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  HASŁO MIESIĄCA: KWIECIEŃ 2020 R. 

 

Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone.  
 

      1 List Apostoła Pawła do Koryntian 15,42 

 

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

naszego piskiego miesięcznika. Słowa hasła kwietnia odnoszą się zbawienia 

darowanego nam w Jezusie Chrystusie. W zmartwychwstaniu to co skażone, 

grzeszne, upadłe zostanie wzbudzone jako czyste, nieskażone. Ta Apostolska 

prawda przekazywana nam na kartach pierwszego listu do zboru w Koryncie 

przypomina nam w jakim okresie Roku Kościelnego się znajdujemy. Aktualnie 

wydajne mi się, ze przez ogólnie szerzącą się informację nasze myśli i troski 

skupiają się na pandemii która tak dotkliwie dotyka Świat, naszą Ojczyznę, a 

może i niestety nasze rodziny i znajomych. Widzimy i doświadczamy zbliżającą 

się epidemię do naszych miejscowości i ciągle na nowo patrzymy, jak blisko już 

nas jest niebezpieczeństwo. To wszystko zajmuje nasze myśli, nasze głowy, a 

zapominamy o wyjątkowym czasie jakim Bóg nam dał – o Czasie Pasyjnym. 

Oczywiście tegoroczny Czas Pasyjny jest wyjątkowy pod wieloma względami, 

ale jest on nam dany. Niedawno Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich 

powiedział: mamy wyjątkowy czas zrobienie czegoś, o czymś myśleliśmy, a do 

tych czas nie mieliśmy czasu… Słowa te dotyczą również naszego życia 

duchowego. Może Bóg dał nam czas, abyśmy mogli zasiąść przed Słowem 

Wszechmogącego i na nowo zrozumieć ogrom miłości i łaski jaki dla nas, ludzi 

wierzących Bóg uczynił? Może to właśnie ten czas, aby doświadczyć zbawienia 

darowanego nam w Jezusie Chrystusie. Wiele razy słyszałem: oj pastorze, 

gdybym tylko miał więcej czasu to bym całą Biblię przeczytał… - oto masz czas! 

Aby to bo skażone w naszym życiu, w naszym duchowym życiu stało się 

nieskażone! Drogie siostry i bracia! Życzę wam z całego serca wiele Bożego 

Pokoju i nadziei, że Pan Bóg ma w swoich rękach zdrowie i życie każdego z 

nas. On dał nam nam rozum i wiemy jak mamy się strzec przed chorobą, więc 

bądźmy rozsądni, ale przepełnieni wiarą, że Bóg wszelkie doświadczenie obraca 

ku dobremu. W Nim, w Jezusie Chrystusie, który podąża za nas na Golgotę 

miejmy nadzieję i zaufanie. On w swojej śmierci czyni nas sprawiedliwymi, On 

swojej miłości oddaje swoje życie za każdego z nas. Wierzmy i trwajmy w 

nadziei i miłości, a Pan poprowadzi nas jak to każdego dnia czyni. Zostańcie z 

Bogiem!        Ks. Marcin Pysz 
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ROZWAŻANIA NA CZAS ŚWIĄTECZNY 
 

Drodzy Parafianie oraz Sympatycy naszej parafii i Piskiego Ewangelika! Nasz 

Kościół, kraj i Świat stanął w obliczu pandemii i nowych bardzo trudnych 

doświadczeń. Nie spodziewaliśmy się tego nigdy, że nie będziemy mogli 

uczestniczyć niedzielnych nabożeństwach, nie dlatego, że się nam nie chce, 

albo nie mamy czasu, ale dlatego, że nie możemy, bo nagle wspólne spotkanie 

może rodzić zagrożenie zdrowia i życia naszych sióstr i braci w Chrystusie… 

Dlatego postanowiliśmy na ten wyjątkowy czas świąteczny opublikować cykl 

rozważań. Serdecznie zapraszamy do lektury w poszczególne świąteczne dni! 

 

Wielki Czwartek 
 

1I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: 2Ten miesiąc 

będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem 

roku. 3Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego 

miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. 4Jeżeli 

zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada 

mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy 

może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka.  6Będziecie go 

przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe 

zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. 7I wezmą z jego krwi, i pomażą 

oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. 8Mięso jego upieczone 

na ogniu spożyją podczas tej nocy; jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi 

ziołami.  10Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do 

rana, spalcie to w ogniu. 11A w ten sposób spożywać go będziecie: Biodra wasze 

będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go 

w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. 12Tej nocy przejdę przez ziemię 

egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, 

i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan. 13A krew ta będzie dla 

was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie 

dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. 14Dzień ten będzie wam 

dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana; będziecie go 

obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne.  

2 Księga Mojżeszowa 12,1-4.6-8.10-14 

 Dzisiaj obchodzimy szczególny dzień – Wielki Czwartek – dzień 

ustanowienia Sakramentu Ołtarza. Pan Jezus wraz z dwunastoma zasiada do 
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tradycyjnej, nakazanej przez prawo żydowskie Wieczerzy Paschalnej. Jednakże 

w świadomości apostołów nie pojawia się myśl, że to jest ich ostatnia wspólna 

kolacja ze swoim mistrzem. 

Podczas tej kolacji, Pan Jezus wziął chleb i wino oraz wypowiedział słowa, 

które po dziś dzień są powtarzane w Kościołach podczas Komunii Świętej. 

Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Chleb oraz wino, mają tutaj jednak inne 

zadanie. Ich celem nie jest posilenie ciała, lecz posilenie duszy. 

Spożywanie kolacja paschalna tzw. sader nie jest jednak niczym 

wyjątkowym, gdyż tak czyniło wiele pokoleń Żydów przed Jezusem i tak czynią 

nadal dziś rodziny żydowskie. Święto Paschy obchodzone jest na pamiątkę 

wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej.  

Jak czytamy w dzisiejszym tekście, przed ostatnią dziesiątą plagą, Bóg 

nakazał narodowi Izraelskiemu oznaczyć krwią baranka drzwi swoich domostw. 

Krew na odrzwiach i 

nadprożu miała być 

znakiem dla Anioła 

Śmierci, aby ominąć 

oznaczone domostwa i 

oszczędzić pierworodnych. 

