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  SŁOWO BOŻE NA WAKACJE 

 

Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawiajcie nowy ugór, bo już 

czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości.  

        Oz 10,12 

 

 Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Drodzy 

Czytelnicy. Słowa Ozeasza pięknie wpisują się w ten letni czas. Możemy 

obserwować wokół nas rozkwit Bożego stworzenia. Wszystko w koło się 

zazieleniło, pola porosły uprawami.  

 W tym wyjątkowym pięknym czasie dostrzegamy Boże działanie. Warto 

równie, drogie siostry i bracia, spojrzeć na uprawę własnego serca i życia. Jak 

siejemy? Czy w sprawiedliwości? A może w nienawiści? Prorok przypomina 

nam siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości… W okresie wakacji, urlopów 

częściej będziemy spotykali drugiego człowieka. Będziemy spędzali więcej 

czasu z rodzinami, z przyjaciółmi, z sąsiadami. Zwróćmy uwagę jak  siejemy, 

aby życie nasze owocowało miłością potrzebujemy ziaren sprawiedliwości. 

Takimi ziarnami jest Słowo Boże, które chce na glebę naszego serca padać i 

wydawać plon. Szukajmy w Nim pokrzepienia i pocieszenia w chwilach 

trudnych i bolesnych. Nieraz nasze życie doświadczane jest niepewnością dnia 

jutrzejszego. W takich chwilach jedynie zaufanie Bogu i Jego miłości potrafi nas 

przeprowadzić. Ważne jest, droga siostro i bracie, abyśmy trwali w zaufaniu 

Bogu i nieustannej modlitwie. W taki sposób w tych doświadczeniach 

znajdziemy Pana, który nie tylko nas pocieszy i podeprze, nawet wtedy kiedy sił 

już brak, ale przede wszystkim nauczy nas siać sprawiedliwość wokół nas.  

 W tym wakacyjnym czasie przyjmijcie życzenia Bożego 

błogosławieństwa. Niechaj miłosierny Pan otacza nas swoją opieką, niechaj 

Jego Słowo nas prowadzi i podnosi na duchu w chwilach trudnych. W tym 

czasie wypoczynku niechaj Pan was strzeże od złego na ciele i na duszy. 

Szukajmy Boga i Jego sprawiedliwości w naszym życiu. Obdarzajmy bliźnich 

miłością i wsparciem. Nie zapominajmy o chorych i samotnych. Ale przede 

wszystkim siejmy sprawiedliwość i miłość! Zostańcie z Bogiem!   

 

 

Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII CZERWIEC 2018 R. 

 

Zjazd Chórów Diecezji Mazurskiej 

 W dniu 31 maja br. 

w Sorkwitach odbył 

się Zjazd Chórów 

Diecezji 

Mazurskiej. Jak co 

roku w wydarzeniu 

wzięło udział wielu 

ewangelików z 

terenu całej naszej 

Diecezji. 

Okolicznościowe 

kazanie wygłosił 

ks. bp Paweł Hause.  

W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięła również udział delegacja z piskiej 

parafii ewangelickiej wraz z praktykantem naszej parafii p. Piotrem Ucińskim. 

 

*** 
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Chrzest w Wejsunach. 

W niedzielę 03.06 br. w kościele ewangelickim w Wejsunach miał miejsce 

Chrzest Święty najmłodszej parafianki piskiej parafii ewangelickiej. 

Wiktorii i jej rodzicom życzymy wiele Bożego prowadzenia i blogosławieństwa. 

 

*** 

 

Dziedzictwo ewangelickie w Łomży. 

W dniu 06 czerwca br. odbyła się konferencja pod nazwą „Ślady dziedzictwa 

kulturowego społeczności ewangelików i prawosławnych w 600-letniej historii 

Łomży”. Spotkanie odbyło się w budynku dawnego ewangelickiego domu 

parafialnego w Łomży nazwanego „Domkiem Pastora”. W ramach konferencji 

można było wysłuchać referatu prof. Adama Dobrońskiego pt. „Ewangelicy w 

Łomży” oraz obejrzeć film dokumentalny pt. „Pleban” ukazujący patriotyczną 

postawę ks. Zygmunta Kuźwy – ostatniego proboszcza łomżyńskiej parafii 

ewangelickiej. Podczas konferencji wystąpił chór Semper Cantamus z Parafii 

Ewangelicko – Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Konferencja 

zgromadziła zainteresowanych historią ewangelików w Łomży oraz luteran 

mieszkających w Łomży. 
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Wśród prezentowanych dokumentów znajduje się własnoręcznie podpisany akt 

konwersji (wstąpienia) do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego marszałka 

Józefa Piłsudskiego. 

