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  HASŁO MIESIĄCA LISTOPAD 2019 R. 
 

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje.  
Księga Hioba 19,25 

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

Wkraczamy w wyjątkowy czas Roku Kościelnego. Zbliża się okres końca Roku 

Kościelnego, kiedy to nasze myśli biegną w kierunku wieczności. Czas ten 

zakończymy Niedzielą Wieczności, która w naszej mazurskiej tradycji ma swoje 

wyjątkowe miejsce w życiu ewangelika. W okresie tęsknoty za życiem 

wiecznym, jako wierzący chrześcijanie w modlitwach i pieśniach chcemy prosić 

Boga, aby swojej łasce doprowadził nas do swojego domu, gdzie odpoczniemy. 

Słowa jakie nas prowadzą w tym miesiącu, to piękne wyznanie Hioba. 

Wyznanie przepełnione zaufaniem i nieograniczoną wiarą w Bożą moc. Ten 

człowiek, umęczony i doświadczony bólem i cierpieniem, nie upada na duchu i 

wierzy, ufa i ma nadzieję. Jakże nam często w życiu właśnie takiej postawy 

potrzeba. Nieraz i my przeżywamy załamania… wydaje się nam, że wszystko w 

koło się wali, że już miało być tak pięknie, a tu nagle kolejne doświadczenie, 

kolejne cierpienie, kolejny ból i znowu brak pewności jutra… o Boże ratuj! – 

tak często ciśnie się nam na usta… potrzebujemy tego, aby stanąć przed Bożym 

obliczem, duchowo nadzy i często rozdarci bólem. To chwila, kiedy człowiek 

uświadamia sobie, że bez Boga nic nie uczyni! Jeśli Droga siostro i bracie jesteś 

w takich chwili życia, nie bój się zawołać za Hiobem: ale ja wiem, że Odkupiciel 

mój żyje! W Nim w Jezusie Chrystusie jako chrześcijanie możemy odnaleźć 

pokój i nadzieję. Wystarczy, że uwierzymy Jego nieocenionej miłości. Wtedy 

znajdujemy wspaniałego Przyjaciela, który zawsze nas wysłucha, pokrzepi i 

umocni w nadziei. Tego życzę wam drogie siostry i bracia, ale i sobie, abyśmy 

w doświadczeniu i cierpieniu zawsze szukali siłę w naszym Odkupicielu, w 

Jezusie Chrystusie. Niechaj miłosierny Bóg nam błogosławi i niechaj nas 

prowadzi przez nieraz trudne drogi naszego życia. Amen.         Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII PAŹDZIERNIK 
 

Piskie Święto Żniw 

W niedzielę 06 października miała miejsce wyjątkowa uroczystość związana z 
Dziękczynnym Świętem Żniw. Piska kaplica ewangelicka wypełniła się po 
brzegi. Dzieci uczęszczające na lekcje religii pod kierownictwem pana Bartka 
Poloka pomogły w nadaniu wyjątkowej oprawy świątecznego nabożeństwa. Po 
modlitwie spotkaliśmy się przy kawie i cieście w sali parafialnej. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli i pomogli w zakupie 
warzyw i owoców, dziękujemy dzieciom i młodzieży za czynne włączenie się w 
nabożeństwo oraz dziękujemy za przygotowanie ciast i kawy na nasze 
spotkanie! 

 

 
 

Wszystkie przyniesione płody rolne  trafiły do ośrodków prowadzonych przez 
nasze stowarzyszenie. 
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*** 
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Pani Mira ukończyła 93 lata! 

 

14 października swoje urodziny obchodziła pani Mira Kreska. Jubilatka 
ukończyła 93 lata. W imieniu Rady Parafialnej oraz całego piskiego zboru 
życzenia przekazali: ks. Marcin Pysz – proboszcz piskiej parafii oraz p. Ewa 
Olchowy – kurator parafii. 

W tym miejscu również życzymy Pani Mirze wiele Bożego błogosławieństwa 
oraz wiele zdrowia! 