Jak wiemy, zginęli wtedy 

pierworodni egipscy, w tym 

również syn Faraona. Owa śmierć, była jedną z głównych przyczyn 

wypuszczenia ludu izraelskiego z ziemi egipskiej. Dlatego Pascha, za czasów 

Jezusa i obchodzona dziś wśród żydów jest wspomnieniem o wyjściu z Egiptu. 

Jednak podczas ostatniej wieczerzy następuje ustanowienie Nowej Paschy, 

Nowego Przymierza. Z tym, że baranka paschalnego zastępuje sam Jezus. Tak 

jak krew baranka w noc wyjścia z ziemi Egipskiej stała ratunkiem dla ludu 

izraelskiego, tak krew Jezusa jest ratunkiem dla nas wierzących. 

I dziś spożywając jego ciało, ciało Chrystusa i pijąc krew naszego Pana, w 

postaci chleba i wina, miejmy świadomość, że jesteśmy dzięki temu uwolnieni z 

niewoli. Nie Egipskiej, ale z niewoli grzechu, ku Żywotowi Wiecznemu, naszej 

Ziemi Obiecanej. Amen.  

Bartłomiej Polok 
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Wielki Piątek 
 

To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich 

upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa 

poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa 

prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas 

grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą.  

2 List Apostoła Pawła do Koryntian 5,19-21 

 

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Drogi 

wielkopiątkowy zboże. W tym roku w wyjątkowy sposób chcemy budować 

wielkopiątkową społeczność ludzi wierzących. Dotknięci doświadczenie 

pandemii nie możemy uczestniczyć w jednym z najważniejszych nabożeństw w 

Roku Kościelnym.  

 

Dla każdego Luteranina właśnie Wielki Piątek jest dniem najmocniej 

wpisanym w tożsamość ewangelicką. I nie są prawdą słowa często słyszane w 

różnych ruchach kościołów ewangelickich, że tak nie jest… Wielki Piątek 

stanowi o tym kim jesteśmy, Wielki Piątek stanowi o tym, że nauk Reformacji 

nie przepadła i nadal trwa. Cała ewangelicka teologia i rozumienie Boga nie jest 

możliwe bez wpatrywania się na wzgórze Golgoty, gdzie na krzyżu umiera Syn 

Boży Jezus Chrystus. Ta śmierć, śmierć Boga na krzyżu golgoty ukazuje 

największą miłość i nie oceniony dar, jaki Bóg nam daje. Tracąc tą perspektywę 

tracimy Boga z oczu. Niestety coraz częściej można doświadczać wygładzania 

Wielkopiątkowych wydarzeń, bo wydaje nam się, że ubieranie w „cukierkowe” 

słowa i historyjki krzyżowej męki Chrystusa Pana przybliży do Boga coraz to 

bardziej oddalający się Świat. A takie tendencje jedynie rozmydlają treść 

wielkopiątkowego poselstwa.  

 

Droga siostro i 

bracie, Chrystus Pan umarł 

w męczarni za Twój 

grzech! O tym chce w 

szczególności przypomnieć 

Wielki Piątek. (…) Bóg w 

Chrystusie świat z sobą 

pojednał, nie zaliczając im 

ich upadków (…) Bóg 
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wychodzi do nas w swoim działaniu, On sam to czyni, bez jakiekolwiek ludzkiej 

zasługi. Bóg sam nam pokazuje co od nas wymaga. On w Chrystusie dał nam 

nauczyciela, który potrafił stanąć pośrodku nas, pośrodku naszego grzechu i 

upadku, aby dać nam nadzieję. To On przychodzi do człowieka i leczy go, jako 

najlepszy lekarz, to On daje nadzieję w cierpieniu. To dzięki niemu teraz, kiedy 

doświadczamy bólu i łez ludzi chorych i umierających, mimo strachu i lęku, 

możemy właśnie w Chrystusie szukać lekarza duszy i ciała. To On w końcu 

oddaje swoje święte i bezgrzeszne życie za każdego z nas, abyśmy mogli 

otrzymać największy dar, dar żywota wiecznego.  

 

Droga siostro i bracie. Jakże wyjątkowo brzmią słowa do nas skierowane 

w tym roku: w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem! Może 

właśnie dlatego musiał się „Świat zatrzymać” abyśmy zrozumieli, jak bardzo 

tego pojednania z Bogiem potrzebujemy. Teraz kiedy nie mamy możliwości 

spotkać się z rodzinami, z 

bliskimi, w społeczności ludzi 

wierzących w naszych 

kościołach i kaplicach, 

przychodzi do nas Apostoł 

Paweł i woła: Pojednajcie się 

z Bogiem! … abyśmy w Nim 

stali się sprawiedliwością 

Bożą.  

 

Zapraszam was siostry i bracia do wpatrzenia się na nowo w krzyż 

Golgoty! Doświadczmy, jak wielki dar miłości dał na Bóg w śmierci swojego 

syna Jezusa Chrystusa. Ta śmierć jest dla nas… bo to my potrzebujemy 

pojednania z Bogiem, bo to my potrzebujemy nawrócenia i powrotu jak te 

marnotrawne dzieci do Ojca Niebiańskiego. Z dziękczynieniem i z refleksją 

przeżywajmy ten Wielkopiątkowy czas. Choć w trudnych i niespodziewanych 

warunkach. Ale może i tu i teraz chce Pan Bóg do ciebie przemówić? Słuchaj, 

módl się i uwielbiaj Boga za Jego miłość. Amen.  

Ks. Marcin Pysz 
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I Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

 

Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich 

ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z 

martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez 

człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak 

w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. A 

każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci którzy są 

Chrystusowi w czasie jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę 

królewską Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. 

Bo On musi królować póki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. 

A jako ostatni wróg zostanie zniszczona śmierć. Wszystko bowiem poddał pod 

stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz 

tego który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy tez i 

sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim 

we wszystkim.  

1 List Apostoła Pawła do Koryntian 15,19-28   

 

Chrystus Pan wstał z martwych! Słowa tej ewangelickiej pieśni chcą nasz 

w ten radosny czas przepełniać. Radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego 

możemy kolejny raz przeżywać w naszych domach i rodzinach. Kolejny raz Bóg 

dozwolił nam stać się częścią wielkanocnej wieści o zmartwychwstaniu Syna 

Bożego Jezusa Chrystusa. Który oddał swoje życie na krzyży Golgoty za grzech 

całego Świata, za twój i mój grzech, za twoje i moje odstępstwo od Bożej woli, 

za twój i mój brak miłości. Nich będzie chwała i cześć i uwielbienie za ten 

wielki i nieoceniony dar. Dar zbawienia i życia wiecznego w społeczności dzieci 

Bożych.  