Kościół Ewangelicko – Augsburski reprezentowali: ks. bp Paweł Hause – 

Biskup Diecezji Mazurskiej KEA w RP, ks. mjr SG Marcin Pysz – 

proboszcz PEA w Piszu oraz ks. por. Dawid Banach – proboszcz PEA w 

Suwałkach.  

Po zakończeniu konferencji bp Paweł Hause uroczyście otworzył wystawę 

prezentującą sylwetki łomżyńskich pastorów ewangelickich. 

 

*** 

 

Odbył się VIII Turniej Tańca Środowiskowych Domów 

Samopomocy 

W dniu 07 czerwca br. odbył się VIII Turniej Tańca Środowiskowych Domów 

Samopomocy Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Była to kolejna ósma 

edycja tak wyjątkowego wydarzenia. W tym roku w turnieju wzięło udział 14 

Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego. Tegoroczny turniej przebiegł pod hasłem „Mazurskie Pląsy”. 
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Realizatorem i gospodarzem wydarzenia był Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Piszu. Turniej otworzy Prezes Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel 

ks. Marcin Pysz, zaś sam turniej poprowadził p. Emil Sobiech. Nagrody i 

wyróżnienia wręczyła kierownik ŚDS w Piszu p. Magdalena Masłowska oraz 

Wiceprezes Zarządu ES Betel p. Ewa Olchowy. 

W tym miejscu w imieniu Zarządu ES Betel pragniemy serdecznie 

podziękować wszystkim organizatorom w szczególności kadrze ŚDS w Piszu 

na czele z kierownik p. Magdaleną Masłowską, pracownikom Piskiego 

Domu Kultury na czele z dyrektor p. Katarzyną Sobiech. 

Dziękujemy również Gminie Pisz, która dofinansowała organizację VIII 

Turnieju Tańska ŚDS.  

Zapraszamy na IX Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy, który 

odbędzie się w 2019 r. 

 

Więcej informacji na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Piszu www.sds-pisz.pl 

 

 

*** 

 

http://www.sds-pisz.pl/
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Chrzest w Rozogach 

W dniu 16.06 br. w kościele poewangelickim w Rozogach miał miejsce Chrzest 

Święty Magdaleny Emmy. W tym miejscu życzymy Magdusi i jej rodzicom 

wiele Bożego prowadzenia i błogosławieństwa. 

 

 

*** 

Jubileusz Piskiego Chóru Kameralnego 
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W dniu 16.06 br. ks. Marcin Pysz proboszcz piskiej parafii ewangelickiej 

uczestniczył w uroczystym Jubileuszu 50-lecia Społecznego Ogniska 

Muzycznego w Piszu oraz 25-leciu Piskiego Chóru Kameralnego. Na ręce 

Jubilatów składamy serdecznie życzenia Bożego błogosławieństwa. 

*** 

RODO w piskiej parafii ewangelickiej 

 

(zgodnie z § 6 Regulaminu Ochrony Danych Osobowych  

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej) 

 

1. Nazwa administratora i dane kontaktowe:  

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Piszu 

12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 12A,  

tel.: 87 423 22 80, 502 620 934. 

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych:  

Ewa Olchowy 

12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 12A,  

tel.: 87 423 22 80. 

pisz@luteranie.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Parafię Ewangelicko – Augsburską w 

Piszu w związku z pełnionymi funkcjami statutowymi, korzystając przy tym 

z autonomii oraz niezależności gwarantowanej w szczególności przez art. 25 

ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r. oraz Ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1994 r. 

Nr 73, poz. 323 z późn. zm.). 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do innych administratorów w 

ramach struktur Kościoła. 

