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  HASŁO  MIESIĄCA WRZESIEŃ 2020 R. 
 
 

Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. 2 Kor 5,19 
 

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy. Po 
przerwie wakacyjnej powoli powracamy do swoich obowiązków, do tzw. 
„normalnego życia”, choć przychodzi nam to przeżywać w nie do końca 
normalnych czasach. Nadal przychodzi nam trwać w czasie pandemii, co w 
wielu z nas budzi trwogę i lęk. Nasze dzieci poszły po półrocznej przerwie do 
szkół, staramy się dostosować do tych trudnych warunków. W tych wszystkich 
myślach i lękach nie możemy zapomnieć, że jesteśmy dziećmi Bożymi! Tak 
łatwo nam przychodzi o tym zapominać… zamartwiamy się, czasami 
przyjmujemy postawę arogancji względem Stworzyciela, staramy się być 
mądrzejszymi. Bóg wielokrotnie ukazuje nam, że „bez Niego ani do proga”. 
Droga siostro i bracie prawda o Bożej obecności w twoim życiu jest ci bardzo 
potrzebna. Gdy wierzę Bogu, że mnie nie opuści, wtedy łatwiej idzie mi iść w 
życie. Ufaj Bogu, a On wszystko ku dobremu poprowadzi. Słowa ap. Pawła z 2 
listu do Koryntian ukazuje nam właśnie tą prawdę: Bóg w Chrystusie świat z 
sobą pojednał, czyli Bóg w Chrystusie potwierdził swoje obietnice dane niegdyś 
Izraelowi. W Chrystusie, Zbawicielu naszym staliśmy się nierozerwalną cząstką 
Bożej rodziny. Bóg w swojej nieocenionej miłości wychodzi do nas, aby nam 
przywrócić wartość dzieci Bożych. To On sam nas ze sobą jedna, my nic sami 
nie możemy dokonać, jesteśmy grzeszni i wiele upadków jeszcze przed nami, 
ale podstawą chrześcijańskiej wiary jest świadomość, że mam do Kogo wracać! 
Zawsze możesz wrócić do Jezusa, On zawsze Cię przyjmie, On zawsze ciebie 
przytuli i powie: odpuszczam ci! To jest ta nieoceniona miłość Boga do 
człowieka, miłość, której nie umiemy do końca racjonalnie wytłumaczyć – ale 
czy trzeba? Nie! Po prostu bracie i siostro ciesz się! Ciesz się, że tak ukochał cię 
Bóg, uwielbiaj Pana swoim życiem, przekazując tą miłość dalej do bliźnich… 
Tego w tym trudnym czasie pandemii potrzebujemy: miłości wzajemnej a nie 
drwiny, miłości a nie poniżenia, miłości a nie zawiści. Wszyscy jesteśmy jedną 
rodziną pojednani w Chrystusie z Bogiem! Czerpmy z ten ewangelii, dobrej 
nowiny siły na każdy kolejny dzień swojego życia. Ale przede wszystkim 
wpatrzeni w miłujące oblicze Jezusa, kochajmy bliźnich i dbajmy o ich 
zbudowanie, a nie zgorszenie! Zostańcie z Bogiem, niech chroni was od złego 
na duszy i na ciele! Zostańcie w zdrowiu! Amen!   Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII LIPIEC - SIERPIEŃ 
 

Akcja - porządki w kościele... 

W sobotę  4 lipca miała miejsce 
szybka akcja – porządki w 
kościele… Grupa robocza z 
wielkim oddaniem ogarnęła nasz 
kościół w Wejsunach. Po ciężkich 
pracach posililiśmy się ciastem 
pani pastorowej. Oto parę ujęć 
zabieganych i zapracowanych 
parafian. 

Dziękujemy za pomoc!!! 