A jednak Chrystus został 

wzbudzony z martwych i jest 

pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. 

Skoro bowiem przyszła przez 

człowieka śmierć, przez człowieka 

też przyszło zmartwychwstanie. 

Albowiem jak w Adamie wszyscy 

umierają, tak też w Chrystusie 

wszyscy zostają ożywieni. Apostoł Narodów w znakomity sposób oddaje tą 

cudowną wieść. Dopiero sam Bóg stając się człowiekiem, zstępując na ten 
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grzeszny padół w betlejemskiej dziecinie mógł dokonać zupełnego i 

wystarczającego dzieła zbawienia.  

Człowiek przepełniony pożądliwością nie był i nie jest w stanie sam 

osiągnąć pokój z Bogiem, niestety zawsze w nas jest więcej egoizmu, zawiści, 

braku miłości i braku wiary. Dopiero Bóg patrząc na losy swojego ludu i 

wkraczając w jego rzeczywistość mógł zmienić człowieka, mógł 

usprawiedliwić, tzn. uznać za sprawiedliwego grzesznego człowieka. To jest 

największy cud Wielkanocy. Chrystus zmartwychwstał nie dla siebie, ale dla 

ciebie!  To przez człowieka i Boga zarazem, przez Jezusa z Nazaretu przyszło 

zmartwychwstanie i usprawiedliwienie dla nas. W Chrystusie staliśmy się 

ożywieni jak to pisze Paweł. W Chrystusie zmartwychwstałym otrzymaliśmy 

nowe życie, nową nadzieję, nową szansę… a tu już pozostają odwieczne 

pytania: Czy wykorzystasz tą szansę? Czy pozostaniesz w tym stanie 

odnowienia, ożywienia – jaki daje ci zmartwychwstały Pan? Czy w końcu 

zmienisz swoje życie?  

Na te pytania droga siostro i bracie 

musimy sobie odpowiedzieć. To są 

pytania o twoja wiarę, twoje zaufanie 

Bogu i twoje trwanie przy Bogu. Dzieło 

zbawienia darowane nam przez Jezusa 

Chrystusa musi znaleźć odpowiedź w 

naszym życiu. Nie da się być wierzącym 

chrześcijaninem i trwać w nienawiści, 

bylejakości, w wątpliwych etycznie decyzjach. Nie! Żyć w mocy Bożej to 

czerpać z Słowa Bożego codzienną siłę do lepszego życia pełnego miłości, 

zrozumienia, wybaczenia i pokory.  

Całe nasze życie poddane jest Bogu aby Bóg był wszystkim we wszystkim, 

dotyczy to również twoje życia! Jako nowonarodzone dzieci Boże szukajmy 

odnowy, szukajmy poprawy. Jest rzeczą jasną, że będziemy upadali i nie raz 

jeszcze odstąpimy od Boga. Ale jako ludzie wiary wiemy, że musimy do Niego 

powrócić! Bo tylko w Nim, w Bogu jest pokój jakiego nam ten świat dać nie 

może.  

Zrozummy to, jak bardzo Boga potrzebujemy, w szczególności teraz gdy 

nasze życie, naszą codzienność dotyka pandemia, kiedy nie wiemy czy będzie 

nam dane w zdrowiu ją przetrwać. Teraz właśnie potrzebujemy bliskości z 

Bogiem i uzdrowienia naszych ciał i naszych dusz! Nastał tak trudny czas: 

człowiek boi się człowieka, przyjaciel omija przyjaciela, pozdrawiamy się z 
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daleka, omijamy się – bo wiemy, że tak musi być, ludzie umierają w 

samotności, dzieci muszą być w szpitalach bez rodziców. To straszliwie boli, 

kiedy przy spotkaniu przypadkowego człowieka boisz się wejść z nim w bliższą 

relację, bo może cię zarazić… doświadczenia te są dla mnie strasznie trudne i 

powodują lęk.  

Bóg w zmartwychwstałym Jezusie przychodzi teraz do nas i chce ten lęk i 

ból załagodzić. On chce abyśmy w Nim szukali pocieszenia i nadziei. On chce 

odnowić twoje i moje życie poprzez promienie światłości z pustego grobu.  

Tam rozpoczęło się nowe życie i w tobie Pan chce rozpocząć nowe życie! 

Trwaj przy Bogu, szukaj Go. Niechaj miłosierny Bóg da nam zdrowie i pokój, 

niechaj Jego łaska spocznie na nas i na naszych rodzinach. Zostańcie z Bogiem i 

trwajcie w Nim! Amen.  

 

 

II Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
 

36A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: Pokój wam! 37Wtedy 

zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. 38Lecz On rzekł im: Czemu 

jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych 

sercach? 39Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i 

popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. 40A gdy 

to powiedział, pokazał im ręce i nogi. 41Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z 

radości i dziwili się, rzekł im: Macie tu co do jedzenia? 42A oni podali mu 

kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. 43A On wziął i jadł przy nich. 44Potem 

rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, 

że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u 

proroków, i w Psalmach. 45Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć 

Pisma.  

Ewangelia wg Łukasza 24,36-45 

 

Dzisiaj przyglądamy się dość niecodziennej sytuacji. Uczniowie, którzy 

spotkali zmartwychwstałego Pana na drodze do Emaus, wrócili z powrotem do 

Jerozolimy. Tam zastali jedenastu apostołów, którzy opowiadali między sobą, o 

tym co przydarzyło się Marii Magdalenie, Joannie i Marii Jakubowej, a później 

co zobaczył Piotr. Tym samym, apostołowie, powinni być uświadomieni, że Pan 
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Zmartwychwstał. Jednak mimo to, oni się zatrwożyli i pełni lęku mniemali, że 

widzą ducha, gdy ich mistrz stanął pośrodku nich mówiąc Pokój wam. 

Oni ciągle nie 

rozumieli, o co chodzi z tym 

zmartwychwstaniem. Dla 

nich to było coś nowego. 

Byli naocznymi świadkami 

wskrzeszeń, lecz nie 

potrafili sobie zobrazować, 

tego, że Jezus wskrzesza 

samego siebie. 