5. Okres przetwarzania danych: nie dłużej niż jest to konieczne. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych  jej 

dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 

b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
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c) do przenoszenia danych, przy czym danych przetwarzanych w 

związku z wypełnianymi funkcjami statutowymi nie można usunąć. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma  prawo wniesienia skargi Komisji Ochrony 

Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy/wynika z prawa 

kościelnego lub jego doktryny/stanowi warunek zawarcie umowy/ stanowi 

warunek dokonania czynności kościelnej*. Nieudostępnienie danych 

osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania czynności 

kościelnej.  

9. Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda osoby, 

której dane dotyczą, ma ona prawo ją cofnąć w każdym czasie. 

  

 

SPOTKANIA CZWARTKOWE 
 

Przerwa wakacyjna. 

Zapraszamy we wrześniu! 

 

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

 

Święto Parafialne 

Zapraszamy na Święto Parafialne 19.08.2018 r. o godz. 10:00 w kościele 

ewangelickim w Wejsunach. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosi bp Paweł 

Hause. Ponadto będą zorganizowane zajęcia dla dzieci paralelnie do 

nabożeństwa.  

Po modlitwie zapraszamy na parafialną biesiadę w ogrodzie przy kościele w 

Wejsunach. 

Jak co roku zachęcamy do wsparcia nas w przygotowaniach i upieczeniu 

ciast. 
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PLAN NABOŻEŃSTW LIPIEC - SIERPIEŃ2018 R. 
 

 

Data Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała Piska 

01.07. 5. Niedziela po Trójcy 

Świętej 

9:00 

 

11:00 

 
 

  do 

Pisza godz. 

10:30 

08.07. 6. Niedziela po Trójcy 

Świętej 

9:00 11:00   

15.07. 7. Niedziela po Trójcy 

Świętej 

9:00 

 

11:00 

 

 

  do 

Pisza godz. 

10:30 

22.07. 8. Niedziela po Trójcy 

Świętej 

9:00 11:00 13:30 

 

 do 

Ełku 

godz.12:45 

29.07. 9. Niedziela po Trójcy 

Świętej 

9:00 11:00 

 
  

05.08. 10. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 11:00 

 
  

12.08. 11. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 

 

11:00 

 

 

13:30  do 

Ełku 

godz.12:45 

19.08. 12. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

Wejsuny 10:00 Święto Parafialne 

Jubileusz Konfirmacji 

 
 

26.08. 13. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

9:00 11:00 

 
  

02.09. 14. Niedziela po 

Trójcy Świętej 

Rozpoczęcie Roku 

Szkolnego 

9:00 

 

11:00 

 

 

  do 

Pisza godz. 

10:30 

 

Legenda: 

- Spowiedź i Komunia Święta;       - Kawiarenka Parafialna; 

- transport na nabożeństwo;      - nabożeństwo dla dzieci. 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ 
 

 

#meetup konfirmantów 

 

16 czerwca w Sorkwitach odbyło się spotkanie konfirmantów i rodziców z 

Diecezji Mazurskiej. 

 

 
 

 

Po raz pierwszy od wielu lat, w sobotę 16 czerwca, odbyło się w Diecezji 

Mazurskiej spotkanie konfirmantów i rodziców. Wzięło w nim udział blisko 60 

osób z całej diecezji. 

 

Po oficjalnym rozpoczęciu i pozdrowieniu bpa Pawła Hause uczestnicy 

podzieleni zostali na sześć zespołów, w których rywalizowali i rozwiązywali 

zadania w ciągu całego dnia. 

 

Pierwszym wyzwaniem były zadania umożliwiające poznanie się nawzajem 

oraz uczenie się współpracy i pracy w grupie. W tej części trzeba było m.in. 

wykazać się zręcznością w rzucie wypełnionym wodą balonem, pomysłowością 

przy tworzeniu narzędzi do przeniesienia "toksycznych odpadów", 

zrozumieniem przy przeprowadzaniu przez pole minowe, czy troską o siebie 

przechodząc przez groźną pajęczynę. 

 

W części popołudniowej grupa podzieliła się na młodzież i rodziców. Rodzice 



 
 

- 13 - 

wraz z ks. Tomaszem Wigłaszem i ks. Piotrem Mendrochem dyskutowali o roli 

rodziców w procesie przygotowania do konfirmacji i umiejętność "przecinania 

pępowiny", gdy dorastająca młodzież osiąga samodzielność. Jednym z zadań 

podczas warsztatów było pakowanie walizki opuszczającego dom nastolatka. 

