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  HASŁO MIESIĄCA GRUDZIEŃ 2018 R. 

 

Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Mt 2,10 

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy. W 

grudzień wprowadza nas fragment Ewangelii wg przekazu Mateusza, gdzie 

Mędrcy ze wchody podążają za gwiazdą do Betlejem. Hasło mówi o wielkiej 

radości, gdy gwiazda zatrzymała się nad miejscem gdzie było dzieciątko Jezus. 

Właśnie ten radosny przekaz wprowadza nas w czas Adwentowy oraz czas, 

kiedy będziemy przeżywali Święta Narodzenia Pańskiego. Przed nami piękny 

czas, przepełniony wzruszeniami, wspomnieniami oraz wiele spotkań w 

rodzinnym gronie. To czas kiedy i naszym udziałem staje się radość. Mędrcy 

podążali za gwiazdą, która prowadziła ich do miejsca gdzie narodził się Jezus. 

Oni zafascynowani zjawiskiem astronomicznym oraz proroctwem o narodzinach 

króla żydowskiego podążali za gwiazdą. Czy i my siostro i bracie potrafimy z 

takim zafascynowaniem i radością wkraczać w kolejny adwent w naszym życiu? 

Czy czasem doświadczenia jakie nas spotykają nie przysłaniają nam tej radości 

Mędrców ze wchodu? Zdarza się, że tak mało mamy powodów do radości, a 

może nie dostrzegamy w codziennym życiu Bożego działania i dlatego nie 

odnajdujemy radości? Spróbujmy w tym adwentowym czasie wyciszyć swoje 

serca i uważnie obserwować co się w nas i w koło nas dzieje. Wierzę, że wtedy 

dostrzeżemy jak wiele Pan Bóg robi dla nas i jak bardzo i często jest obecny w 

naszym życiu. I tak jak ta gwiazda wędrująca po nieboskłonie, która stała się 

zachętą, aby pójść do Jezusa, tak i w naszym życiu odnajdziemy swoją 

„gwiazdę” która nas poprowadzi do Jezusa, do tego, który stał się dzieckiem, 

abyśmy i my stawali się dziećmi Boga. Tej dziecięcej, szczerej radości życzę 

wam drogie siostry i bracia w rozpoczynającym się czasie adwentu i w 

nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego. I daj Boże aby te nasze „gwiazdy” 

zaprowadziły nas do Jezusa, naszego Zbawiciela. Amen.    Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII LISTOPAD 2018 R. 
 

 

Podsumowanie akcji "Prezent pod choinkę" 

 

W tym roku dało się naszej parafii przekazać 76 prezentów dla dzieci na 

Ukrainie! W akcję pomocy dla ubogich i potrzebujących dzieci włączyli się 

nasi parafianie oraz uczniowie szkół z terenu Powiatu Piskiego. W tym miejscu 

serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali wsparcie w tegorocznej akcji 

„Prezent pod choinkę”. 

W szczególności dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom ze szkół: 

Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim, Szkoła Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Okartowie. Dziękujemy również koordynatorowi p. Piotrowi Ucińskiemu.  

Mamy nadzieję, że będzie to bardzo dobry początek współpracy i w przyszłym 

2019 r. uda nam się pobić tegoroczny wynik zebranych prezentów! 

 

*** 
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Pan Piotr Uciński zdał I Egzamin Kościelny 

 

W dniu 22 listopada br. Centrum Luterańskim w Warszawie odbył się I 

Egzamin Kościelny, do którego przystąpił praktykant PEA w Piszu p. mgr Piotr 

Uciński. Pan Piotr zdał egzamin przez co ma prawo ubiegać się o ordynację na 

duchownego w Kościele Ewangelicko – Augsburskim w RP. 

W tym miejscu w imieniu Rady Parafialnej serdecznie gratulujemy i życzymy 

wiele Bożego błogosławieństwa w służbie na niwie Kościoła Luterańskiego w 

Polsce. 

*** 

 

Zaprzysiężenie Burmistrz w Białej Piskiej 

W dniu 23 listopada na zaproszenie nowej pani Burmistrz w Białej Piskiej ks. 

Marcin Pysz wziął udział w zaprzysiężeniu na urząd burmistrza Gminy Biała 

Piska pani Beaty Sokołowskiej. Było to ważne i podniosłe wydarzenie. 