Oni potrzebowali naocznego dowodu zmartwychwstania. Oni jeszcze byli 

przekonani, że to tylko duch Jezusa. Gdy jednak mogli dotknąć Go i gdy 

zobaczyli, że Jezus spożywa posiłek, jak każdy człowiek, to oczy im się 

otworzyły. Zaczęli powoli rozumieć i docierały do nich słowa, które Jezus im 

przekazywał od niemal samego początku. Wszak pamiętamy, że Jezus 

parokrotnie zapowiadał swoją śmierć, lecz oni jednak nie rozumieli tego słowa, 

a bali się zapytać (Mk 9,32). I o tych słowach przypomniał im teraz Jezus 

mówiąc, że musi spełnić się wszystko, co jest napisane o nim.  

Na te słowa Jezusa, otworzyły się im umysły i zaczęli rozumieć Pisma. 

Zaczęli pojmować, że Pisma składają świadectwo o Chrystusie  (J 5,39). 

Czy my dzisiaj potrzebujemy naocznego dowodu aby uwierzyć w 

Zmartwychwstałego Pana? Czy konieczne nam jest aby dotknąć jego świętych 

ran? Czy nie wystarczy nam to, że On do nas przemawia, poprzez Słowo Boże i 

za jego pośrednictwem oznajmia „Pokój Wam”. Amen 

Bartłomiej Polok 
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Z ŻYCIA PARAFII MARZEC 

 

 

Współpraca polsko - amerykańska 

W minionych dniach w piskiej parafii ewangelickiej odbyły się dwa spotkania z 

ewangelickim kapelanem wojsk USA stacjonujących w Bemowie Piskim. W 

jednym ze spotkań wziął udział superwizor kapelanów na Europę. Współpraca 

będzie polegała na wolontariacie amerykańskich żołnierzy w ośrodkach 

prowadzonych przy piskiej parafii oraz na terenie OREW w Piszu. Ponadto 

planowane są wspólne nabożeństwa w kościele w Wejsunach. Bardzo cieszymy 

się, że nasz kościół stanie się również domem duchowym dla protestanckich 

żołnierzy Armii USA. 

 

 

 

*** 
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Nowa skrzynka pocztowa przed parafią! 

 

W dniu 13 marca została zawieszona nowa skrzynka pocztowa na ogrodzeniu 

przy piskiej parafii ewangelickiej. Prace te związane są z ograniczeniem 

działalności kancelarii parafialnej w najbliższym czasie, związanych z panującą 

epidemią. Dziękujemy „grupie roboczej” za szybkie i profesjonalne wykonanie 

zadania… 

*** 

 

Dzwon Pokoju 

 

http://pisz.luteranie.pl/pl_PL/2020/03/15/dzwon-pokoju/
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Od niedzieli Oculi (15.03.2020 r.) codziennie o godz. 18:00 na kościele 

ewangelickim w Wejsunach będą rozbrzmiewały dzwony wzywające do 

wspólnej modlitwy. Po dzwonach kuranty odegrają pieśń „Pod Twą obronę, 

Ojcze na niebie…”. 

W ten sposób zapraszamy do wspólnej modlitwy w obliczu pandemii. 

Chcemy prosić Boga o pokój dla naszych serc, pokój dla naszych domów i 

rodzin, miast i Ojczyzny, a przede wszystkim o powstrzymanie 

rozszerzającej się pandemii. Prośmy Boga o prowadzenie i 

błogosławieństwo w tych trudnych chwilach. 

Pan Jezus mówi na kartach Ewangelii wg Jana: Pokój zostawiam wam, mój 

pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce 

wasze i niech się nie lęka.  

Nadzieja nasza niech nieustannie trwa w Panu naszym Jezusie Chrystusie! 

 

 

 

 

 

WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 

 

 

 

Zabawa karnawałowo - walentynkowa w Powiatowym 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Piskiej 

 

13 lutego balowaliśmy na całego podczas zabawy karnawałowo - 

walentynkowej. Było mnóstwo dobrej zabawy, konkursów no i oczywiście 

tańców. Na deser wybraliśmy króla i królową balu - tym razem była to pani 

Ania i pan Arkadiusz - najlepsi tancerze na zabawie.  
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*** 
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Bal Karnawałowy – Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu 

 

21.02. odbył się Bal Karnawałowy, podczas którego uczestnicy tańczyli, 

śpiewali oraz wzięli udział w przygotowanych konkursach i zabawach. Na 

koniec tradycyjnie terapeuci wybrali króla i królową balu. 

 

 
 

*** 

 

 

 

Występ dla żołnierzy 

 

4.03. odbył się występ muzyczno-taneczny, którym uczestnicy przywitali 

żołnierzy armii amerykańskiej. Żołnierze wysłuchali również wiersza o naszym 

ośrodku, który przetłumaczyła żołnierzom ich tłumaczka. Całość zakończyło 

powitanie pastora amerykańskiego.  
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*** 

 

Piąte Urodziny Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w 

Białej Piskiej 

4 marca obchodziliśmy 5 rocznicę otwarcia pierwszego budynku PŚDS w Białej 

Piskiej! Nie do uwierzenia, ale już 5 lat pomagamy i prowadzimy zajęcia 

terapeutyczne dla naszych Uczestników z terenu miasta i całej gminy. Nie 

zabrakło tortu i oczywiście hucznego STO LAT! 
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Dzień Kobiet – Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu 

 

Z okazji Dnia 

Kobiet panowie 

przygotowali krótki 

występ artystyczny 

specjalnie dla pań, 

razem z panami 

terapeutami 

gotowali obiad oraz 

upiekli ciasto. 

Po kawie panie 

oddawały się 

zabiegom 

upiększającym i 

relaksacyjnym. 

 

 

*** 
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Dzień Mężczyzn oraz Wenus kontra Mars – Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Piszu 

 

10 marca z okazji Dnia Mężczyzn odbył się krótki występ artystyczny 

przygotowany przez uczestniczki specjalnie dla panów. Następnie, jak co roku, 

w nawiązaniu także do Dnia Kobiet, odbył się turniej  "Wenus kontra Mars", 

podczas którego dwie drużyny, jedna składająca się z pań, druga z panów, 

rywalizowały ze sobą odpowiadając na pytania z różnych dziedzin. W tym roku 

wygrały panie. 

 

 
 

 

*** 
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Dzień Kobiet i Mężczyzn - Powiatowym Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Białej Piskiej 

 

W tym roku jak zawsze uroczyście obchodziliśmy dzień Kobiet i Mężczyzn. 