 

*** 
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Nagraliśmy! 

 
W dniu 10 lipca br. w kościele w Wejsunach o godz. 17:00 rozpoczęła się 
rejestracja nabożeństwa luterańskiego przez TVP3. Niniejsze nagranie 
organizowała Redakcja Ekumeniczna TVP. W nagraniu poza liczną grupą 
pracowników TVP3 oddział Łódź, wzięło udział 45 parafian. W tym miejscu 
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wyjątkowym 
wydarzeniu, w szczególności dziękujemy za wspaniały i zaangażowany śpiew!! 
Serdecznie dziękujemy za wasz udział, drodzy parafianie!!! Cieszymy się, że 
zawsze możemy na was liczyć! 

W szczególności chcemy podziękować całej obsłudze i realizatorom nagrania z 
TVP3 oddział w Łodzi, dziękujemy osobą funkcyjnym podczas nabożeństwa: p. 
Agnieszce Redzko – organistce naszej parafii, pp. Bernardowi Kapteinie i 
Szymonowi Tyrnie – lektorom, duchownym naszej parafii za przygotowanie i 
poprowadzenie nabożeństwa, p. Manfredowi Dendzie za przygotowanie i 
przekazanie kwiatów na to wyjątkowe nabożeństwo, ponadto wszystkim, który 
pomogli przygotować kościół i obejście do tego wyjątkowego wydarzenia. 

Nabożeństwo zostało wyemitowane w TVP3 w niedzielę 12 lipca 2020 r. o 
godz 15:45 

*** 
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Remont iluminacji kościoła w Wejsunach. 

 

W połowie lipca nasza „grupa robocza” przeprowadziła remont/wymianę lamp 
oświetlających nasz kościół od strony Onufryjewa. Zostały zamontowane nowe 
halogeny ledowe na przygotowanych przez naszych panów podstawach… już 
niedługo będziemy mogli cieszyć się nowym oświetleniem naszego kościoła w 
Wejsunach. 

Serdecznie dziękujemy panu Bernardowi, Jerzemu i Bartłomiejowi za 
wykonane prace! 

W tym roku planujemy jeszcze parę drobnych prac przy naszym kościele, jak: 
montaż podstawy pod gniazdo bocianie, zakup i montaż poręczy przy wejściu 
do kościoła dla osób starszych oraz zakup i montaż trzech masztów flagowych 
przy kościele. 

Cały czas również trwa zbiórka środków na renowację ołtarza i ambony 
naszego kościoła. 

Powyżej wymienione prace można wesprzeć ofiarą klikając na ten link: 
OFIARA NA KOŚCIÓŁ W WEJSUNACH 

 

http://pisz.luteranie.pl/pl_PL/darowizny/
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zdj. Bartłomiej Polok 

*** 
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Obradowała Rada Parafialna w Piszu. 

W dniu 19 sierpnia br. odbyło się pierwsze od wybuchu pandemii posiedzenie 
Rady Parafialnej PEA w Piszu. Organizatorzy zapewnili największe możliwe 
środki ostrożności. 

Podczas obrad Rada Parafialna na podstawie uchwały przywróciła nabożeństwa 
połączone z Sakramentem Ołtarza od niedzieli 23.08 (uroczystości konfirmacji) 
oraz w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w Wejsunach i Piszu, zaś w Ełku w 
każdą czwartą niedzielę miesiąca. Rada Parafialna upoważniła proboszcza 
parafii do ewentualnego ponownego zawieszenia sprawowania Sakramentu 
Ołtarza w momencie pogorszenia się sytuacji epidemicznej na terenie piskiej 
parafii ewangelickiej. Sakrament ołtarza będzie udzielany pod dwiema 
postaciami ze specjalnie zakupionego naczynia „intinctorium”. 

Ponadto Rada Parafialna zapoznała się z aktualną sytuacją finansową parafii. 
Postanowiono również zamontować poręcze przy wejściu do kościoła w 
Wejsunach oraz trzy maszty flagowe na skwerze przy kościele. 