Na terenie Gminy Biała Piska parafia ewangelicka w Piszu ma filiał w budynku 

przy pl. Mickiewicza, w którym Ewangelickie Stowarzyszenie Betel prowadzi 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej. Ponadto 

stowarzyszenie prowadzi w Białej Piskiej również Centrum Integracji 

Społecznej. 
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W zaprzysiężeniu wzięli również udział p. Agnieszka Kosakowska – kierownik 

PŚDS w Białej Piskiej oraz p. Paweł Bosak – dyrektor CIS w Białej Piskiej. 

 

 
zdj. www.bialapiska.wm.pl 

 

 

 

SPOTKANIA CZWARTKOWE 
 

 

 

Jeśli chcesz lepiej poznać swój Kościół, a może jesteś innego wyznania i 

chcesz poznać Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce - to serdecznie 

zapraszamy na czwartkowe spotkania! 

  

1 i 3 czwartek miesiąca godz. 18:00; pl. Daszyńskiego 12A 

 

1 czwartek miesiąca godz. 18:00 - Nauczanie Katechizmów 

3 czwartek miesiąca godz. 18:00 - Studium Biblijne 

 

Zapraszamy!!! 
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PLAN NABOŻEŃSTW GRUDZIEŃ2018 R. 
 

Data Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała Piska 

02.12. 1. Niedziela Adwentu 10:00 

 

 

 

 

 do 

Wejsun 

godz. 9:30 

 

  do 

Wejsun 

godz. 9:00 

09.12. 2. Niedziela Adwentu 10:00 

 

10:00 

 
 

 do 

Ełku godz. 

9:15 

16.12. 3. Niedziela Adwentu 10:00 

 
 

  do 

Wejsun 

godz. 9:00 

23.12. 4. Niedziela Adwentu 9:00 

 

11:00   do 

Pisza godz. 

10:30 

24.12. Wigilia Narodzenia 

Pańskiego 

17:00 

 

15:00 

 

10:00

 

12:00 

 
25.12. 1. Dzień Świąt 

Narodzenia 

Pańskiego 

9:00 11:00   

26.12. 2. Dzień Świąt 

Narodzenia 

Pańskiego 

 11:00   

30.12. 1. Niedziela po 

Bożym Narodzeniu 

9:00 11:00   

31.12. Stary Rok 15:00 17:00   

01.01. Nowy Rok  11:00   

06.01. Święto Epifanii 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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Uwaga!  

Od dnia  01.10.2018. do 15.12.2018. będzie przeprowadzany generalny remont 

budynku parafialnego w Piszu, w związku z remontem została zamknięta 

kaplica ewangelicka w Piszu,  

a nabożeństwa w Wejsunach są  przesunięte na godzinę 10:00. 

Parafia organizuje transport na nabożeństwa do kościoła w Wejsunach w każdą 

niedzielę.  

Wyjazd  spod parafii w Piszu o godz. 9:30 busami parafialnymi. 

Zapraszamy. 

 

 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ 
 

 

Biskup Juliusz Bursche odznaczony 
 

W Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia 

odznaczeń z okazji Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród odznaczonych jest Biskup 

Juliusz Bursche. 
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Prezydent Andrzej Duda wręczając ordery 25 wybitnym Polkom i Polakom 

podkreślił, że "Rzeczpospolita, mimo że często minęło bardzo wiele lat, wciąż o 

nich pamięta i docenia to wielkie dzieło, które zrealizowali dla Polski". 

 

Orderem Orła Białego został odznaczony również Biskup Juliusz Bursche. 

Znalazł się przez to w gronie osób, które miały niezwykły wpływ na rozwój 

polskiego życia publicznego, naukowego, kulturalnego, a także na budowanie 

polskiego społeczeństwa i państwa. 

 

Order Orła Białego dla biskupa Juliusza Burschego, zwierzchnika Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w latach 1905-1942, odebrał prof. Juliusz 

Gardawski, prawnuk biskupa. 

 

W uroczystości brała udział rodzina bp. Burschego oraz bp Jerzy Samiec, bp Jan 

Szarek, ks. Waldemar Szajthauer i ks. Piotr Gaś.  