Panowie wręczyli Paniom kwiaty, a Panie słodkie upominki Mężczyznom. 

 

 

 
 

 
*** 
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PLAN NABOŻEŃSTW KWIECIEŃ2020 R. 

 

 

W związku z panującą pandemią koronawirusa najbliższe nabożeństwa 

zostały zawieszone do odwołania. Bliższe informacje będziemy publikować 

na stwonie internetowej naszej parafii. Zapraszamy również do kontaktu z 

proboszczem parafii ks. Marcinem Pyszem – tel.: 502 620 934 

 

Zachęcamy do oglądania transmisji nabożeństw w telewizji i internecie oraz 

słuchania w radiu, a także do osobistej modlitwy. 

 

Nabożeństwa niedzielne, w tym Wielkanoc -  TVP 3 Regionalna godz. 13:00 

 

Nabożeństwo w Wielki Piątek - TVP 2 godz. 17:00 

 

Nabożeństwa z Kościoła Ewangelickiego w Olsztynie - Radio Olsztyn 

niedziela godz. 21:00 

 

Więcej transmisji można znaleźć w Internecie. 

 

 

Data 
Tekst 

kazalny 
Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała Piska 

26.04. 
1P 2, 

21b-25 

2 Niedziela po 

Wielkanocy 

9:00 

 

11:00 

 
9:15 

 do 

Ełku godz. 

9:15 

03.05. J 15,1-8 
3. Niedziela po 

Wielkanocy 

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 
 

 

Zmarł śp. biskup Janusz Narzyński 

 

 

W wieku 92 lat zmarł w Warszawie bp Janusz Narzyński, w latach 1975–1991 

zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, w latach 1983–

1986 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. 

 

Biskup Janusz Narzyński zmarł w dniu swoich 92 urodzin, 14 marca 2020 

roku w Warszawie.  

 

 
 

*** 



 
 

- 22 - 

#zostanwdomu i... czytaj! 

 

Zapraszamy do odwiedzania księgarń internetowych. 

 

 

Księgarnie ewangelickie 

stacjonarne są zamknięte, 

ale nadal działają 

księgarnie internetowe. 

Drzwi są chwilowo 

zamknięte, ale serca dla 

czytelników zawsze 

szeroko otwarte! 

  

 

 

Księgarnia Augustana 

 

Wydawnictwo Augustana w ramach swojej działalności prowadzi także 

stacjonarną i internetową Księgarnię Augustana, która oferuje przede wszystkim 

książki własne, ale także szeroko pojętą literaturę religijną. W ofercie można 

znaleźć Biblie, Śpiewnik ewangelicki i postylle ze zbiorami kazań czyli książki, 

które pomagają nam w przeprowadzeniu nabożeństw domowych. Ponadto 

księgarnia poleca książki historyczne, literaturę dla dzieci, powieści. Można 

także kupić e-booki ks. Leszka Czyża wydane przez Wydawnictwo Augustana 

dostępne na woblink. 

 

W związku z obecną sytuacją Wydawnictwo Augustana udostępniło nową 

stronę www.zwiastun.pl, aby – mimo problemów w dystrybucji wydania 

papierowego – czytelnicy mogli zapoznać się z najnowszymi numerami 

czasopisma. Strona jest dalej w budowie i z tego powodu mogą występować 

utrudnienia. Przez najbliższy miesiąc lub dwa strona będzie całkowicie otwarta 

dla wszystkich czytelników. Później ogólnodostępne będą teksty informujące o 

wydarzeniach, a większość artykułów będzie dostępna dla prenumeratorów. 

Zamówienia złożone w księgarni internetowej są obecnie wysyłane minimum 

raz w tygodniu. Zapraszamy do kontaktu mailowego z 

księgarnią: ksiegarnia@augustana.pl, e-mail: ksiegarnia@augustana.pl 

https://ksiegarnia.augustana.pl/
https://woblink.com/katalog?autor=Leszek+Czy%C5%BC
http://www.zwiastun.pl/
mailto:ksiegarnia@augustana.pl
mailto:ksiegarnia@augustana.pl
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Księgarnia Warto 

 

 

Księgarnia "Warto" w Cieszynie pracuje mimo zamkniętych drzwi (z powodu 

zagrożenia epidemicznego). W dobie Internetu to nic trudnego. Przyjmujemy 

zamówienia online, odbieramy telefony, doradzamy, proponujemy. 

 

Księgarnia zapewnia dostęp do literatury, muzyki oraz filmów chrześcijańskich 

ze szczególnym uwzględnieniem tematyki biblijnej i protestanckiej. Posiada w 

swojej ofercie około 3 000 tytułów. Jest także głównym dystrybutorem 

publikacji Wydawnictwa Warto, 

 

Współpracując z ponad 40 kontrahentami w Polsce, udostępnia na wirtualnych 

półkach różnorodne pozycje dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Na czas 

akcji #zostanwdomu księgarnia poleca w specjalnych cenach: familijne 

słuchowiska i płyty z wykładami. 

 

Zapraszamy do kontaktu mailowego z księgarnią: 

e-mail: ksiegarnia@cme.org.pl 

 

 

 

Księgarnia  "Głos życia" 

 

Prowadzi głównie sprzedać publikacji Wydawnictwa "Głos życia" działającego 

przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://warto.com.pl/
mailto:ksiegarnia@cme.org.pl
https://katowice.luteranie.pl/wydawnictwo/wydawnictwo/
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Apel Diakonii Polskiej 

 

Prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz oraz zwierzchnik Kościoła bp Jerzy 

Samiec przekazali apel o składanie ofiar na rzecz osób potrzebujących, 

dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. 

 

 
 

Bracia i Siostry! 

 

Wszyscy śledzimy kolejne doniesienia o sytuacji spowodowanej stanem 

epidemii w Polsce i wielu krajach całego świata. W związku z sytuacją 

w naszym kraju i z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, władze 

państwowe na bieżąco podejmują decyzje o wdrażanych ograniczeniach. 

Zmienia się nasze codzienne funkcjonowanie, a jako społeczeństwo 

dostosowujemy się do przyjmowanych rozwiązań w różnych sferach naszego 

życia, w tym w odniesieniu do życia kościelnego i liturgicznego. 