 

W tym czasie młodzież, wraz z ks. Łukaszem Stachelkiem i ks. Wojciechem 

Płoszkiem, dyskutowała najpierw o tym czym dla nich jest konfirmacją i jak 

rozumieją składane w czasie uroczystości ślubowanie. Każda z grup miała za 

zadanie przeprowadzić zebranie rady parafialnej i rozwiązać szereg problemów 

czy spełnić oczekiwania różnych grup działających w parafii. Tym samym 

świeżo upieczeni konfirmanci mieli okazję wczuć się w rolę tych, od których 

zależy życie parafii. Doświadczyć, że nie tylko należy czekać z założonymi 

rękoma aż ktoś coś w parafii zrobi, ale samemu podjąć trud i odpowiedzialność 

działań i zmian. Na zakończenie tej części grupy miały do wykonania szereg 

zadań związanych z życiem diecezji i Kościoła. 

 

Podczas wspólnego podsumowania i zakończenia podano wyniki zawodów, 

wręczono upominki oraz zaproszono na kolejne młodzieżowe imprezy w 

naszym Kościele. Po modlitwie, błogosławieństwie i wspólnej pieśni uczestnicy 

udali się do swoich domów. Mamy nadzieję spotkać się ponownie już za rok. 

 

tekst: ks. Wojciech Płoszek 

 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – ŚWIAT 
 

 

Konsekracja arcybiskupa Finlandii 

 

3 czerwca 2018 roku w luterańskiej katedrze w Turku (Finlandia) bp Tapio 

Luoma został konsekrowany na 15. arcybiskupa Turku oraz Finlandii. W 

uroczystości z ramienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wziął 

udział bp Adrian Korczago, czynnie uczestnicząc w dystrybucji Sakramentu 

Ołtarza. 
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W uroczystości wzięli udział arcybiskupi i biskupi luterańscy z wielu stron 

świata oraz przedstawiciele m.in. Kościoła Rzymskokatolickiego oraz 

Prawosławnego, obecny był także prezydent Finlandii Sauli Niinistö. 

  

W trakcie pobytu w Finlandii bp Adrian Korczago przekazał w imieniu Biskupa 

Kościoła Jerzego Samca podziękowania dotychczasowemu arcybiskupowi, Kari 

Mäkinenowi, za wspólne działania oraz złożył abp. Tapio Luomie życzenia 

Bożego prowadzenia w służbie z nadzieją na dalszą dobrą współpracę. 

  

Dzień wcześniej, 2 czerwca, odbyła się także uroczystość nadania najwyższego 

odznaczenia Luterańskiego Kościoła Finlandii – krzyża św. Henryka – ks. dr. 

Martinowi Junge, sekretarzowi generalnemu Światowej Federacji Luterańskiej, 

w związku z jego ekumenicznym i humanitarnym zaangażowaniem oraz 

współpracą z Kościołem Finlandii. 

  

Abp Tapio Luoma urodził się w 1962 roku. W 1987 roku został ordynowany na 

duchownego luterańskiego. W 2000 roku zdobył tytuł duszpasterza roku. Od 

2012 roku był biskupem diecezji Espoo, wcześniej pełniąc obowiązki 
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duszpasterskie i administracyjne w innych diecezjach fińskiego Kościoła 

luterańskiego. 1 marca 2018 roku został wybrany nowym arcybiskupem Turku 

oraz Finlandii. 

   

Zdj. lutheranworld.org/areena.yle.fi/fvl.fi 

 

 

Światowy Dzień Uchodźcy 

 

 

Oświadczenie Konsystorza i Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP  

w Światowym Dniu Uchodźcy 

  

„Bo byłem głodny, i daliście mi jeść; byłem spragniony, i daliście mi pić; 
przybyszem byłem, a przygarnęliście mnie” (Mt 25, 35) 

 

20 czerwca społeczność międzynarodowa obchodzi Światowy Dzień Uchodźcy. 

Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 

2000 roku w celu upamiętnienia odwagi i siły uchodźców na całym świecie. 
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Konsystorz i Rada Synodalna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ze 

zrozumieniem, świadomością złożoności problematyki oraz kierując się 

poczuciem odpowiedzialności i miłości do człowieka w każdej jego sytuacji 

życiowej, przyłącza się do prowadzonych tego dnia akcji i zachęca Polaków do 

pamięci, modlitwy, materialnej pomocy oraz aktywnej współpracy na rzecz 

zrozumienia i rozwiązania problemów ludzi uciekających przed 

prześladowaniami, wojną i przemocą. 

 

Na znak solidarności z uchodźcami i w celu uświadomienie problemów z jakimi 

się borykają, na budynku Centrum Luterańskiego w Warszawie zawisła flaga 

uchodźcy, zaprojektowana przez artystkę syryjskiego pochodzenia, Yarę Said, 

metaforycznie odnosząca się do kamizelki ratunkowej. Akcja ta organizowana 

jest we współpracy z Teatrem Powszechnym w Warszawie. 

 

Mieszkańców Warszawy zachęcamy do udziału w międzynarodowym pikniku 

na łące Leśmiana organizowanym w dniu 23 czerwca 2018 r. przez 

pracowników i wolontariuszy Fundacji Ocalenie i pracowników Muzeum Polin. 

Parafie, Diecezje i jednostki i podmioty współpracujące zachęcamy do 

przeprowadzenia warsztatów organizowanych przez Fundację Ocalenie we 

współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP wprowadzających w 

tematykę zagadnień dotyczących uchodźców i możliwych form pomocy. 

 

Chętnych do zgłębienia tematu zapraszamy też na Tydzień Ewangelizacyjny 

organizowany w dniach od 30 czerwca do 8 lipca 2018 r. w Dzięgielowie, gdzie 

będzie można usłyszeć głos uchodźców z Afryki i Azji, dowiedzieć się o 

akcjach pomocowych organizowanych przez instytucje kościelne oraz 

zastanowić się nad tym, jak samemu można się zaangażować. 

 

Wszystkich dobrej woli, chętnych do finansowego wsparcia zachęcamy do 

przekazywania ofiar pieniężnych na projekty pomocowe uchodźcom, w tym te 

organizowane przez Światową Federację Luterańską i Diakonię Polską: 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.  

00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21, Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa, numer 

konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 z dopiskiem „Uchodźcy” 

  

bp Jerzy Samiec                ks. dr Adam Malina 

Prezes Konsystorza           Prezes Synodu 

źródło: www.luteranie.pl 
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Nagroda Kościoła 

Kapituła Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny na swoim 

posiedzeniu 26 marca 2018 r. jednogłośnie zadecydowała, że laureatem nagrody 

w 2018 r. została Komisja ds. polskich Kościoła Protestanckiego w Holandii.  

 

 

Nominacja wpłynęła od Komisji ds. polsko-holenderskich Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w 

RP.  

 

W swoim liście polska komisja podkreśliła działalność partnerstw parafialnych 

pomiędzy Polską i Holandią, która ma ponad 30-letnią historię. Od 2000 r. 

koordynowały ją dwie komisje: po stronie holenderskiej Komisja ds. polskich w 

Holandii i po stronie polskiej Komisja ds. kontaktów polsko-holenderskich 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 

w RP. 

 

Polsko-holenderskie kontakty partnerskie rozwijały się przez lata na różne 

sposoby. Początki związane są z osobą Hebe Kohlbrugge, która zainspirowała 

młodych holenderskich studentów do kontaktu z Polską, a wśród nich byli m.in. 

ks. Johann Beks, ks. Chris Mataheru, ks. Janos Schelevis oraz ks. Piet van 

Veldhuizen. 

 

Kolejną odsłoną kontaktów było materialne wsparcie jakiego udzielały Kościoły 

holenderskie polskim parafiom ewangelickim w okresie stanu wojennego. Ta 

pomoc zainspirowała parafie w obu krajach do dalszych kontaktów, do 

wzajemnego poznawania się i stopniowo do budowania kontaktów 
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niezwiązanych z pomocą materialną. Kontakty między parafiami wspierały 

komisje w Polsce i Holandii organizując m.in. Dzień Polski w Holandii i Dzień 

Holenderski w Polsce. W ostatnich latach komisja holenderska była 

zaangażowana w organizację polskich nabożeństw w Utrechcie. 