 

 

*** 

 

Zmarł śp. ks. Ryszard Janik 

 

 

27 listopada 2018 roku w godzinach rannych zmarł w wieku 88 lat nestor 

duchowieństwa diecezji cieszyńskiej śp. ks. radca Ryszard Janik. Nabożeństwo 

żałobne odbędzie się w piątek 30 listopada o godz. 12:00 w kościele 

ewangelickim w Jaworzu. 
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Ks. radca Ryszard Janik urodził się 7 stycznia 1930 r. w Cieszynie. jako syn 

Józefa i Marii z domu Miech. W swojej macierzystej parafii aktywnie działał w 

chórze. Po ukończeniu studiów teologicznych w 1955 roku i odbyciu praktyki u 

boku ks. seniora Edmunda Friszkego w Olsztynie został 8 kwietnia 1956 r. w 

Niedzielę Quasimodogeniti ordynowany w kościele w Jaworzu przez bp. Karola 

Kotulę w asyście księży seniorów Edmunda Friszkego i Oskara Michejdy z 

Cieszyna. Z dniem ordynacji został skierowany jako wikariusz do parafii w 

Olsztynie, a 15 grudnia został przeniesiony do Jaworza, gdzie był wikariuszem u 

boku ks. Jana Lasoty. Po przejściu ks. Jana Lasoty w stan spoczynku w 1960 

roku ks. Ryszard Janik został wybrany proboszczem Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Jaworzu i pozostawał nim nieprzerwanie do roku 1995. Przez 

34 lata służył w zarządzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa jako jej 

wiceprzewodniczący (1962-1980) i prezes (1980-1996). 

Członek Polskiego Oddziału Światowej Federacji Luterańskiej w latach 1972-

1997. Pracował także w Komisji mieszanej: Polska Rada Ekumeniczna – 

komisja ekumeniczna Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego. Członek 

Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Zwiastun w latach 1975-1981. Był 

rzecznikiem dyscyplinarnym duchownych (1965). Członek Synodu Kościoła w 

latach 1972-1990 oraz radca Konsystorza przez pięć kadencji (1965-1990). 

Ksiądz Ryszard Janik był cenionym mówcą. W swoich kazaniach zachęcał do 

pogłębiania wiary i życia w świętości zgodnie ze Słowem Bożym. Publikował 

wiele artykułów oraz kazań na łamach „Zwiastuna” i „Kalendarza 

Ewangelickiego”. Wydał postyllę do tekstów Starego Testamentu: „Daj, bym 

głos Twój słyszał”. 

Został uhonorowany licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami: Złotym 

Krzyżem Zasługi, medalem „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”, wyróżnieniem 

„Za całokształt działalności twórczej przy poszukiwaniu  pisanych śladów 

naszej przeszłości”, Laurem Srebrnej Cieszynianki, pamiątkowym medalem 

Sandhausen (Niemcy) „Za wkład w partnerstwo i przyczynek dla Wspólnego 

Domu Europy”, Nagrodą im. ks. Leopolda Otto za współdziałanie na rzecz 

pojednania między narodami. 

Pozostawił żonę Rutę, długoletnią dyrygentkę chóru parafii w Jaworzu, z którą 

przeżył w małżeństwie 62 lata oraz córkę Lidię i syna Piotra, proboszcza parafii 

Wieszczęta-Kowale, wraz z rodzinami. 
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Śp. Ks. radca Ryszard Janik był proboszcze parafii skąd pochodzi ks. Marcin 

Pysz. Ks. Pysz był ostatnim rocznikiem młodzieży, którą w 1995 r. przygotował 

do konfirmacji oraz konfirmował śp. Ks. Ryszard Janik. 

HISTORIA MAZUR  

 

Bogumił Linka 

 

 

29 marca 

1920 r. zmarł w 

Olsztynie wybitny 

działacz 

Mazurskiej Partii 

Ludowej, chłop z 

Wawroch z 

powiatu 

szczycieńskiego, 

Bogumił 

(Gottlieb) Linka. 

