzenie w urzędowanie prowadził zwierzchnik Kościoła bp 

Jerzy Samiec, a asystentami byli bp Rudolf Bażanowski (emerytowany biskup 

diecezji mazurskiej) i bp Mindaugas Sabutis (zwierzchnik Kościoła 

Ewangelicko-Luterańskiego na Litwie). 

 

Podczas ślubowania bp elekt ks. Paweł Hause potwierdził, że jest gotów przyjąć 

posługę biskupa w Kościele Jezusa Chrystusa, a zarazem wziąć na siebie 

obowiązki biskupa diecezji i czuwać nad duchowym życiem diecezji. Ślubował 

również w sprawowaniu swojej posługi posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi 

oraz wierność nauce Kościoła. Po złożeniu ślubowania ks. Paweł Hause został 

ustanowiony i wprowadzony przez modlitwę oraz włożenie rąk w posługę 

Biskupa Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 

 

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił bp Paweł Hause. Nowy biskup diecezji 

mazurskiej podkreślił niezbywalne świadectwo jakie składa Kościół 

ewangelicko-augsburski na Mazurach, wierność Chrystusowi ukrzyżowanemu 

oraz wielowiekowe zaangażowanie ewangelickich duchownych na rzecz 

polskości Mazur. Bp Hause przypomniał również, że ewangelicy Mazurzy, 

którzy tyle uczynili dla polskości tego regionu, byli prześladowani w 

komunistycznej Polsce. Podkreślił charytatywną, diakonijną oraz kulturalną 

działalność diecezji. Wspomniał, że pragnie w swej biskupiej posłudze nadal 

zwiastować Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie i Zbawieniu, ale też 

równocześnie troszczyć się o powierzoną mu diecezję. Powiedział: „Chciałbym, 

by moja służba biskupia była służbą radosną. Ewangelia to przecież radosna 

wieść o Chrystusie. Daj też Panie Boże mądrość i siłę”. 

 

Bp Hause hasłem przewodnim swojej posługi uczynił fragment z Ew. Marka: 

„Nie bój się tylko wierz“, aby stało się ono słowem zachęty dla niego samego, 

ale też wszystkich, którzy tak często przeżywają obawę lub niepokój o swoją 

egzystencję, o zdrowie, o bliskich, o przyszłość, o losy ziemskiej ojczyzny, o 

Kościół.  
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Wyraził również życzenie: „Pragnąłbym, aby Kościół nasz był żywym 

świadectwem, odbiciem miłości, którą darzy nas Bóg” i dodał „Nie wystarczy 

powiedzieć: chcemy Boga, jeśli jednocześnie stosujemy wybiórczą miłość 

bliźniego, jeśli zapominamy o miłości do nieprzyjaciół, jeśli nie potrafimy 

tolerować inaczej wierzących lub niewierzących”. 

 

Po kazaniu liturgię komunijną poprowadzili wspólnie bp Jerzy Samiec, bp 

Paweł Hause i bp Rudolf Bażanowski. 

 

Na koniec uroczystości pozdrowienia w imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego 

wygłosił abp Józef Górzyński, a w imieniu władz państwowych i 

samorządowych poseł Urszula Pasławska. 

 

Oprawę muzyczną uroczystości przygotowali: Wyższobramski Chór Kameralny 

pod dyr. Piotra Sikory, Chór Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Suwałkach 

pod dyr. Grzegorza Bogdana oraz zespół muzyczny ze Szczytna pod kierunkiem 

ks. Alfreda Borskiego. Utwory solowe na organach, pieśni i liturgię uroczystości 

wykonała Klaudia C. Twardzik. 

 

*** 

 

 

 

Nowe drzwi w Domu Parafialnym w Piszu 

W siedzibie Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu zostały wymienione 

drzwi. Dzięki pomocy Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa w Polsce zostały 

wymienione drzwi wejściowe do głównego budynku parafialnego w Piszu. W 

budynku znajduje się kaplica ewangelicka, kancelaria parafialna oraz 

mieszkanie służbowe. Ponadto w budynku działa Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Piszu. Poprzednie drzwi jako „tymczasowe” zostały 

zamontowane podczas remontu w 2008 r., dzięki pomocy BPiGA udało się 

zakończyć 10-cio letnią tymczasowość i zamontować docelowe drzwi. Parafia 

na ten cel otrzymała  6 000,00 zł dotacji.  W tym miejscy serdecznie dziękujemy 

Zarządowi BPiGA w Polsce za pomoc w realizacji niniejszego zadania. 