*** 

 

Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Lidzbarku Warmińskim 

W dniach 18-19 października Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży ks. Wojciech 
Płoszek zaprosił młodzież naszej diecezji na Diecezjalny Zjazd Młodzieży do 
Lidzbarka Warmińskiego. Poza interesującym tematem i czasem na modlitwę, 
młodzież mogła również skorzystać z Term Warmińskich. Dwójka naszych 
konfirmantów Paweł i Szymon wraz z opiekunem Bartkiem Polokiem również 
uczestniczyła w tym zjeździe.  
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Relacja z wyjazdu 

Wyjazd do Lidzbarka rozpoczął się w piątkowe popołudnie. Po trzygodzinnej 
podróży dotarliśmy na nasze miejsce noclegowe w Medynach – małej wiosce 
pod Lidzbarkiem. Po zakwaterowaniu i wspólnej kolacji miało miejsce 
spotkanie integracyjne, gdzie każdy uczestnik oprócz przedstawienia się, miał za 
zadanie w paru słowach powiedzieć coś o sobie. Po części integracyjnej ks. 
Wojtek Płoszek poprowadził społeczność, na której nie brakowało wspólnego 
śpiewu oraz interesującego tematu poświęconego tzw. „Hejtowi”. 
Dowiedzieliśmy się czym jest „hejt” oraz co robić abyśmy nie „hejtowali” 
kogoś.  

Po społeczności miał miejsce czas wolny, podczas którego uczestnicy oddali się 
wspólnym rozmowom, grom planszowym, grze w ping-ponga oraz na 
trambambuli. Najwytrwalsi zakończyli grę w ping-ponga około godziny 2:00.  

Następnego dnia po obfitym śniadaniu pojechaliśmy wszyscy wspólnie do Term 
Warmińskich, gdzie uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Część udała się na 
basen, zaś reszta wybrała grę w kręgle.  

Po mile spędzonym czasie nasza grupa udała się do Muzeum Warmińskiego, w 
którym to później mogła zagrać w grę terenową i poznać ciekawostki związane 
z Lidzbarkiem. Nasi konfirmanci ochoczo uczestniczyli w zabawie, po której 
również ochoczo razem z uczestnikami udali się na obiad. 

Po sytym obiedzie udaliśmy się na spacer po Lidzbarku, podczas którego 
odwiedziliśmy między innymi cerkiew prawosławną, która mieści się w byłym 
kościele Ewangelickim. 

Po spacerze miało miejsce oficjalne zakończenie zjazdu, po którym to 
rozjechaliśmy się do swoich domów.  

Wyjazd można uznać za bardzo udany, gdyż nasi konfirmanci wyrazili chęć na 
kolejny taki zjazd. 

Uczestnik 
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*** 
 
 

Wejsuńskie przygotowania do zimy... 
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W minionym czasie wokół 
wejsuńskiego kościoła 
ewangelickiego przeprowadzono 
wiele prac przygotowujących nasz 
kościół do okresu jesienno-
zimowego. Została odłączona woda 
z domku technicznego, przycięte 
tuje oraz trawniki, a przede 
wszystkim zostały zabezpieczone 
okna na wieży kościoła przed 
ptakami. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w pomoc przy 
kościele ewangelickim w 
Wejsunach! 

 

zdj. Bartek Polok 

*** 
 

20 - lecie Diakonii Polskiej 
 

26 października  ks. 
Marcin Pysz Prezes 
Ewangelickiego 
Stowarzyszenia Betel 
brał udział w 
obchodach 20 - lecia 
Diakoni Polskiej. 
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*** 
100- lecie Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego 

 
W dnia 27 października  w kościele ewangelickim Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Warszawie odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 100. rocznicy 
powołania duszpasterstwa ewangelickiego w Wojsku Polskim.  
W uroczystości uczestniczył również piski proboszcz ks. mjr SG Marcin Pysz. 
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Źródło: EDW 

 
 

 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY OGŁASZAMY 

 
 

Zmarła śp. Helena Weituschat 
z d. Kosłowska  w wieku 87 lat, 
urodzona 14.01.1932 r. w 
Drozdowie, mieszkała w 
Wężewie 5/1,  zmarła 
16.10.2019 r. w Ełku. 

Pogrzeb naszej współsiostry 
odbył się 18 października 2019 

r. (piątek) o godz. 12:00 z kaplicy cmentarnej w Orzyszu na cmentarz w 
Okartowie. 

 „Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy jesteśmy” – niechaj to zapewnienie 
Apostoła Pawła z listu do Rzymian będzie pociechą dla zasmuconych serc. 
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PLAN NABOŻEŃSTW PAŹDZIERNIK 2019 R. 
 