On to wraz 

z braćmi 

Zapatkami udał 

się w 1919 r. do prezydenta Wilsona do Paryża, aby w imieniu ludu 

mazurskiego domagać się przyłączenia ziemi pojeziernej do Polski bez 

plebiscytu (na Mazurską Partię Ludową padło w wyborach do Reichstagu w 

okręgu Szczytno – Mrągowo 40% głosów). Plebiscyt musiałby zakończyć się 

klęską wobec terroru niemieckich bojówek oraz nacisku administracji i 

pracodawców. Postulaty mazurskich działaczy nie zostały spełnione. Linka po 

powrocie na Mazury został aresztowany. Zwolniony na żądanie aliantów, po 

wiecu 21 stycznia 1920 r. w Szczytnie został zmasakrowany przez bojówkę 

niemiecką, zmarł po dwumiesięcznych cierpieniach. Synowie Linki pod 

fałszywym zarzutem kłusownictwa zostali skazani na niewiarygodnie wysokie 

kary (ponad 10 lat więzienia). 

Grób Linki na cmentarzu ewangelickim w Olsztynie został zrównany z 

ziemią, po czym umieszczono na tym miejscu śmietnik. Z trudem grób ten 

odszukano dopiero po II wojnie światowej.    Dziadek. 
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DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE  

POWIATU PISKIEGO  

 

 

Na początku XX wieku powiat piski wchodził  w skład Prus Wschodnich. 

Zasięg administracyjny ówczesnego powiatu piskiego (niem. Kreis 

Johannisburg) różni się nieco od obecnego, inną miał też  powierzchnię. 

Powiat 

Pisz 
Powierzchnia Ludność 

Ilość 

miast 

Miejscowości 

poniżej 2000 

mieszkańców 

Odsetek osób 

wyznania 

ewangelickiego 

1939r. 1684 km2 53089 3 166 83% 

2016r. 1776,17 km2 57445 4 219 0,2% 

 

W 1912 roku w powiecie piskim funkcjonowało 13  parafii ewangelickich,  

które miały w sumie 49258 wiernych, z czego 28336 Mazurów.  

Kościoły znajdowały się w następujących miejscowościach: Biała Piska, 

Drygały, Jeże, Karwica, Kociołek Szlachecki, Kumielsk, Okartowo, Orzysz, 

Pisz, Rożyńsk Wielki, Skarżyn, Turośl, Wejsuny. 

Niestety w wyniku zawieruchy wojennej oraz uwarunkowań politycznych po II  

wojnie światowej liczebność ewangelików w powiecie piskim malała z każdym 

rokiem. Wielu wyjechało, inni zmieszali się z ludnością napływową, kościoły 

zostały opuszczone lub też siłą odebrane przez przyjezdnych. 

Obecnie w powiecie piskim została garstka ewangelików i jedyny kościół 

ewangelicki  w Wejsunach. 

 

o lewej 
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Powiat piski  w 1939r. i współcześnie 
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TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE 
 

Wigilia 

Wigilia jest dniem poprzedzającym święto Bożego Narodzenia. Nazwa 

pochodzi od łacińskiego słowa 'vigilia', oznaczającego czuwanie. Ewangelicy w 

Polsce, tradycyjnie przeżywają ten wieczór uczestnicząc w nabożeństwach i 

wieczerzy wigilijnej. 

 

Ewangelicy, w zależności od tradycji regionalnej, rozpoczynają uroczyste 

nabożeństwa wigilijne w kościele w godzinach popołudniowych lub późnym 

wieczorem, na którym gromadzą się całe rodziny. To święta światłości i śpiewu, 

dlatego też podczas tego nabożeństwa rozbrzmiewają kolędy takie jak: „Cicha 

noc”, „Gdy się Chrystus rodzi” i wiele innych, przede wszystkim jednak, co jest 

dla ewangelików najważniejsze, zwiastowane jest Słowo o narodzeniu 

Zbawiciela Świata – Jezusa Chrystusa. 

 

Wieczerza wigilijna jest wzorowana na starochrześcijańskiej tradycji 

wspólnego spożywania posiłku, zwanego z grecka agape, będącego symbolem 

braterstwa i miłości między ludźmi. W Polsce, tradycja obchodzenia Wigilii 

przyjęła się w XVIII w. 