 



 
 

- 9 - 

 
 

 

 

 

PASYJNE CZUWANIE 
 

 

 
 

W okresie  pasyjnym zapraszamy do kaplicy ewangelickiej w Piszu na wspólną 

modlitwę i wyciszenie podczas Czuwania Pasyjnego. 

Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 18:00 i potrwają do czwartku 22 

marca. 

 
 

Zapraszamy serdecznie ! 
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NASI JUBILACI W MARCU 
 

 

 

 

 

07.03. Edyta Bogatz- Owczarczyk 

11.03. Artur Metelski 

12.03. Krystyna Redzko 

15.03. Marta Kamecka 

16.03. Karol Redzko 

17.03. Paulina Pysz 

17.03. Patrycja Świderska 

24.03. Dietmar Serafin 

25.03. Anna Czeraniuk 

25.03. Władysław Olchowy 

26.03. Maria Drewnik 

27.03. Jan Stachowicz 

29.03. Natalia Gajewska 

 

 

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu Bożych łask na kolejne 

lata życia.  
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PLAN NABOŻEŃSTW MARZEC 2018 R. 
 

Data Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała Piska 

04.03. 3. Niedziela Pasyjna 9:00 

 

11:00 

 

 

  do 

Pisza godz. 

10:30 

11.03. 4. Niedziela Pasyjna 9:00 

 

11:00 

 

10:00  do 

Ełku godz. 

9:15 

18.03. 5. Niedziela Pasyjna 9:00 

 

11:00 

 
 

  do 

Pisza godz. 

10:30 

25.03. 6. Niedziela Pasyjna 

Niedziela Palmowa 

9:00 

 

11:00 

 

10:00  do 

Ełku godz. 

9:15 

29.03. Wielki Czwartek 16:00 

 

18:00 

 

  

30.03. Wielki Piątek 18:00 

 

16:00

 

9:00 

 

11:00 

 
01.04. 1. Dzień Świąt 

Zmartwychwstania 

Pańskiego 

9:00 11:00   

02.04. 2. Dzień Świąt 

Zmartwychwstania 

Pańskiego 

 11:00   

09.04. 1. Niedziela po 

Wielkanocy 

9:00 11:00   

 

Legenda: 

 - Spowiedź i Komunia Święta;  

- Kawiarenka Parafialna; 

  - transport na nabożeństwo. 

 

W każdą 1 i 3 niedzielę miesiąca  dzieci i młodzież przedkonfirmacyjną 

zapraszamy na Szkółki Niedzielne organizowane równolegle do nabożeństwa w 

Piszu o godz. 11:00 w sali parafialnej. 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ 
 

Nowy Sekretarz Generalny GEKE 

 

23 lutego, w drugim dniu obrad Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w 

Europie (GEKE) odbyły się wybory Sekretarza Generalnego GEKE. Został nim 

ks. dr Mario Fischer z  Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau. 

 

 
 

Ks. dr Mario Fischer ma 41 lat, pochodzi z Darmstadt. Studiował teologię i 

filozofię w Moguncji, Marburgu, Rzymie i Monachium. Doktorat na temat 

Martina Heideggera obronił na Jezuickim Uniwersytecie Filozoficznym w 

Monachium. Był wikariuszem trzech parafii nad rzeką Lahn. 

 

W 2010 r. przeniósł się do Wiednia, gdzie został asystentem w biurze GEKE. 

Podczas Walnego Zgromadzenia w 2012 r. we Florencji był odpowiedzialny za 

program stewardów. Następnie wrócił do pracy parafialnej i był księdzem w 

parafii w Steinheim. 