Zebrani poruszyli również wiele ważnych kwestii bieżącego życia parafii oraz 
wyznaczyli plany i zamierzenia do końca 2020 r. 
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zdj. Bartłomiej Polok 

*** 

Konfirmacja 2020 

 

W niedzielę 23 sierpnia 2020 r. w kościele ewangelickim w Wejsunach miała 
miejsce uroczystość konfirmacji. W tym roku do konfirmacji przystąpili: Paweł 
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Plaga oraz Szymon Tyrna. Konfirmanci wzięli czynny udział w liturgii 
nabożeństwa oraz  przystąpili do Sakramentu Ołtarza. W uroczystości wzięły 
również udział najbliższe rodziny naszych konfirmantów. 

W imieniu Rady Parafialnej życzenia przekazała pani kurator Ewa Olchowy. 

Rozpoczynając nabożeństwo proboszcz parafii ks. Marcin Pysz podkreślił, że 
jest to jedno z największych świąt Kościoła, kiedy młodzi ludzie po odbytym 
przygotowaniu, potwierdzają swoją wiarę i chęć trwania przy Bogu oraz 
aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. 

Konfirmantom życzymy wiele Bożego błogosławieństwa i dumy z bycia 
aktywnym członkiem Kościoła Luterańskiego w Polsce! Staliście się 
„ambasadorami” naszego Kościoła w swoich społecznościach, dawajcie dobre 
świadectwo wiary! 
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zdj. Marcin Redzko 
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Nasi Konfirmanci 

 

Paweł Plaga 

ur. 15.08.2006 

Zainteresowania: Interesuję się 
informatyka, sportem oraz rolnictwem. 

Co dała mi konfirmacja?: Konfirmacja 
daje mi w naszym Kościele prawo do 
wyborów w parafii, przystępowania do 
Stołu Pańskiego ,bycie członkiem rady 
parafialnej. 

Werset konfirmacyjny:                                           

Wzoruj się na zdrowej nauce którą 
usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w 
miłości, która jest w Jezusie 
Chrystusie. 2 Tm 1,13 
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Szymon Tyrna 

ur. 11.07.2006 

Zainteresowania: Granie na gitarze, 
granie w gry komputerowe, 
ekskluzywne samochody oraz 
samoloty. 

Co dała mi konfirmacja?: Konfirmacja 
dała mi przede wszystkim pewność 
siebie, potwierdzenie tego, że chcę się 
angażować w życie mojej parafii. 

Werset konfirmacyjny: 

Jak więc przyjęliście Chrystusa 
Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, 
Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, 
i utwierdzeni w wierze, jak was 
nauczono, składając nieustannie 
dziękczynienie. Kol 2, 6-7 

 

*** 
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Piękna pogoda zachęca do pracy... 

W naszej parafii nie marnujemy pięknej wakacyjnej pogody. Nasza „grupa 
robocza” ciężko pracuje przez cały czas wakacyjny. Pan Marcin wykonał m.in. 
poprawki malarskie na ogrodzeniu przed domem parafialnym w Piszu, zaś p. 
Bartłomiej z oddaniem wyczyścił parafialne naczynia liturgiczne. Wprawdzie 
dawno nieużywane (z powodu trwającej pandemii nie prowadziliśmy, aż do 
23.08 br. nabożeństw połączonych z Sakramentem Ołtarza). 

Dziękujemy za ochoczą pracę! 
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 
 

Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Białej Piskiej -   lipiec - sierpień 2020 

  
W naszym Domu lato w pełni. Wszystko kwitnie i daje plony, a my dbamy o 
nasze roślinki. Jeśli tylko pogoda pozwala korzystamy z wypoczynku na 
świeżym powietrzu - gramy w gry zespołowe i spędzamy czas  naszym 
podwórzu. 
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz 
 

*** 
 

 
Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Piszu -    lipiec - sierpień 2020 
 