 

Wigilijna wieczerza rozpoczyna się odczytaniem historii Bożego Narodzenia i 

modlitwą. Na stole wigilijnym znajdują się różne, najczęściej postne potrawy, 

których niekoniecznie musi być 12, jednak nie może zabraknąć na nim bochna 

chleba, na którym przed rozkrojeniem stawia się znak krzyża. Przy stole zawsze 

jest jedno wolne miejsce, dla niespodziewanego, zbłąkanego gościa w myśl słów 

Jezusa „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, 

Mnie uczyniliście” (Mt. 25,40). 

 

Ewangelickiej tradycji w Polsce nie jest obce dzielenie się opłatkiem i składanie 

sobie życzeń. Pod choinką, która w Polsce przyjęła się w XVIII wieku z 

ewangelickich Prus Książęcych dzieci i dorośli znajdują prezenty. 
 

Dokładne rysy choinki bożonarodzeniowej można pierwszy raz zauważyć w 

sztychu protestanckiego artysty L. Cranacha Starszego z początku XVI 

stulecia, które przedstawia drzewko wigilijne ozdobione gwiazdkami i 
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świeczkami. Na nim znajdował się ozdobny łańcuch symbolizujący węża 

kusiciela z rajskiego drzewa życia, a na czubka gwiazda symbolizująca, tą 

światłość na podstawie, której trzej mędrcy szli do Betlejem przywitać 

nowonarodzonego Króla. 

 

Obdarowywanie się prezentami przypomina nam o tym wyjątkowym prezencie, 

jaki Bóg dał człowiekowi w osobie Zbawiciela.  W tej podniosłej atmosferze 

śpiewane są kolędy i czytane wigilijne opowieści 

 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

to wspólna akcja czterech organizacji 

charytatywnych, w tym Diakonii 

Kościoła Ewangelicko- 

Augsburskiego.  

Rozpoczyna się zawsze w 1. 

Niedzielę Adwentu i trwa do Świąt 

Bożego Narodzenia 

 

 

Podczas akcji są rozprowadzane 

świece wigilijne, dochód z ich 

sprzedaży przeznaczony jest na 

projekty Diakonii na rzecz dzieci ubogich i potrzebujących: dożywianie dzieci 

w szkole, zakup podręczników i materiałów szkolnych,  pomoc rodzinom w 

trudnych sytuacjach  życiowych. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.. 
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Opłatki Wigilijne 

 

Drodzy Parafianie, jak co roku po nabożeństwach adwentowych oraz w 

kancelarii parafialnej można odebrać Opłatki Wigilijne. Dzięki pomocy p. 

Janiny Wieja z Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Jaworzu oraz ks. Piotra 

Mendrocha z Mrągowa i w tym roku można opłatki odebrać nieodpłatnie. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

*** 

Nowe teksty kazalne. 

 

Drogie siostry i bracia. Synod naszego Kościoła podczas posiedzenia w 

październiku 2018 r. podjął decyzję o przyjęciu nowych tekstów kazalnych. 

Zmiana wchodzi od 1 Niedzieli Adwentu 2018 r. W związku ze zmianą będzie 

konieczna korekta Śpiewnika Ewangelickiego, gdzie przy Introitach znajdują się 

teksty biblijne, które są podstawą kazań niedzielnych i świątecznych. Aktualne 

teksty biblijne będą się znajdowały na stronie internetowej naszej parafii w 

zakład plan nabożeństw oraz w Piskim Ewangeliku. Zachęcam serdecznie do 

przeczytania wskazanego tekstu biblijnego, aby lepiej przygotować się do 

nabożeństwa. Od 1 Niedzieli Adwentu rozpoczynamy I rząd tekstów biblijnych. 

Przy tej okazji zapraszam do udziału w niedzielnych oraz świątecznych 

nabożeństwach, aby budować się Słowem Bożym. Ks. Marcin Pysz 
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*** 

 

Zmiana telefonu parafialnego 

 

Szanowni Parafianie. W związku z prowadzonymi pracami remontowymi oraz 

rozdzieleniem zupełnym części parafialnej oraz wynajmowanej na rzecz 

Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel, następuje zmiana numeru telefonu 

parafialnego, co uprości kontakt z Kancelarią Parafialną. 

 

Oczywiście można jeszcze do końca roku używać starego numeru parafialnego. 