 
 

Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała 

Piska 

03.11. 

1Mż 
8,18-
22; 

9,12-17 

20. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

9:00 
  

11:00 
 

 
do 

Pisza 
godz. 
10:30 

10.11. Łk 
6,27-38 

3. Niedziela przed 
końcem Roku 
Kościelnego 

9:00 
11:00 

 
10:00

 

do 
Ełku 
godz. 
9:15 

17.11. 

Hi 
14,1-

6.13.15
-17 

Przedostatnia 
Niedziela Roku 

Kościelnego 

9:00 
 

11:00 
 

 
do 

Pisza 
godz. 
10:30 

24.11. Mt 
25,1-13 

Niedziela 
Wieczności 

9:00 
 

11:00 
 

10:00 
do 

Ełku 
godz. 
13:15 

01.12. Rz 
13,8-12 

1. Niedziela 
Adwentu 

9:00 
 

11:00 
 

 
do 

Pisza 
godz. 
10:30 

 
 
Legenda: 

 - Spowiedź i Komunia Święta;        - Kawiarenka Parafialna; 
 - transport na nabożeństwo;       
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ 

 

Ks. Jerzy Samiec Biskupem Kościoła 

 

 
 

W sobotę, 12 października 2019 r. podczas obrad szóstej sesji XIV Synodu 
Kościoła przeprowadzono wybory Biskupa Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP.  

Zgodnie z prawem Biskupem Kościoła został wybrany ten kandydat, który 
otrzymał bezwzględną większość oddanych głosów. Przewodniczący zebrania 
ks. radca Waldemar Szajthauer ogłosił, że Biskupem Kościoła na drugą 
kadencję został wybrany bp Jerzy Samiec. 
 
Biskup Kościoła jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Kieruje on pracami 
Kościoła jako Prezes Konsystorza, a także sprawuje duchową opiekę nad 
wszystkimi duchownymi i katechetami Kościoła. Ordynuje duchownych oraz 
wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod na okres 10 lat z możliwością 
powtórnej elekcji. 
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NIEDZIELA WIECZNOŚCI 
 
W ostatnią niedzielę roku kościelnego (która w tym roku przypada na 24 
listopada), Kościoły ewangelickie różnych tradycji w Polsce i na świecie 
obchodzą Niedzielę Wieczności – święto refleksji i zadumy nad czasem, który 
mamy. 

 

 
 

Niedziela Wieczności to nazwa ostatniej niedzieli w roku kościelnym. Święto 
ma wymiar eschatologiczny, zogniskowane jest wokół rozmyślań nad sensem 
ludzkiego przemijania, czasem, zmartwychwstaniem umarłych, zbliżaniem się 
Sądu Ostatecznego, ale także, co może najważniejsze, przypomina o nadziei 
jaką powinien mieć każdy chrześcijanin – o nadziei na Życie Wieczne z 
Bogiem. 
 
Niedziela Wieczności jest także wezwaniem do czujności na dzień przyjścia 
Pana, to również czas wspominania zmarłych. W wielu parafiach przypomina 
się wtedy zmarłych w ostatnim roku parafian. Tradycyjnie właśnie wtedy 
ewangelicy odwiedzają groby swoich bliskich, by zarówno tam jak i w domu 
przypomnieć sobie kim dla nas byli i co po sobie zostawili. Te rozmyślania 
uzmysławiają nam również kruchość naszej ludzkiej egzystencji, nasze własne 
przemijanie. 
 
Warto jednak zwrócić uwagę, iż ewangelicy nie modlą się do zmarłych, ani nie 
proszą Boga lub świętych (zmarłych i żywych) o modlitwę za zmarłych, gdyż 
takie praktyki nie mają uzasadnienia w Biblii. Wszyscy protestanci pokładają 
ufność w Bogu, który swoją krzyżową śmiercią umożliwił zbawienie wszystkich 
żywych i zmarłych wszystkich czasów. 
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Niedziela Wieczności została wprowadzona jako osobne święto w 1816 r., mocą 
dekretu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, jako wspomnienie poległych w 
czasie wojen napoleońskich. Z czasem święto zaczęto obchodzić także w 
sąsiednich krajach Europy, a potem świata. Natomiast należy zauważyć, że w 
1816 r. wprowadzono de facto tylko nową nazwę dla istniejącego już święta – 
ostatniej niedzieli roku kościelnego. Już długo wcześniej eschatologiczny 
charakter ostatniej niedzieli roku zaczął się przenikać ze wspominaniem 
zmarłym czy odwiedzaniem ich grobów. Niemniej jednak niedziela ta w 
większym stopniu zyskała wtedy charakter pamiątki zmarłych. Dopiero 
stosunkowo niedawno Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce przeniósł 
świętowanie Pamiątki Umarłych na 1 listopada. 
 