 

Jednym z filarów Diakonii jest pomoc okazywana drugiemu człowiekowi. W 

obecnej sytuacji wyrazem naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem może 

być z jednej strony ograniczenie bądź całkowite powstrzymanie się od 

aktywności, które nie są dla nas niezbędne, z drugiej zaś zorganizowana 

koordynacja wzajemnej pomocy. W tych trudnych chwilach okażmy naszą 

solidarność. 
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Apelujemy o składanie ofiar na rzecz pomocy osobom najbardziej 

potrzebującym, bezpośrednio dotkniętych skutkami epidemii. Pozostańmy 

wrażliwi na potrzeby tych, których funkcjonowanie w obliczu koronawirusa 

może być szczególnie utrudnione – osób starszych, samotnych, chorych 

i niepełnosprawnych, a także potrzebujących wsparcia dzieci i młodzieży. 

 

Każde, nawet najmniejsze wsparcie, może się przyczynić do poprawy ich 

trudnej sytuacji. 

 

 

Ofiary można przekazywać na konto Diakonii Polskiej. Zebrane środki 

pomogą w realizacji koordynowanych przez Diakonię Polską projektów 

pomocowych. 

 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

ul. Miodowa 21 

00-246 Warszawa 

Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa 

Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 

 

z dopiskiem „Pomoc epidemia” 

 

Z chrześcijańskim pozdrowieniem, 

  

  

  

bp Jerzy Samiec                                                                        bp Ryszard Bogusz 

Biskup Kościoła                                                               Prezes Diakonii Polskiej 

Ewangelicko–Augsburskiego w Polsce                                    
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - ŚWIAT 
 

Modlitwa przyczynna 

 
 

 
 

Modlitwa przyczynna w tej nadzwyczajnej sytuacji 

 

Przygotowana przez Światową Federację Luterańska – Wspólnotę Kościołów  

19 marca 2020 r. 

 

W czasie dystansu i unikania fizycznego kontaktu, gdy ciało Chrystusa nie może 

spotkać się w jednym miejscu, zbieramy się przez Ducha Świętego w naszych 

różnych miejscach – domach, mieszkaniach, pokojach – i wołamy do Ciebie: 

Usłysz nasze wołanie, Boże… 

        …wysłuchaj naszej modlitwy. 

 

Daj odwagę i mądrość krajowym rządom i władzom lokalnym, by dla dobra 

wszystkich wprowadzały w życie regulacje dotyczące zdrowia publicznego i by 

wzmacniały wysiłki mające powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, na 

którego narażony jest każdy człowiek. Usłysz nasz wołanie, Boże… 

        …wysłuchaj naszej modlitwy. 

 

Tchnij w swój Kościół ducha miłości i powściągliwości, by niestrudzenie 

wspierał i promował regulacje i ograniczenia dla dobra wszystkich. Umocnij 

nasze świadectwo, byśmy mogli się stać przykładami współczującego 

samoograniczenia. Usłysz nasze wołanie, Boże… 

        …wysłuchaj naszej modlitwy. 
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Zmiłuj się, Boże! Uzdrawiaj chorych, wzmacniaj starszych i bezbronnych, chroń 

wszystkich przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Usłysz nasze wołanie, 

Boże… 

        …wysłuchaj naszej modlitwy. 

 

Zmiłuj się, Boże! Wspieraj i chroń wszystkich pracowników służby zdrowia 

oraz tych, którzy służą chorym i osobom należącym do grup ryzyka. Pamiętamy 

zwłaszcza o uchodźcach i tych, którzy im dzisiaj służą. Wzmocnij wszystkie 

instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne. Usłysz nasze wołanie, Boże… 

        …wysłuchaj naszej modlitwy. 

 

Zmiłuj się, Boże! Pociesz i wzmocnij tych, którzy są sami i odizolowani, którzy 

cierpią z samotności i niepokoju. Usłysz nasze wołanie, Boże…  

        …wysłuchaj naszej modlitwy. 

 

Zmiłuj się, Boże, nad całą ludzką rodziną i nad swoim stworzeniem, a zwłaszcza 

wysłuchaj naszych osobistych modlitw, które wypowiadamy teraz na głos lub w 

ciszy naszych serc […] Usłysz nasz wołanie, Boże…  

        …wysłuchaj naszej modlitwy. 

 

Napełnij każde serce ufnością w Twoją łaskę, która nas wyzwala i łączy we 

wspólnocie w jednym ciele Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Usłysz nasz 

wołanie, Boże… 

        …wysłuchaj naszej modlitwy. 

 

Ześlij swego Ducha Świętego, odnów swój Kościół w modlitwie i solidarności 

ze wszystkimi jego bliźnimi. Usłysz nasz wołanie, Boże… 

        …wysłuchaj naszej modlitwy. 

 

Pamiętaj w swoim miłosierdziu o wszystkich, którzy umarli i dziś umrą [chwila 

ciszy]. Usłysz nasz wołanie, Boże… 

        …wysłuchaj naszej modlitwy. 

 

Modląc się, ufamy Twojemu wielkiemu miłosierdziu i Twej bezwarunkowej 

obietnicy, że zawsze będziesz z nami.    Amen! 

 

Tłumaczenie: Ewa Sojka, Jerzy Sojka 
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MODLITWA WSTAWIENNICZA  

W CZASIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 

WERSJA DLA DZIECI 

 

Kochany Panie, Jezu, Ty jesteś naszym najlepszym Lekarzem. Potrafiłeś 

uzdrowić tak wielu ludzi, którzy Cię o to prosili. My też prosimy Cię, żebyś 

przyszedł nam z pomocą w tym trudnym czasie, kiedy z powodu groźnego 

wirusa musimy siedzieć w domu i nie możemy chodzić do przedszkola i szkoły. 

 

Przez tego wirusa bardzo dużo osób na całym świecie ciężko zachorowało i 

czuje się bardzo źle z tego powodu. Tak wielu ludzi bardzo boi się, że 

zachoruje. Panie Jezu, my też się boimy, dlatego prosimy Cię, chroń nas przed 

zarażeniem i opiekuj się nami, bo tylko z Tobą możemy czuć się bezpiecznie! 

 

Panie Jezu, pomóż uleczyć wszystkich chorych, spraw, aby poczuli się lepiej i 

mogli wrócić ze szpitala do domu. Pomóż naukowcom znaleźć jak najszybciej 

lekarstwo, daj mądrość ludziom, którzy szukają dla nas szczepionki. 