Ważnym elementem współpracy Kościołów były też seminaria teologiczne 

prowadzone przez 20 lat przez ks. Pieta van Veldhuizena,a  przeznaczone dla 

duchownych, studentów i członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 

RP i Ewangelicko-Reformowanego w RP. Były one w większości finansowane 

przez Kościoły w Holandii.  

  

Po wielu latach współpracy kontakty między parafiami stopniowo słabną, 

dlatego pod koniec 2017 r. strona holenderska zdecydowała się na zakończenie 

działań komisji. Nie oznacza to jednak końca kontaktów między Kościołami, 

nadal kontynuowane są partnerstwa parafialne oraz prywatne, przyjacielskie, a 

nawet rodzinne kontakty pomiędzy ewangelikami w Polsce i Holandii. 

 

Ceremonia wreczenia nagrody odbędzie się 14 października 2018 r., po 

nabożeństwie, które jest zaplanowane na godz. 10.00 w kościele 

ewangelicko-augburskim w Łodzi. W nabożeństwie wezmą udział 

członkowie Synodu Kościoła i goście ekumeniczni. 

 

Źródło: www.luteranie.pl 

 

 

HISTORIA MAZUR  

 

Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie 

 

Kadzidłowo to miejscowość założona przez staroobrzędowców w XVIII w.  tuż 

obok Gałkowa i Ukty. Z wizyty w tej miejscowości ucieszą się zwłaszcza dzieci, 

bowiem główną atrakcją jest tu Park Dzikich Zwierząt. 

Na obszarze 100 ha znalazły schronienie zwierzęta z gatunków ginących, 

zagrożonych, które dziś trudno zobaczyć na wolności. Są koniki polskie, 

daniele, wilki, łosie, rysie. Nie brakuje też ptaków: głuszec, cietrzew, jarząbek 

oraz wzbudzających respekt żubra i bizona. Większość żyjących w Parku 

zwierząt jest zaprzyjaźniona z człowiekiem, część swobodnie spaceruje po 

terenie, inne mają wydzielone obszerne wybiegi. Do niektórych zagród można 

wejść, a nawet karmić, głaskać i podziwiać zwierzęta. Ze względu na rozległość 
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Parku i jego charakter zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, który opowiada 

o zwyczajach zwierząt oraz o potrzebie ich ochrony. Patronem placówki jest 

znany przyrodnik i patriota prof. Benedykt Dybowski, który zesłany na Syberię 

przyczynił się do upowszechnienia informacji o przyrodzie tej części świata. 

 

Dziadek 

 

 

ROZWAŻANIE NA TEMAT... 
 

Święty – czyli kto? 

 

On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym (J 3, 30) 

W tradycji ewangelickiej istnieją szczególne dni, w których wspomina się  

konkretne osoby – te, które swoim życiem dawały świadectwo wiary oraz które 

dzięki swemu poświęceniu pomagały pierwszemu Kościołowi wzrastać i 

umacniać się. Mowa oczywiście o apostołach i innych męczennikach. Co 

prawda w Śpiewniku Ewangelickim nie ma wielu introitów poświęconych 

poszczególnym apostołom, to jednak mimo wszystko istnieją one – introit nr 83, 

„Uroczystość apostołów i ewangelistów”, introit nr 86, „Uroczystość narodzenia 

Jana Chrzciciela” (w tym roku obchodzone niedawno, bo w IV niedzielę po 

Trójcy Świętej), a także nr 114, który jest ogólny w wymowie - „Wspomnienie 

męczennika Kościoła”. Oprócz tego mamy też wspomniane 3 święta Maryjne – 

„Oczyszczenie Marii Panny” (2 lutego, introit 84), „Dzień zwiastowania Marii 

Pannie” (25 marca, introit 85) oraz „Dzień nawiedzenia Marii Panny” (2 lipca, 

introit 88).  