W Polsce Niedzielę Wieczności świętują wszystkie 3 Kościoły ewangelickie: 
luteranie, reformowani oraz metodyści. 

Źródło: www.luteranie.pl 

 

 
HISTORIA MAZUR  

 
Kościół Ewangelicki,  a sprawa mazurska 

 
Działacze Mazurscy po 1945r., a wśród nich Karol Małłek wierzyli, że 

powstała Polska nie zapomni o Mazurach. Wierzyli, że Mazur nie usłyszy w 
Polsce rządzonej przez komunistów, iż jest szwabem i lutrem. Mogli oczekiwać, 
że tylko ta Polska, a nie przedwojenna zaspokoi głód ziemi mazurskiego chłopa, 
a robotnikom mazurskim da godziwie płatną pracę. 

Okazało się to wszystko iluzją. Jeszcze w latach 1945 – 48 wydawało się 
realne, że sto tysięcy Mazurów i Warmiaków uda się jeszcze pozyskać dla 
Polski i zapewnić im pełnię praw politycznych i gospodarczych oraz dostęp do 
oświaty. Niestety polityka tzw. rządu  polskiego była zgoła inna, niż się wszyscy 
spodziewali. Była jeszcze nadzieja po odwilży politycznej w 1956r., lecz jak się 
okazało była to tylko nadzieja.  

Związek Mazurów miał jeszcze inny problem - obrona i walka o 
przetrwanie i utrzymanie Ewangelickiego Kościoła na Mazurach. Ludność była 
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w 95% wyznania ewangelickiego i należy do Konsystorza w Królewcu. Trzeba 
wiedzieć, że protestantyzm na Mazurach, to nie niemieckość. Kościół 
Ewangelicki na Mazurach był do końca XIX wieku ostoją polskości. Różni się 
od wszystkich kościołów w świecie swoim charakterem wewnętrznym polsko - 
słowiańskim, ma pewne wspólne cechy z Kościołem Ewangelickim na Śląsku 
Cieszyńskim. Dopiero na początku XX wieku KE stał się ośrodkiem 
germanizacyjnym. 

Związek Mazurów chcąc przywrócić Kościołowi Ewangelickiemu na 
Mazurach jego pierwotne polskie oblicze postulowali u władz (spotkanie z B. 
Bierutem 22.11.1944r.) następujące zmiany:  
Władze państwowe unieważnią natychmiast dotąd obowiązującą ustawę 
kościelną i spowodują opracowanie nowej. Nie wolno pod żadnym pozorem 
czynić rekatolizacji Mazurów, stosunki Kościoła Katolickiego na ziemi 
mazurskiej uregulują władze naczelne Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Dopilnować należy by wszystkie kościoły - tak ewangelickie, jak i katolickie - 
zostały odłączone   od wszelkiego wpływu na życie państwowe. Spowodować 
trzeba natychmiast likwidację wszelkich zewnętrznych i wewnętrznych oznak 
niemczyzny i obczyzny we wszystkich kościołach na terenie Mazur.  
         Postulat  zmierzający do wyraźnego oddzielenia instytucji państwa od 
instytucji duchownych wynikał także z obaw o nadmierne wpływy jakie może 
uzyskać Kościół Katolicki. 

         Po 1945r. stało się jasne, że Kościół Ewangelicki na Mazurach trzeba 
zorganizować w istniejących warunkach geopolitycznych od nowa. W dniu 
13.08.1945r. powołano do życia Radę Kościoła Ewangelickiego Okręgu 
Mazurskiego w Olsztynie. Początkowo Rada Kościoła zabiegała o odbudowę 
Kościoła Ewangelicko- Unijnego juz o polskim obliczu, miano nadzieję  iż fakt 
ten ułatwi pozyskanie Mazurów dla nowej rzeczywistości. Niestety pod koniec 
1945r. było już wiadomo, że odbudowa Kościoła Unijnego nie wchodzi w 
rachubę, opiekę duchową nad Mazurami mogą zapewnić Kościół Ewangelicko- 
Augsburski i Kościół Metodystyczny. 
        Wszystkie te plany i zamierzenia nie mogły się spełnić, gdyż władze 
komunistyczne miały zgoła inne zamierzenia. Po za tym zaczął się exodus 
Mazurów na Zachód i masowy napływ ludności polskiej z terenów wschodnich, 
co przekreśliło wszelkie plany. 