 

Od stycznia 2015 pracuje w biurze GEKE w Wiedniu jako delegat Kościoła 

Ewangelickiego Hesji i Nassau. Jest odpowiedzialny za program „Europa 

reformata” związany z jubileuszem 500 lat Reformacji. 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ŚWIAT 

 

Upamiętnienie bp. Juliusza Burschego w Berlinie 

 

W 76. rocznicę śmierci bp. Juliusza Burschego odbyła się modlitwa na 

cmentarzu miejskim Reinickendorf w Berlinie. 
 

 
 

Długo poszukiwano miejsca pochówku zmarłego w hitlerowskim więzieniu 

polskiego biskupa ewangelickiego Juliusza Burschego (1862-1942). 

Odnalezienie w ubiegłym roku dokumentów przez Niemca Klausa Leutnera i 

Polaka Pawła Woźniaka, którzy dzięki prowadzonym dochodzeniom ustalili 

miejsce złożenia urny, stało się szczególnie w Polsce sensacją. 

 

Dla upamiętnienia Biskupa Burschego odbyła się we wtorek, 20 lutego, a więc 

w kolejną rocznicę śmierci Biskupa Burschego, modlitwa na Miejskim 

Cmentarzu przy Humboldtstrasse w Berlinie Reinickendorf – wpierw w wąskim 

gronie rodzinnym, jak i z udziałem zaproszonych gości z Polski i Niemiec. 

Wspólnie poprowadzili ją bp Markus Dröge z Ewangelickiego Kościoła Berlina 

wraz z bp. Jerzym Samcem, zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Polsce. 
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HISTORIA MAZUR  

 

Mikołaj Kopernik na Warmii. 

W XVI wieku Polska znajdowała się u szczytu 

swojej świetności. Wraz z krajami Zachodu 

przeżywała okres wielkiego odrodzenia 

kulturalnego, tzw. Renesansu. 

 Najznamienitszą postacią polskiego 

Odrodzenia, chlubą nauki ogólnoświatowej jest 

Mikołaj Kopernik, którego działalność jest 

nierozerwalnie związana z Warmią.  

 Mikołaj Kopernik urodził się w roku 

1473 jako syn mieszczanina toruńskiego, 

wywodzącego się ze Śląska. Zasłynął w świecie 

jako autor wydrukowanego w roku 1543 dzieła „O obrotach sfer niebieskich”, w 

którym zaprzecza błędnym teoriom średniowiecznej astronomii, dowodzącym, 

że Ziemia jest nieruchomym centrum wszechświata. Dzieło Kopernika jest 

prawdziwie rewolucyjnym czynem, które wyzwala nauki przyrodnicze spod 

wpływu teologii. 

 M. Kopernik po raz pierwszy przyjechał na Warmię po ukończeniu 

studiów krakowskich. Ze staraniem swego wuja biskupa Watzenrode otrzymał 

kanonię we Fromborku. Niebawem wyjechał do Italii. Po powrocie, już jako 

doktor obojga praw rozpoczął pracę w charakterze sekretarza i lekarza na 

dworze biskupa w Lidzbarku. W roku 1516 został mianowany administratorem 

dóbr kapituły w Olsztynie. Tutaj prowadził akcję osadniczą, zajmował się 

sprawami ekonomicznymi, napisał traktat „O sposobie bicia monety”. 

Mieszkając na zamku w Olsztynie prowadził obserwacje astronomiczne z 

baszty, a na krużganku własnoręcznie nakreślił zegar słoneczny. W czasie wojny 

z Krzyżakami skutecznie bronił Olsztyna. Jako prawdziwy humanista 

interesował się geografią, kartografią, prawem, medycyną, ekonomią, filologią, 

poezją i malarstwem. Od 1526 r. aż do śmierci przebywał we Fromborku, gdzie 

został też pochowany. 

Dziadek 
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KOŚCIÓŁ EWANGELICKO- AUGSBURSKI W POLSCE  
 

Centrum Misji i Ewangelizacji 

 

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zostało 

powołane do życia decyzją Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

w RP 8 maja 1997, którą zatwierdził następnie c 1 lipca 1997. Jest prawnym 

następcą Społeczności Chrześcijańskiej w Cieszynie – religijnego towarzystwa 

powstałego w 1906 roku na Śląsku Cieszyńskim. 