 

Wspieraj Jezu wszystkich, którzy walczą z wirusem, którzy dbają o nasze 

zdrowie, dodaj sił przede wszystkim lekarzom i pielęgniarkom, którzy opiekują 

się chorymi. 

 

Ochraniaj i pocieszaj wszystkich ludzi starszych, słabych, biednych, chorych 

samotnych i tych, którzy się smucą, bo z powodu choroby umarli ich bliscy. 

Miej w opiece nasze rodziny, chroń babcię i dziadka, rodziców, siostrę i brata, 

koleżanki i kolegów, opiekuj się naszym krajem, Kościołem i wszystkimi 

ludźmi na świecie. 

 

Ufamy Tobie, Jezu, bo obiecałeś nam, że Ty będziesz z nami zawsze – w każdej 

sytuacji, a szczególnie gdy się boimy i jesteśmy w niebezpieczeństwie. Dlatego 

prosimy Cię, dodaj nam wszystkim odwagi. Potrzebujemy Cię Jezu, bo jesteś 

naszym Dobrym Pasterzem i tylko Ty możesz nas uratować. 

  

Kochany Panie, Jezu, wysłuchaj naszej modlitwy i usłysz nasze wołanie. Amen. 

  

Opracował: ks. Marcin Rayss 

Źródło: www.luteranie.pl 
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ROZWAŻANIE 

 

 

Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Mt 28,6 

 

Nastał nam czas przeradosny, wierni więc pląsajcie! -  słowa tej pieśni 

wielkanocnej (ŚE nr 184), w kontekście tego, co dzieje się dziś wokół nas, 

wydają się słowami przekornymi. No bo, gdzie jest ten czas przeradosny? Jak tu 

pląsać w obliczu niewidzialnego zagrożenia? 

Tegoroczna wiosna miała się kojarzyć pozytywnie. Już zima, była dość 

łagodna i chyba wszyscy czekaliśmy na te coraz cieplejsze dni, aby móc wyjść z 

domu i cieszyć się ciepłym wiosennym powietrzem.  

Wiosna, to także znak zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Niedziela 

Wielkanocna moich lat dziecięcych była dla mnie takim drugim Bożym 

Narodzeniem. Wraz z bratem zawsze w ten dzień chodziliśmy do ogrodu aby 

„trzepać krzoczkami”, bo może zajączek przyniósł nam jakiś prezent. 

Wielkanoc, to Zmartwychwstanie Jezusa. Owo wydarzenie pokazuje nam 

zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Wielkanoc obwieszcza nam, tę piękną 

informację, że Nie ma go tu! Nie ma go w grobie. Grób jest pusty, Pan 

Zmartwychwstał! Stało się to, o czym kilkukrotnie wspominał swoim 

apostołom. I to napawa optymizmem. Żadne choroby, wirusy, nieszczęścia, nie 

powinny przyćmić wielkanocnej radości, którą to nawet możemy okazywać w 

domowym zaciszu. I żyć świadomością, że jeśli nie ma go w grobie, to jest z 

nami, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nastał nam czas przeradosny, 

wierni więc pląsajcie! -  słowa tej pieśni wielkanocnej w kontekście tego, co 

dzieje się dziś wokół nas, wydają się słowami przekornymi. Ale mimo wszystko 

to jest czas przeradosny i pląsajmy w obliczu żywego zbawiciela. 

 

 

Bartłomiej Polok 
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OGŁOSZENIA 
 

Komunia domowa 

Jeśli z powodu złego stanu zdrowia, podeszłego wieku lub innych wydarzeń 

losowych nie możesz uczestniczyć w nabożeństwach, poinformuj parafię! 

Uczestnictwo w nabożeństwach, w społeczności ludzi wierzących jest konieczne 

do budowania wspólnoty oraz duchowego wzmacnianie się. W szczególny 

sposób doświadczymy to w chwili, kiedy nie będziemy mogli z różnych 

powodów uczestniczyć w niedzielnych i świątecznych nabożeństwach. Póki 

jesteśmy młodzi i na siłach nie zrozumiemy powyższego zdania… dopiero w 

chwili słabości, zauważymy jak wiele nam brakuje, gdy nie możemy razem 

spotkać się w kościele / kaplicy na wspólnej modlitwie. Brak ten odczuwają 

osoby starsze oraz ciężko chore. Kiedy w szczególny sposób potrzebują 

duchowego wsparcia i obecności swojego duszpasterza. 

Jeśli nie możesz przyjść do kościoła, pozwól aby kościół przyszedł do ciebie! 

Prosimy o kontakt z proboszczem naszej parafii i umówienie terminy odwiedzin 

domowych. Przy takiej okazji można porozmawiać z duszpasterzem oraz 

przeżyć domową Spowiedź i Komunię Świętą. 

 ks. Marcin Pysz  tel.: 502 620 934 

sekretariat: 790 763 777 

e-mail: luteraniepisz@gmail.com 

 
 

*** 
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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.  

  

  

Prosimy o P O M O C! 

 

Nasze stowarzyszenie prowadzi: 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu dla 50 uczestników terapii 

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej dla 50 

uczestników terapii 

- Stację Socjalną w Piszu - pod opieką mamy 60 pacjentów 

  

Waszą pomoc potrzebujemy na: 

- prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej 

Piskiej 

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu 

  

KRS : 0000373147 - wpisz w podczas wypełniania 

deklaracji PIT 
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CHWILA RELAKSU  

 

 

 1.                      

    2.                  

   3.                  

4.                     

 5.                     

 6.                   

 7.                          

  8.                    

 9.                    

    10.               

  11.                 

  12.                      

 13.                    

 14.                      

  15.                  