Dziadek 
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ROZWAŻANIE 

 
 

 Jeśli Pan domu nie zbuduje, Próżno trudzą się ci, którzy go budują. (Ps 
127, 1b) 

 

Dzisiejszy fragment psalmu zatrzymuje nas w refleksyjnej myśli nad 
treścią zawartą w krótkim słowie: dom. Dla każdego to słowo ma inne 
znaczenie. Każdy słysząc to słowo odbiera je inaczej. Jedni, gdy usłyszą słowo 
dom, mają przed sobą wizję zwykłego budynku – przestrzeni ograniczonej 
ścianami i dachem. Drudzy zaś rozpościerają przed swymi oczami wizję tzw. 
ogniska domowego. Stwierdzają, że tam jest dom, gdzie rodzina. Kolejni słysząc 
owo słowo, sięgają pamięcią do wizji domu z lat dziecinnych, do domu naszej 
młodości. Do domu, o którym poeta Jan Kubisz tak pięknie wyśpiewał: 
"Ojcowski dom to istny raj". Innym jeszcze słowo dom, kojarzy się z naszym 
domem duchowym - Kościołem. Przecież on jest, albo raczej powinien być nam 
równie drogi jak dom rodzinny.  

Każdy projektant konstruując budynek, musi zacząć od jego najwyższego 
elementu – zadaszenia. Dachy mogą być różne. Betonowe, drewniane, pokryte 
gontem lub dachówką. Jednak we wszystkich przypadkach ich przeznaczenie 
jest takie samo. Mają chronić domowników przed warunkami atmosferycznymi. 
Głównie przed śniegiem i wiatrem. Dach jest pewnego rodzaju Bożą opieką, 
pod którą możemy czuć się bezpieczni. 

Dalej projektuje się ściany. Zadaniem ścian – oprócz funkcji dekoracyjnej 
jest przenoszenie obciążeń z dachu, aż do fundamentu. Ściany powinny być 
solidnie zaprojektowane, powinien być odpowiednio dobrany materiał. Tak aby 
obok obciążeń z dachu, chroniły przed tym co na zewnątrz budynku. Ściany, to 
są nasze modlitwy. Nie powinny one składać się z „lichego”, lecz z solidnego – 
gorliwego – materiału. Tak jak ściany podtrzymują dach, tak nasze modlitwy 
podtrzymują relację z naszą ostoją.  

Ostatnim elementem konstrukcyjnym jest fundament. Każdy budynek 
powinien być osadzony na solidnym fundamencie. Dla nas chrześcijan, tym 
fundamentem jest Jezus Chrystus. 
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Prawidłowo zbudował dom ten, kto łączy z Bogiem swoje codzienne 
życie. Trwałość budynku zależy jednak głównie od fundamentu. Jak cement 
musi się połączyć z wodą i piaskiem aby stał się betonem, tak też nasze czyny i 
wola, duch nasz, całe nasze Ja muszą połączyć się w ścisły sposób z Jezusem 
Chrystusem, aby stały się fundamentem naszego domu duchowego. Całe nasze 
życie, nasza postawa w tym świecie, w codziennych sprawach muszą być 
złączone ze Słowem Jezusowym. Wtedy też żadne burze życiowe i żadne 
nawałnice nie zburzą w nas tego, co zbudował i co buduje Jezus Chrystus.  