W naszym ośrodku nie 
poddajemy się wirusowi. 
Sumiennie przestrzegamy 
zasad bezpieczeństwa i 
stosujemy się na bieżąco do 
nowych wytycznych. Mimo 
faktu, że nadal jesteśmy 
podzieleni na dwie grupy, 
które nie widzą się od 
dłuższego czasu, miło 
spędzamy czas w 
przydzielonych nam 
pracowniach: gramy w karty, gry planszowe, wykonujemy ćwiczenia ruchowe, 
czytamy, słuchamy muzyki, śpiewamy, a podczas ładnej pogody gramy w 
bocce.  
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Tęsknimy jednak za dniem, gdy spotkamy się wszyscy, wspólnie ugotujemy 
obiad i wszyscy razem zjemy go przy "jednym stole". 
 

   
 

Relacja: Ewa Krygier Bosak; Zdjęcia: Violetta Zakrzewska 
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PLAN NABOŻEŃSTW WRZESIEŃ 2020 R. 
 

Zasady zachowania i zabezpieczenia epidemiologicznego podczas 
nabożeństw: 

1. Przy wejściu i wyjściu z kościoła / kaplicy dezynfekujemy dłonie w 
wyznaczonym miejscu. 

2. Podczas całego trwania nabożeństwa zakrywamy nos i usta poprzez 
maseczki lub inne materiały. 

3. Na placu przykościelnym zachowujemy odległość między osobami min 
1,5 m. 

4. Po każdym nabożeństwie kościół / kaplica zostanie przewietrzony i 
zdezynfekowany. 

 

Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała Piska 

06.09. Mt 
5,24-27 

13. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

9:00 
  

11:00 
 

 
 do 

Pisza godz. 
10:30 

13.09. Łk  19, 
1-10 

14. Niedziela po 
Trójcy Świętej 9:00 11:00 10:00 

 do 
Ełku godz. 

9:15 

20.09. 1 Mż 2, 
4b-9.15  

15. Niedziela po 
Trójcy Świętej 9:00 11:00  

 do 
Pisza godz. 

10:30 

27.09. 2 Tm 1, 
7-10 

16. Niedziela po 
Trójcy Świętej 9:00 11:00 

10:00 
  

 do 
Ełku godz. 

9:15 

04.10. Mk 8, 
1-9 

17. Niedziela po 
Trójcy Świętej 
Dziękczynne 
Święto Żniw 

9:00 
  

11:00 
 

 
 do 

Pisza godz. 
10:30 

 
Legenda:   - Spowiedź i Komunia Święta; 
                   - transport na nabożeństwo;      
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 
 

Komunikat Biskupa Kościoła 

W związku z pojawiającymi się w wielu miejscach wątpliwościami dotyczącymi 
tego, czy nadal obowiązują w kościołach obostrzenia dotyczące zachowania 
odległości pomiędzy wiernymi, przekazuję kilka słów wyjaśnień.   

OBOSTRZENIA PAŃSTWOWE  

W zakresie sprawowania kultu religijnego dodatkowe obostrzenia dotyczą 
wyłącznie strefy czerwonej i wprowadzają limity uczestników wydarzeń 
religijnych organizowanych: 
1) w budynkach (kościoły, kaplice) – 50% obłożenia budynku,  
2) na zewnątrz – 150 osób,  
z jednoczesnym utrzymaniem obowiązku zakrywania ust i nosa, poza osobami 
sprawującymi kult religijny. W strefie żółtej i zielonej nie ma limitu 
uczestników wydarzeń kościelnych.  
  
Oznacza to, że na terenie całej Polski obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa - 
dla każdej ze stref, tj. czerwonej, żółtej i zielonej. Limit osób przebywających w 
świątyni, a zatem w myśl ustawodawcy zapewne także obowiązek zachowania 
stosownych odstępów, przewidziany jest tylko dla strefy czerwonej.  