      !         
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1. Najlepsza dla Pana ofiara z pokarmów smażonych na patelni (3 Mż 2, 5) 

2. Którego zwierzątka nie można jeść, bo uznane jest za nieczyste? (3 Mż 11, 5) 

3. Składane Bogu (3 Mż rozdziały 1-7) 

4. W co Mojżesz ubrał Aarona, przed jego namaszczeniem? (3 Mż 8,7) 

5. Jaka ofiara jest składana za winę, której dopuszczono się wobec Pana?                

(3 Mż 5,14-19) 

6. Co Aaron ma ustawić na szczerozłotym świeczniku? (3 Mż 24,1-4) 

7. W jakim namiocie może przebywać tylko kapłan podczas  przebłagania? (3 

Mż 16, 17) 

8. Na czym ma pozostać ofiara całopalna przez całą noc? (3 Mż 6, 9) 

9. Co jest zakazane w 3 Mż 10, 6-7? 

10. Najlepsza dla Pana ofiara z pokarmów (3 Mż 2,1) 

11. Na jaką chorobę trzeba cierpieć, aby kapłan mógł uznać chorego za 

nieczystego (3 Mż 13,2-3) 

12. Przeciw komu trzeba się zaprzeć, aby tym sprzeniewierzyć się Bogu? (3 Mż 

6, 2) 

13. Czyją osobę należy szanować, aby okazać bojaźń Bożą? (3 Mż 19,32) 

14. Co kapłan ma nasypać na ogień przed Panem? (3 Mż 16, 13) 

15. Co wraz z plackami trzeba złożyć przy dziękczynnej ofierze pojednania? (3 

Mż 7,13) 

Bartłomiej Polok 

 

*** 
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Diabelski kamień w Klusach 

 

Przed wojną miejscowa ludność znała bardzo wiele różnych legend i opowieści. 

Niektóre z tych historii przetrwały do naszych czasów, ale trudno o nich mówić 

jako o żywej tradycji, o żywym micie. Dziś są to w zasadzie anegdotyczne 

opowieści spisane przez badaczy i opublikowane w formie zbiorów legend 

mazurskich lub przekształcone w bajki dla młodszych i starszych. Ale jest jedna 

historia, która wciąż żyje. 

Zaczyna się owa opowieść w XVII w., we wsi Klusy leżącej w gminie Orzysz. 

Ponoć zachowała się w archiwach parafialnych notatka, że w tamtejszym 

kościele, wówczas ewangelickim, ksiądz Jakub Wiśniewski (Jacob Wissnerus), 

człowiek wielkiej wiary i wiedzy, wypędził z opętanej diabła Kobolda. 

W drugą niedzielę po Trójcy Świętej po kazaniu polecił wiernym śpiewać 

psalm: Bóg naszą mocną twierdzą, a sam przystąpił do wypędzania złego. Gdy 

postać kłobuka pojawiła się w drzwiach świątyni, ksiądz zawołał: 

– O, niewdzięczny, zapomniałeś Pana Boga, Stworzyciela twego, 

Wszechmogącego, który stworzył cię Świętym, lecz ty przez siebie samego 

nieczysty i zły się stałeś! 

– Wyjdę, ale nie na twój rozkaz – odpowiedział ks. Wiśniewskiemu piekielnik – 

ale na rozkaz Jezusa Nazareńskiego przestałem dręczyć tę kobietę; jakem 

kłobuk, tak, prawda; będziesz miał pamiątkę. 

Kobold wyskoczył z kościoła i stanął na leżącym przed budynkiem kamieniu, 

odciskając na nim stopę ni to kury, ni to człowieka. 

Kamień ten pojawiać się będzie w historii Klus i tamtejszej parafii wiele razy. 

Ponoć opowieść o zdarzeniu dwukrotnie powstrzymała siły Tatarów i Polaków 

przed atakiem na wieś; o kamieniu wspominał też proboszcz Jan Grosz (Johann 

Gross) z Klus w 1786 r. w swoim piśmie do archiprezbitera Tymoteusza 

Gizewiusza z Jańsborka (Pisza). 

Jeszcze w tym samym stuleciu kamień podobno usunięto z terenu parafii i 

wmurowano w fundament pobliskiego mostu, ale nadal było widać na nim 

odcisk przypominający zajęczą łapkę. Legenda wciąż jednak była żywa, bo po 

jakimś czasie na trawniku przed wejściem do świątyni zagościł nowy kamień. 
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Ten może nie nosił odcisku łapy kłobuka, ale za to widniała na nim wyryte data 

ANNO 1754 i nazwisko Morsking – czyli nazwisko mistrza murarskiego, który 

kierował budową nowego kościoła na miejscu starego. Opowieść ciągle była 

żywa na tyle, że kamień węgielny z czasem stał się dla miejscowych diabelskim 

kamieniem. 

Legendę o kłobuku i kamieniu z Klus przytaczają w XIX i XX wieku Max 

Toeppen, Jerzy Łapo, Anna Szyfer. Przytaczają jako badacze, którzy po prostu 

dokumentują mazurski folklor i nie dają mu wiary. Ale jest przynajmniej jedna 

osoba, która w historię o egzorcyzmach księdza Wiśniewskiego wierzy. 

Niedługo minie bowiem rok, odkąd kamień… zniknął.                                     

Miejscowi folkloryści zauważyli, że kamienia nie ma. Proboszcz parafii, 

obecnie katolickiej, twierdzi, że takiego kamienia „nie ma i nigdy nie było”. 

Podobnie twierdzą pytani mieszkańcy wsi. Takie tłumaczenie jest czymś 

cudownym, bo oznacza, że ludzie nadal uważają, iż w historii sprzed prawie 

czterystu lat może tkwić jakieś ziarenko prawdy, które ich niepokoi na tyle, żeby 

się kamienia pozbyć i jeszcze zaprzeczać jego istnieniu. To oznacza, że folklor 

mazurski wciąż żyje. 

A kamień już raz zniknął, więc kto wie? Może kłobuk nie powiedział jeszcze 

ostatniego słowa? Wszak na Mazurach czego jak czego, ale kamieni mamy pod 

dostatkiem. 

Artur Olchowy 

 

Źródła: 

M. Toeppen, Wierzenia mazurskie, Dąbrówno 2014. Jerzy Łapo, Czarci Ostrów, Dąbrówno 

2014. 

Notatka [www]: www.facebook.com/dzedzej.dzedzej [dostęp na dzień 25.03.2020 r.] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/dzedzej.dzedzej
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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  / Tel. kom. służbowy: 514 391 461   

 

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu  

pl. Daszyńskiego 12A  

12-200 Pisz 

tel. 790 763 777 

 

Sekretariat Parafii  - chwilowo nieczynny 

 

 

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! 

 

NOWE KONTO!   

Numer konta bankowego Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel 

BNP Paribas                    

21 1600 1462 1885 2786 4000 0001                

Darowizny i składki członkowskie można odliczyć od podatku! 

 

Redakcja: ks. Marcin Pysz,  Marcin Redzko 

http://www.esbetel.pl/