Dlatego też mądrze postępuje w życiu ten, kto przychodzi do Bożego 
Domu, kto słucha i wykonuje i wypełnia Słowa Chrystusowe. Amen 

 
Bartłomiej Polok 

 
 
 

DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE  
POWIATU PISKIEGO  

 

GROSSROSEN ( GROβ ROSINSKO) – ROŻYŃSK WIELKI 

Kościół ewangelicki wybudowano w tej parafii w latach 1889 – 92. W roku 
1894 rozebrano ocalały po najeździe Tatarów XVI-wieczny drewniany kościół. 
Nowy kościół, który budowano w latach 1889-92 jest kościołem zbudowanym 
w stylu neogotyckim z wypalanej cegły z wieżą i wielokątną stallą. Poświecony 
został 23 grudnia 1892 r. Wnętrze kościoła posiada wypukłe sklepienie i empory 
po obydwu bokach. Urządzenie kościoła jest skromne. Na lewo od ołtarza 
znajduje się ambona. W latach 1937/38 kościół odremontowano, wnętrze 
wymalowano. 

       Według stanu z 1912r. parafia liczyła 2800 wiernych, w tym 1800 
Mazurów. Na terenie parafii funkcjonowało 6 szkół, w których uczyło 12  
nauczycieli. 

         Po 1945r. kościół przejęli katolicy. Obecnie Rożyńsk Wielki leży na 
terenie powiatu ełckiego.  
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Pieczęć Parafii Ewangelickiej w Rożyńsku Wielkim 

http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Kirchspiel/Diaschau/Eckersberg-Kirche-2002-15m.jpg
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Kirchspiel/Diaschau/Eckersberg-Kirche-2002-15m.jpg
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Po stanie z 1912 r. Parafia w  Rożyńsku Wielkim obejmowała 
następujące miejsca  

Nazwa 
miejscowości 
 do 1938 roku 

Nazwa miejscowości 
 z 1938 roku 

Obecna/ polska 
nazwa 

miejscowości 

Pozycja geograficzna  
 na mapie okręgu 

Groß Rosinsko )* 
und Klein Rosinsko 

 Großrosen * 
 Kleinrosen * 

Rożyńsk Wlk. 
n.i. 

29 km NE od Pisza 
2 km N od Rożyńska W. 

Bzurren )* Surren * Bzury 3 km N od Rożyńska W. 
Czernien Dornberg * (1930) Ciernie 3 km E od Rożyńska W. 
Czyprken Kolbitz * (1930) Czypryki 3 km NW od Rożyńska W. 

Dibowen )*  Diebau * Dybowo 3 km E od Rożyńska W. 
Gutten R )* Reitzenstein * Guty Rożyńskie 4 km SE od Rożyńska W. 
Jebrammen Bachort * Jebramki 4 km S od Rożyńska W. 

Kibissen Kibissen * Kibisy 5 km E od Rożyńska W. 
Krzywinsken )* Heldenhöh * Krzywińskie 4 km N od Rożyńska W. 
Kurziontken )* Seeland * Kurzątki 6 km NE od Rożyńska W. 
Marchewken Bergfelde (1926) * Marchewki 7 km NE od Rożyńska W. 

Nowaken Brüderfelde * Nowaki 4 km NE od Rożyńska W. 
Olschewen Kronfelde * Olszewo 3 km N od Rożyńska W. 

Klein Rogallen Klein Rogallen * Małe Rogale 7 km SE od Rożyńska W. 
Rossa -   

Skrodzken Jagdhof * Skrodzkie 3 km SW od Rożyńska W. 
Tatzken Tatzken * Taczki 3 km NE od Rożyńska W. 

Woitellen  Woiten * Wojtele 6 km SE od Rożyńska W. 

D = wioska; G = dobra; M = młyn; F = leśnictwo; OF = nadleśnictwo 
* = stoisko parafialne w 1939 r. 
kierunki geograficzne: N - północ, S - południe, E - wschód, W - zachód. 
n.i. - nie istnieje 

 

 

http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Grossrosen/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Kleinrosen/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Surren/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Dornberg/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Kolbitz/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Diebau/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Reitzenstein/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Bachort/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Kibissen/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Heldenhoeh/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Seeland/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Bergfelde/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Bruederfelde/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Kronfelde/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Klein-Rogallen/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Jagdhof/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Tatzken/Uebersicht.htm
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Ort/Woiten/Uebersicht.htm
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Mapa parafii w Rożyńsku Wielkim według stanu z 1939 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Geschichte/Kreiskarte.htm#unten%20rechts
http://www.familienforschung-sczuka.de/Ostpreussen/KrJo/Geschichte/Kreiskarte.htm#unten%20rechts
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OGŁOSZENIA 
 

Pomóż starszym i samotnym w naszej parafii! 