Od 2004r. CME jest organizacją pożytku publicznego 

 

Centrum Misji i Ewangelizacji prowadzi działalność na terenie całej Polski 

w ramach Kościoła i społeczności lokalnych, aby poprawiać warunki i jakość 

życia dzieci, młodzieży, małżeństw i ludzi starszych. 

Zgodnie z hasłem Centrum Misji i Ewangelizacji "Ludzie to Boża metoda", 

wszystkie programy i projekty CME opierają się na zaangażowaniu 

wolontariuszy. 

Misja Centrum to motywowanie, szkolenie i udzielanie wszelkiej pomocy 

parafiom w rozbudzaniu ich duchowego życia. Centrum dostarcza też metod, 

projektów i środków do ewangelizacji w lokalnym środowisku, działa również 

na rzecz tworzenia nowych parafii ewangelickich. 

Podstawowe kierunki pracy to: 

 Szkolenie, kształcenie i promowanie wolontariatu 

 Organizowanie spotkań, konferencji i akcji ewangelizacyjnych 

 Wspieranie pracy diakonijnej i charytatywnej 

 Prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej 

 Wspieranie powstawania nowych grup, zborów, parafii 

CME współpracuje z kilkoma organizacjami międzynarodowymi (ProChrist, 

CVJM, World Vision, Deutscher Jugendverband EC, Zeltt Mission, Concordia 

University), realizując projekty bądź to o zasięgu regionalnym, 

ogólnokrajowym, bądź europejskim, np. ProChrist, Tydzień Ewangelizacyjny 

i in. Prowadzi regularne szkolenia współpracowników i wolontariuszy. 

Niektóre z inicjatyw Centrum to: 

 Prezent pod choinkę 

 Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Synod_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_Ewangelicko-Augsburskiego_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87_Chrze%C5%9Bcija%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/1906
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk_Cieszy%C5%84ski
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@prezent_pod_choinke
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@ozme
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 PMiBM 

 Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 

 Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie 

 Rodzinne Spotkanie Świateczne 

 Bezsenna Noc 

 Daj Dzieciom Nadzieję 

 Konto "Rodzina Rodzinie" 

CME inspiruje też działalność artystyczną i kulturalną. Prowadzi zespół 

muzyczny, organizuje Warszataty gospel. 

W ramach centrum działają też liczne grupy artystyczne i teatralne - Grupa 

Puzzle, Grupa Klaunów, Grupa Teatralna. Opierają się one na inicjatywie 

wolontariuszy, którzy prowadzą występują podczas imprez masowych, podczas 

akcji profilaktycznych, w szkołach, wśród dzieci z rodzin niewydolnych 

wychowawczo. 

 

Logo Centrum Misji i Ewangelizacji 

 

W logo CME umieszczone są od 

lewej strony dwa stylizowane znaki 

zapytania i krzyż. Poniżej tych 

symboli umieszczony jest skrót 

„cme”. Pionowa belka krzyża 

przypomina wykrzyknik, zaś znaki 

zapytania to wygięte wykrzykniki, 

drugi od lewej znak zapytania jest 

bardziej wyprostowany niż pierwszy. 

Krzyż symbolizuje łaskę Boga i 

uwolnienie (zbawienie) przez śmierć 

Jezusa Chrystusa na Golgocie. Znaki 

zapytania symbolizują pytania, 

wątpliwości, trudności i cierpienie ludzi. Skrót „cme” wskazuje, że logo dotyczy 

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z 

siedzibą w Dzięgielowie. 