ZALECENIA KOŚCIELNE  

Niezależnie od instrukcji państwowych jako Biskup Kościoła zalecam, aby tam 
gdzie to możliwe, utrzymać obostrzenia dotyczące zachowania odstępów 
pomiędzy wiernymi uczestniczącymi w nabożeństwie. Podtrzymuję zatem 
rekomendację, aby zachować 2-metrowe odstępy, które nie dotyczą osób ze 
wspólnego gospodarstwa domowego.  
  
Ważne, aby uczestnicy nabożeństwa mieli zakryty nos i usta, bo to jest wymóg 
mocno podkreślony w regulacjach państwowych. Proszę również o zapewnienie 
wiernym środków do dezynfekcji rąk przed wejściem do kościoła. 
  
Rekomendacje i zalecenia dotyczą wszystkich parafii, niezależnie od tego, czy 
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znajdują się one na terenie strefy czerwonej, żółtej lub zielonej. Parafie 
znajdujące się w czerwonej strefie muszą bezwzględnie przestrzegać obostrzeń 
państwowych. 
  
Pragnę jednocześnie podkreślić, że ostateczne decyzje dotyczące zakresu 
wprowadzanych obostrzeń dotyczących limitu osób w kościołach podejmują 
miejscowe Rady Parafialne zgodnie z obowiązującymi przepisami 
państwowymi. W czasie podejmowania decyzji zachęcam do daleko idącej 
roztropności i wnikliwej analizy lokalnych warunków, gdyż w wielu krajach to 
kościoły stały się miejscami wybuchu nowych ognisk koronawirusa.  
  
Informuję również, że wszystkie pozostałe regulacje dotyczące Komunii Świętej 
pozostają niezmienione.  

 
bp Jerzy Samiec 

Dni Ewangelizacyjne w Mrągowie 

 

W dniach od 20 do 23 sierpnia 2020 roku w kościele ewangelicko-augsburskim 
w Mrągowie odbywały się Dni Ewangelizacji.  

 

 

Program ewangelizacji zakładał trzygodzinne spotkania przez trzy dni 
składające się z trzech punktów programu, a mianowicie: wykładu, spotkania z 
gościem i ewangelizacji. W ostatnim dniu zaplanowane zostało niedzielne 
nabożeństwo. 
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Wykłady zatytułowane „Trzy po trzy” prowadził Duszpasterz Ewangelizacyjno-
Misyjny Diecezji Mazurskiej ks. radca mjr Tomasz Wigłasz. Wykłady 
poświęcone zostały cyfrze trzy, która wielokrotnie pojawia się w Piśmie 
Świętym. Stały się one doskonałą okazją do przypomnienia sobie historii 
biblijnych dotyczących: Jonasza, który trzy dni spędził w brzuchu wielkiej ryby, 
ofiarowania Izaaka na wzgórzu Moria, a także drogi uczniów do Emaus. Dzięki 
wykładom ich uczestnicy mogli również dostrzec dotychczas niezauważalne 
przez siebie szczegóły wymienionych historii biblijnych. 

 
Po wykładach rozpoczynały się spotkania z gośćmi, które prowadził 
administrator mrągowskiej parafii ks. Krzysztof Śledziński. Pierwszego dnia 
gościem ewangelizacji był Edwin Banaszewski z Parafii w Sorkwitach, 
przedsiębiorca, Mazur, autor książki „Pijany Mazur”. Rozmowa z panem 
Banaszewskim dotyczyła Mazur, lokalnych zwyczajów, tradycji, wierzeń 
ludowych, trudnej historii, ale też mazurskiej kuchni. Uczestnicy Dni 
Ewangelizacji mieli okazję również nabyć książkę „Pijany Mazur” z dedykacją 
jej autora. 