Zmiany wchodzą ostatecznie od 01.01.2019 r.  

 

Nowy numer parafialny: 790 763 777 

Numer służbowy Proboszcza: 502 620 934 

 

W grudniowym Piskim Ewangeliku zostanie zamieszczona wkładka z aktualnymi 

danymi teleadresowymi. Za zmiany oraz utrudnienia w imieniu Rady Parafialnej 

serdecznie przepraszam. Wkładką jest ostatnia strona tej gazetki, którą można 

wyciąć i zostawić w widocznym miejscu w domu. 

 

Ks. Marcin Pysz  

 

*** 
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Słowo Rady Parafialnej 

 

Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia w piskiej Parafii Ewangelickiej. W 

imieniu Rady Parafialnej pragniemy serdecznie podziękować wszystkim na 

troskę i modlitwę o naszą parafię. Jesteśmy małą, ale bardzo  prężną 

parafią, widoczną w naszym Powiecie i na terenie całego naszego  

Kościoła w Polsce. Niemiej jednak końcówka roku nasuwa pewne 

spostrzeżenia, z którymi chcemy się z wami podzielić. Poza priorytetowym 

działaniem jakim jest modlitwa, duszpasterstwo i diakonijna pomoc 

bliźnim, jest również ważna sfera administracyjna naszej parafii i jej 

funkcjonowania. Dlatego w imieniu Rady Parafialnej w Piszu zwracamy 

się z uprzejmą prośbą do wszystkich naszych parafian o uregulowanie 

składki kościelnej. Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym 

naszego Kościoła każdy z parafian winien wpłacić 1% od swojego 

dochodu na rzecz parafii.  

Składka parafialna powinna być wpłacona do kasy parafialnej lub na konto 

parafii z dopiskiem: „ofiara na cele kultu – składka parafialna”. W 

takiej też sytuacji tą wpłatę możemy sobie odliczyć od podatku w zeznaniu 

PIT. Rada Parafialna uchwaliła też najmniejszą składkę dla osób będących 

na emeryturze, rencie w wysokości 8 zł za miesiąc co stanowi 96 zł 

rocznie. Składka parafialna obowiązuje każdego parafianina, który 

ukończył 18 lat oraz naukę. A w szczególności podjął pracę.  

Osoby będące bezrobotne i bez dochodu powinny złożyć prośbę do Rady 

Parafialnej o zwolnienie lub obniżenie składki parafialnej – różne są 

sytuacje życiowe, więc możemy skorzystać i z tego prawa. Składka 

parafialna, drodzy Parafianie, dotyczy osoby, a nie rodziny. Dzięki naszej 

wspólnej ofiarności jest możliwe utrzymanie naszej parafii. Nie mamy 

wielu stałych wpływów, więc tym bardziej regularne opłacanie składki 

parafialnej jest koniecznym do opłacenia bieżących kosztów parafii. 

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na ten ważny aspekt funkcjonowania 

naszej parafii. 

 

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa. 

Kurator Parafii – Ewa Olchowy oraz Rada Parafialna. 



 
 

- 18 - 

ŻYCZENIA 

 

Życzymy wszystkim  

radosnych i błogosławionych Świąt  Bożego Narodzenia oraz  

Bożego prowadzenia  i spełnienia marzeń  

 w nadchodzącym 2019 roku. 

 

 

 

 

Życzenia te składamy w imieniu:  

Rady Parafialnej na czele z panią kurator Ewą Olchowy, 

proboszcza parafii ks. mjr Marcin Pysz,  

praktykanta p. Piotra Ucińskiego wraz z rodziną  

oraz redakcji Piskiego Ewangelika.  
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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; 790 763 777 

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/
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Parafia Ewangelicko – Augsburska w Piszu 

Pl. Daszyńskiego 12A 

12-200 Pisz 

 

 

 

Kancelaria parafialna: 790 763 777 

 

Proboszcz – ks. Marcin Pysz – 502 620 934 
 

 

www.pisz.luteranie.pl 

www.wejsuny.eu 

www.esbetel.pl 

 

luteraniepisz@gmail.com 
 

 

http://www.pisz.luteranie.pl/
http://www.wejsuny.eu/
http://www.esbetel.pl/
mailto:luteraniepisz@gmail.com