Także i w „Z Biblią na co dzień” mamy oznaczone w poszczególnych 

dniach, które z nich w tradycji luterańskiej  są poświęcone apostołom czy 

pozostałym Bohaterom Wiary. Zatem skoro i w Śpiewniku Ewangelickim mamy 

możliwość uroczystego obchodzenia dni Apostołów i Bohaterów Wiary podczas 

nabożeństw, jak i w „Z Biblią na co dzień” mamy możliwość codziennego 

wspominania tych postaci, w zaciszu domowym każdego z nas, dlaczego jest to 

tak rzadkie w naszej tradycji?  
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Wydaje mi się, że powody są dwa. Jednym z nich może być fakt, że te 

święta są świętami stałymi, tzn. nie są przypisane do konkretnej niedzieli (jak 

Wielkanoc) czy konkretnego dnia po niedzieli (jak Zesłanie Ducha Świętego czy 

Wniebowstąpienie), a do konkretnego dnia konkretnego miesiąca – tak jak np. 

Boże Narodzenie, które jest obchodzone zawsze w grudniu i zawsze 25 dnia 

tego miesiąca, niezależnie czy wychodzi z tego niedziela, wtorek czy piątek. Na 

przykład niedawno obchodzona „Uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela” jest 

przypisana do 24 czerwca, a na samym początku .  

W tradycji polskiego ewangelicyzmu nabożeństwa obchodzi się niemal 

wyłącznie w niedzielę, za wyjątkiem okresu pasyjnego i adwentu. Zatem każde  

konkretne święto wypada w niedzielę raz na siedem lat. Przez to oczywiście 

święta te łatwo przeoczyć, nawet jak już przytrafią się w niedzielę. Ciężko jest 

też umocować się w tradycji pobożnościowej. 

Drugi powód jest trochę poważniejszy, bo związany z teologią, dlatego 

chcę go omówić nieco szczegółowiej. W Kościele Luterańskim, od co najmniej 

XIX wieku, zakorzeniło się hasło z reformacji Jana Kalwina: Soli Deo Gloria 

(Tylko Bogu Chwała). Zasada ta głosi, że jedynie Bogu należy oddawać cześć i 

chwałę. Odrzuca się tym samym modlitwy do świętych i Marii. Święta, podczas 

których się wspomina Bohaterów Wiary mogą, w świetle tej zasady, uchodzić 

za oddawanie chwały komuś innemu niż samemu Bogu, tym samym stają się 

„nieewangelickie” czy wręcz „katolickie”. Choć zasada ta, jak już zostało 

wspomniane, nie wynika z Reformacji Luterańskiej (sam Luter bardzo szanował 

Marię – Matkę Bożą), to zakorzeniła się ona w naszej tradycji bardzo mocno.  

Jednakże czy z perspektywy ewangelickiej, luterańskiej, możemy 

wspominać Bohaterów Wiary –  apostołów czy Marię – a jednocześnie tylko 

Bogu oddawać cześć? Moim zdaniem tak. To, co motywowało różne postacie 

do bohaterskich czynów, by bronić Kościoła Jedynego Boga, to właśnie… 

wiara. A wiara jest, w rozumieniu ewangelickim, a już zwłaszcza luterańskim, 

darem od Boga. To sam Stwórca ją  w nas zaszczepia, to Jego dary – Słowo 

Boże i sakramenty – ją w nas wzmacniają. A przecież nie inaczej było w 

przypadku apostołów! Każdy ich bohaterski czyn – czy bezkompromisowe 

głoszenie Słowa Bożego, czy nawet oddawanie życia za wiarę – jest 

świadectwem Jego Majestatu. Tego, że On naprawdę działa, i jest żywym 

Bogiem. Historia Apostołów jest dla nas dowodem, że Ojciec Święty nie 

opuszcza swych dzieci także w chwilach trudnych. Przecież Apostołowie 

cierpieli za swą wiarę, a mimo to nie zwątpili w swoje dzieło. Pomimo 
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prześladowań, szykan, nienawiści ze strony Żydów i Rzymian, a także zwykłego 

niezrozumienia i wyśmiewania, dalej dawali świadectwo swoim życiem. 

Zatem dobrą jest rzeczą by osoba wierząca, która widzi, że w kalendarzu 

liturgicznym Kościoła jest wspomnienie Bohatera Wiary, sięgnęła do Biblii 

(oraz innych źródeł) i zapoznała się z historią danego człowieka, gdyż jego 

historia jest z pewnością  inspirująca i godna naśladowania, a na pewno jest 

dowodem na działanie Boga w życiu człowieka. 