 
W kolejnym dniu ks. Śledziński gościł Krzysztofa Kapes-Kowalskiego, 
ewangelika z Rybnika, konfirmanta ks. Piotra Mendrocha, pierwszego Polaka, 
który zdobył tzw. Koronę Europy. Rozmowa z panem Kowalskim dotyczyła 
głównie gór i przygód związanych ze zdobywaniem „Korony Europy”. W 
trakcie rozmowy okazało się, że gość wspinał się również w Afryce, w górach 
Atlasu, a także wędrował w Himalajach. Pan Krzysztof opowiadał również o 
żeglarstwie, które jest jego drugą pasją i przygodzie związanej z przepłynięciem 
Atlantyku. Ostatnim z gości Dni Ewangelizacji był Biskup Senior Diecezji 
Mazurskiej ks. Rudolf Bażanowski, który jest autorem książek poświęconych 
Diecezji Mazurskiej, a wydanych przez Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie. 
Bp Bażanowski przedstawił powody powstania książek „Kościoły i Parafie 
Diecezji Mazurskiej” oraz „Kalendarium Diecezji Mazurskiej 1945-1991”. 
Następnie przedstawił dzieje kościołów i parafii, które znajdują się na terenie 
dawnego mrągowskiego okręgu kościelnego. Uczestnicy Dni Ewangelizacji 
mogli nabyć książki autorstwa bpa Rudolfa Bażanowskiego z dedykacją autora. 
 
Ostatnim punktem programu była ewangelizacja, którą prowadził ks. Łukasz 
Stachelek. Tytuł ewangelizacji brzmiał „Bez reszty”, a oparty był o przypowieść 
o … i tu pojawił się pewien problem, bo dla jednych to przypowieść o synu 
marnotrawnym, dla innych o zazdrosnym bracie, a jeszcze dla innych o 
miłosiernym ojcu. Ewangelizacja pozwoliła uczestnikom na nowe spojrzenie na 
tą bardzo znaną przypowieść, a także dała wiele impulsów do przemyśleń, co 
wyrażali niejednokrotnie uczestniczący w poszczególnych dniach ewangelizacji. 
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W trakcie Dni Ewangelizacji ks. Bogdan Wawrzeczko opowiadał o działalności 
organizacji „Open Doors”. W modlitwach uczestników Dni Ewangelizacji także 
prowadzili w poszczególne dni: zwierzchnik Diecezji Mazurskiej bp Paweł 
Hause, ks. Piotr Mendroch oraz bp Rudolf Bażanowski. 

 
W niedzielę na zakończenie Dni Ewangelizacji odbyło się nabożeństwo 
prowadzone przez bpa Pawła Hause, ks. Piotra Mendrocha, ks. Krzysztofa 
Śledzińskiego oraz  ks. Tomasza Wigłasza, który wygłosił kazanie. 

 
Należy zauważyć, że uczestnicy Dni Ewangelizacji zachowywali wymogi 
sanitarne związane z dezynfekcją rąk, używaniem maseczek lub innych osłon na 
usta i nos, a także utrzymywaniem dystansu społecznego. 

 
źródło: www.luteranie.pl 

 
 

NASZE TRADYCJE - KONFIRMACJA  

 
Odpytunek 

Jedną ze starych tradycji związanych z Konfirmacją (przynajmniej na 
Śląsku Cieszyńskim) jest tzw.: Odpytunek. Jest to nic innego jak podziękowanie 
dla rodziców, opiekunów, rodziców chrzestnych bądź dziadków wygłoszone 
przez Konfirmanta. Ale to nie byle jakie podziękowanie! 

W dniu swojej konfirmacji, przed nabożeństwem młody konfirmant, bądź 
konfirmantka brała swoich najbliższych na osobność i zmawiała, lub gdy 
emocje nie pozwoliły czytała treść owego podziękowania.  