Przechodzenie znaków zapytania (od lewej do prawej) w krzyż, który jest 

wykrzyknikiem, wskazuje na przekonanie, że im bliższa jest relacja człowieka z 

Bogiem, tym łatwiej jest człowiekowi znajdować odpowiedzi na nurtujące go 

pytania, wątpliwości, pokonywać trudności i przechodzić przez cierpienie. 

http://dziedzictwo.ekai.pl/@@pmibm
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@tydzien_ewangelizacyjny_w_dziegielowie
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@tydzien_ewangelizacyjny_w_mragowie
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@cieszyn_spotkanie_swiateczne
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@skoczow_bezsenna_noc
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@ewangelicy_daj_dzieciom_nadzieje
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@konto_rodzina_rodzinie
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@zespol_muzyczny_cme
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@zespol_muzyczny_cme
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@warsztaty_gospel
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Celem CME jest zachęcanie do nawiązania relacji z Bogiem, a nawiązywanie 

takiej relacji rozumiane jest jako niełatwy proces. Aby pocieszone były ich serca, 

a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, 

do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, W którym są ukryte wszystkie 

skarby mądrości i poznania (List do Kolosan 2,2-3). 

Krzyż symbolizuje także, że przez Chrystusa następuje nie tylko nawiązanie 

relacji z Bogiem (belka pionowa symbolicznie łącząca niebo z ziemią), ale także 

nawiązanie relacji z innymi ludźmi (belka pozioma). W odnowieniu tym nie ma 

Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, 

wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich (Kol 3,11). 

 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

Mały Wielki Procent 

 

Parafia powołała w 2010 r. Ewangelickie 

Stowarzyszenie Betel, którego głównym 

zadaniem jest prowadzenie pomocy dla osób 

niepełnosprawnych.  

  

W 2013 roku otrzymaliśmy status 

Organizacji Pożytku Publicznego i można przekazać na nasze 

stowarzyszanie 1 % od podatku.  

  

Przed nami duże inwestycje na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych 

psychicznie oraz chorych na alzheimera.  

  

Prosimy o P O M O C! 

 

Nasze stowarzyszenie prowadzi: 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu dla 40 uczestników terapii 

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej dla 50 

uczestników terapii 

- Stację Socjalną w Piszu - pod opieką mamy 60 pacjentów 
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Waszą pomoc potrzebujemy na: 

- prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej 

Piskiej 

- prowadzenie i rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu 

  

KRS : 0000373147 - wpisz w podczas wypełniania 

deklaracji PIT 
 

*** 

 

Skarbonka Diakonijna 2018 

 

W okresie pasyjnym zachęcamy wszystkich do nowoczesnego postu – 

ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy 

do specjalnych skarbonek, które zostaną przekazane Diakonii na projekty na 

rzecz osób potrzebujących. 

W tym roku zwracamy szczególną uwagę na udział w akcji najmłodszych 

spośród nas. W ten sposób chcemy promować kulturę dzielenia się oraz 

społecznej solidarności i odpowiedzialności. Celem akcji jest uwrażliwianie 

wszystkich pokoleń, w tym także dzieci, na potrzeby ludzi wykluczonych i 

marginalizowanych. 

Hasło tegorocznej akcji brzmi „Dar juniora dla seniora”. Ma uwrażliwiać nas 

wszystkich na potrzebę międzypokoleniowej integracji i wzajemnej 

odpowiedzialności za drugiego człowieka. 

Zebrane środki Diakonia przeznaczy na leczenie i rehabilitację osób starszych i 

dzieci, zakup leków oraz wszelkie wsparcie osób potrzebujących, w zależności 

od potrzeb. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. 

Jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości. 



 
 

- 19 - 
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DANE TELEADRESOWE PARAFII 

 

ks. Marcin Pysz- Proboszcz 

Tel. kom. służbowy: 502 620 934 

 

p.  mgr Piotr Uciński - Praktykant 

Tel.: 87 423 22 80 
 

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu  

pl. Daszyńskiego 12A  

12-200 Pisz 

tel. 87 423 22 80 

Sekretariat Parafii – p. Joanna Jarząbek 

czynny:  pon. - pt. w godzinach: 7.30 – 15.00 
 

Strona Internetowa Parafii: www.pisz.luteranie.pl 

Strona Internetowa Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel: www.esbetel.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 

Warmińsko- Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu 

66 9364 0000 2002 0021 6616 0001 

Darowizny i składki członkowskie przekazane po 23.04.2013r. można odliczyć 

od podatku! 

 

Redakcja: ks. Marcin Pysz,  Marcin Redzko 

http://www.esbetel.pl/