Piotr Uciński 

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO- AUGSBURSKI W POLSCE  
 

 

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 

 

 

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe zostało powołane po 45-letniej 

przerwie na podstawie art. 31 ustawy ust. 3 z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku 

Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 

/Dz. U. Nr 73 poz. 323/ w oparciu o zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 

36 z 9 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia Ewangelickiego Duszpasterstwa 

Wojskowego. 

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe działa w oparciu o księgi kanoniczne 

Pisma Świętego, księgi symboliczne luteranizmu, Zasadnicze Prawo 

Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Statut, 
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uchwalony przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i ogłoszony 

przez Ministra Obrony Narodowej. 

Na podstawie porozumień zawartych między władzami Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego z Kościołami Ewangelicko-Reformowanym, Ewangelicko-

Metodystycznym, Chrześcijan-Baptystów i Adwentystów Dnia Siódmego 

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe obejmuje swą działalnością także 

wyznawców tych Kościołów, związanych z Wojskiem Polskim. 

Duszpasterstwem wśród ewangelików i protestantów spoza Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego zajmuje się Kapelan Ekumeniczny. 

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe zapewnia opiekę duszpasterską 

żołnierzom kontraktowym, żołnierzom zawodowym, pracownikom cywilnym 

wojska oraz ich rodzinom. Formami działalności są nabożeństwa wojskowe, 

odwiedziny duszpasterskie, dni skupienia dla żołnierzy, seminaria i konferencje 

dla kadry, udział w uroczystościach wojskowych i państwowych. Terenem 

działalności duszpasterstwa jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś 

opiekę nad żołnierzami w polskich kontyngentach wojskowych za granicą 

realizuje ono poprzez odwiedziny kapelanów. 

Na czele Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego stoi Naczelny Kapelan 

Wojskowy - Ewangelicki Biskup Wojskowy, któremu podlegają dziekani i 

kapelani rodzajów Sił Zbrojnych oraz okręgów wojskowych, dziekan 

ewangelicki i kapelan ewangelicki Straży Granicznej oraz sekretariat. Obecnie 

zwierzchnikiem duszpasterstwa jest ks. bp płk Mirosław WOLA. 

Siedzibą Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego jest Warszawa, siedziby 

dziekanatów związane są ze strukturami wojskowymi i kościelnymi w kraju. 

Kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego: 

 

Naczelny Kapelan Wojskowy - Ewangelicki Biskup Wojskowy 

ks. bp płk Mirosław Wola 

00-909 Warszawa 60, ul. Nowowiejska 26 

 

Dziekan Rodzajów Sił Zbrojnych - Marynarki Wojennej 

ks. ppłk Marcin PILCH 

82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 25 
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Dziekan Rodzajów Sił Zbrojnych - Sił Powietrznych 

ks. ppłk Wiesław Żydel 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Rwańska 6 

 

Dziekan Rodzaju Sił Zbrojnych - Wojsk Lądowych 

ks. ppłk Sławomir Fonfara 

49-300 Brzeg, ul. Łokietka 9 A/1 

 

Ksiądz kapelan  

ks. mjr Tomasz Wigłasz 

15-197 Białystok, ul. Dolistowska 17 

 

Ksiądz kapelan 

ks. mjr Tadeusz Jelinek 

62-571 Stare Miasto, Żychlin, ul. Parkowa 7 

 

Ksiądz kapelan  

ks. kpt. Tomasz Wola 

64-920 Piła, ul. Staromiejska 48 

 

Ksiądz kapelan  

ks. por. Marcin Konieczny 

43-100 Tychy, ul. Burschego 20 

 

Ksiądz kapelan  

ks. por. Dawid Banach 

14-100 Suwałki, ul. Kościuszki 19 

 

Ksiądz kapelan  

ks. ppor. Waldemar Gabryś 

ul. Ignacego Paderewskiego 10, 64-100 Leszno 

 

Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej 

ks. płk SG Kornel Undas 

43 -190 Mikołów, pl. ks. Jana Karpeckiego 1 

 

Kapelan Straży Granicznej 

ks. mjr SG Marcin Pysz 

12 - 200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 12 A 
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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:  pn. - 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 można odliczyć od podatku! 

 

 

Redakcja: ks. Marcin Pysz,  Marcin Redzko 

http://www.esbetel.pl/