Sam mile wspominam ten moment. Mimo, że do tego podziękowania 
przygotowywała mnie babcia, to dopiero w dzień konfirmacji, na moment przed 
jego wygłoszeniem zdałem sobie sprawę z jego ważności.                                      
Co z tego, że byłem wyuczony treści na pamięć, kiedy emocje wzięły górę i 
jedyne słowa wyrecytowane z pamięci to: Pójcie, bo chciołech wom cosi 
pejdzieć (chodźcie bo chciałem wam coś powiedzieć). Poszliśmy do pokoju, 
który dzieliłem wówczas z bratem i w obecności rodziców, rodziców 
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chrzestnych oraz dziadków przeczytałem(!) ów odpytunek, którego treść 
brzmiała:  

Drodzy rodzice, rodzice chrzestni i dziadkowie! Nadszedł czas mojej 
konfirmacji, podczas której po raz pierwszy sam przystąpię do Komunii Świętej. 
Zanim uklęknę przed ołtarzem, pragnę wam, kochani rodzice, chrzestni i 
dziadkowie, z całego serca podziękować za waszą miłość i troskliwość, które 
prowadziły mnie od kołyski aż do dnia dzisiejszego – tak dla mnie ważnego dnia 
konfirmacji. Chcę was równocześnie prosić, byście my wybaczyli i odpuścili, 
czym was w przeszłości zasmuciłem lub rozgniewałem. Przede wszystkim pragnę 
teraz, w waszej obecności, podziękować Bogu Wszechmogącemu za Jego łaskę, 
w której mogłem wzrastać od narodzenia po dziś dzień. Ślubuję Bogu i wam, że 
postaram się ani Jego, ani was w przyszłości nie zawieść; że będę żyć tak, jak na 
człowieka wierzącego przystoi, Panu na chwałę a wam wszystkim ku radości. 
Proszę, módlcie się o mnie, by mi Bóg w Trójcy Jedyny pomógł te postanowienia 
wypełnić. Oby stał przy mnie nie tylko w dzień mojej konfirmacji, ale przez całe 
moje życie. Amen.  

Po czym udaliśmy się wraz z bliskimi do kościoła, gdzie miał się odbyć akt 
mojej konfirmacji.  

Z tego miejsca chcę podziękować rodzicom i opiekunom naszych drogich 
konfirmantów. Dziękuję wam za wkład jaki włożyliście w wychowanie swoich 
pociech oraz za pomoc w zachowaniu ich tożsamości na tej Mazurskiej Ziemi. 

 

Bartłomiej Polok 
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OGŁOSZENIA 
 

Darowizny 

Uprzejmie prosimy o wsparcia Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu. 
Można dokonać dowolnych wpłat (darowizn) poprzez bezpieczne płatności 
internetowe DotPay lub tradycyjnym przelewem bankowym ( numer konta na 
końcu gazetki). 

Szybka, wygodna i bezpieczna forma płatności online z Twojego rachunku 
bankowego. Wystarczy uzupełnić pola formularza znajdującego się na stronie 
naszej parafii http://pisz.luteranie.pl/pl_PL/darowizny/ i kliknąć w przycisk 
„zapłać online przez DotPay„. 

Datki  i darowizny na cele kultu religijnego uprawniają do uwzględnienia ulgi w 
rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym. 

Aktualnie nasza parafia zbiera środki na następujące cele: 

1. Pomoc dla seniorów prosimy o dopisek – Wpłata na cele kultu religijnego – 
SENIORZY 

2. Renowacja ołtarza i ambony w kościele w Wejsunach – Wpłata na cele kultu 
religijnego – WEJSUNY 

3.Składka kościelna prosimy o dopisek - Wpłata na cele kultu religijnego - 
SKŁADKA KOŚCIELNA  

4. Wpłaty bez wpisanego celu szczegółowego będą przeznaczane na bieżące 
potrzeby naszej parafii. 

Serdecznie dziękujemy za każdy dar serca! 

 

 

http://pisz.luteranie.pl/pl_PL/darowizny/
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CHWILA RELAKSU  
 

Krzyżówka na wrzesień 
 

          1.             
 2.                     
  3.                   
      4.               
 5.                      
     6.               
      7.               
   8.                  
  9.                        
    10.                    
          11.             
 12.                     
     13.              
        14.                
 15.                         
    16.                   
   17.                    
     18.                   
           19.                 