Ogłaszamy zbiórkę i wyjątkową akcję: Pomoc dla Seniora! 
Miarą 
człowieczeństwa i 
chrześcijaństwa jest 
dbanie o osoby 
starsze i samotne w 
szczególności w 
„jesieni” ich życia. 
Właśnie wtedy 
potrzebują wiele 
wsparcia, obecności 
drugiego człowieka 
oraz opieki w domu. 

Potrzeby takie zauważamy również w naszej piskiej parafii ewangelickiej, jest 
coraz więcej osób potrzebujących, samotnych w podeszłym wielu, którzy 
wymagają opieki w domu. Pomocy w tych najbardziej podstawowych 
czynnościach życiowych lub po prostu obecności i rozmowy. 

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel działające przy naszej parafii uruchomiło 
specjalne konto, gdzie można dokonywać darowizn (które również podlegają 
odliczeniu od podatku). Z całego serca prosimy o pomoc i wsparcie naszego 
projektu: „Pomoc dla Seniora”. 

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel 

pl. Daszyńskiego 12A 

12-200 Pisz 

KRS: 0000373147 

Konto PLN: 28 9364 0000 2002 0021 6616 0006 

Konto EURO: 12 9364 0000 2002 0021 6616 0003 

Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe – Pomoc dla Seniora 
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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 w szczególności osobom starszym i samotnym, 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 10 zł za miesiąc co stanowi 120 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. 

*** 
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Prezent pod choinkę 2019 
Prezent pod choinkę 2018 był 18. edycją akcji. Dzięki Wam udało nam się 
zebrać 5 932 prezenty! 1103 paczki wysłaliśmy na Ukrainę, 2982 do Rumunii, 
1535 na Białoruś, a 312 do Bułgarii, gdzie otrzymają je dzieci przebywających 
tam uchodźców. Wiele paczek trafi do sierot, Domów Dziecka i rodzin 
zagrożonych ubóstwem. Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy je 
przygotowali, koordynatorom oraz wolontariuszom za pomoc w koordynacji 
akcji i przygotowaniu paczek do transportu. 

Paczkę można zrobić samemu lub wirtualnie dokonując  wpłaty  w wysokości 
60 zł. Szczegóły akcji w ulotkach informacyjnych. Termin dostarczania paczek 
to 10 listopada 2019r. 

Koordynatorem akcji w naszej parafii jest pan Bartłomiej Polok. 
Zapraszamy do akcji "Prezent pod choinkę 2019"! 
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CHWILA RELAKSU 
 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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1. 
Doktryna teologiczna i chrześcijański ruch reformacyjny, zapoczątkowany 
przez Marcina Lutra 

2. Jego córkę wskrzeszono w Mk 5,21 

3. Przybito je na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 

4. Warownym ….. jest nasz Bóg 

5. Pierwszy dzień tygodnia 

6. Obok Mojżesza pojawił się podczas przemienienia Pana Jezusa 

7. Jeden z filiałów parafii Piskiej 

8. Imię autora Wyznania Augsburskiego z 1530r. 

9. Imię żony Lutra 

10. Zasiąść po lewicy i ….. Chwały Boga - prośba synów Zebedeusza (Mk 10,37) 

11. Jerzy, biskup naszego Kościoła 

12. Marcin, reformator z Wittenbergi 

13. Mały i Duży, autorstwa Marcina Lutra 

14. Pozwólcie ……. przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im (Mk 10,14) 

15. 
Jedno padło na drogę, kolejne na grunt skalisty, inne między ciernie (Mk 4, 
19) 

16. Święto obchodzone 31 października 

17. Narodowe … Niepodległości obchodzone 11 listopada 

18. Imię proboszcza parafii Piskiej 

19. 
Apostoł, który wraz z Janem i Jakubem udał się z Jezusem na górę 
przemienienia (Mk 9,2) 

 

B.P. 
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DANE TELEADRESOWE PARAFII 
 
ks. Marcin Pysz- Proboszcz 
Tel.: 790 763 777 
Tel. kom. służbowy: 502 620 934 
 
p. mgr  inż. Bartłomiej Polok - Praktykant 
Tel.: 790 763 777 
 
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu  
pl. Daszyńskiego 12A  
12-200 Pisz 
tel. 790 763 777 
 
Sekretariat Parafii  
czynny:  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 
 
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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