20.                             
        21.                 
   22.                    
   23.                    
    24.                  
    25.               
    26.                  
     27.                
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1. Daleki krewny Noemi, od strony męża (Rt 2, 1) 
2. Przy wykupie i zamianie, na potwierdzenie układu, oddawano własny… 

(Rt 4, 7) 
3. Jeden z synów Noemi (Rt 1, 5) 
4. Co Rut miała odkryć po znalezieniu Boaza na klepisku? (Rt 3, 4) 
5. Rut była wdową po nim (Rt 4, 10) 
6.  Imię syna Obeda (Rt 4, 22) 
7. Zbierała je Rut na polu Boaza (Rt 2, 2) 
8. Jak Noemi chciała by ją nazywano, ponieważ Pan napełnił ją goryczą? 

(Rt 1, 20) 
9. W czym Rut miałą maczać swoją kromkę chleba? (Rt 1, 14) 
10.  Mąż Noemi, z którym wyszła z ziemi judzkiej. (Rt 1, 1) 
11.  Imię syna Rut i Boaza (Rt 4, 21) 
12.  Jakie ziarno  Boaz podawał Rut do jedzenia? (Rt 2, 14) 
13.  Dziecko Rut (Rt 4, 13) 
14.  W jakim czasie Rut i Noemi przybył do Betlejemu? (Rt 1, 22) 
15.  Boaz dla Noemi to bliski krewny oraz… (Rt 2, 20) 
16.  Na czym Boaz przesiewał jęczmień? (Rt 3, 2) 
17.  Do kogo przysiadła się Rut by zjeść podczas pracy w polu? (Rt 2, 14) 
18.  W co Boaz odmierzył Rut sześć miar jęczmienia? (Rt 3, 15) 
19.  Skąd wyszli Noemi z rodziną, gdy szli do Moabu? (Rt 1, 1) 
20.  Kogo spostrzegł Boaz po obudzeniu się o północy? (Rt 3, 8) 
21.  Ilu spośród starszych miasta uczestniczyło w rozmowie Boaza z drugim 

wykupicielem? (Rt 4, 2) 
22.  Jakie zboże Boaz podarował Rut na klepisku? (Rt 3, 15) 
23.  Kto nadał imię synowi  Rut? (Rt 4, 17) 
24.  Jaka brama posłużyła za miejsce do wykupienia pola od Noemi? (Rt 4, 1) 
25.  Druga synowa Noemi, oprócz Rut (Rt 1, 4) 
26.  Ile zebrała Rut zbierając na polu aż do wieczora? Była to jedna ... ? (Rt 2, 

17) 
27.  Wioska między Piszem a Szerokim Borem Piskim kojarząca się z historią 

Rut 
 

 Autorzy: Elżbieta Gabryś, Bartłomiej Polok 

*** 
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Pandemia 

 
Odeszła zima, oczekiwana przyszła wiosna, 

Przyszła łąk i lasów zielenią – miała być zabawna i radosna 

Przyniosła strach, uwięziła ludzi w domach 

Dzieciom do szkoły pójść zakazała 

 

Zostańcie w domu – rozkazała 

Z ludzi zjawy jak z horroru poczyniła 

Upiorne maski im pozakładała 

Macie je nosić, tak trzeba – rozkazała 

 

A mnie ogarnia smutek i zwątpienie 

Takiej wiosny jeszcze nie znałem 

Więc tej wiosny – nawet kochanej – nie pokochałem 

W modlitwie do Pana o letnie lato poproszę, 

 

O radość w człowieku, o miłość wzajemną do Ciebie Boże wznoszę 

Tylko ty Panie przywrócisz nam spokój, w co wierzę niezłomnie 

Bo wierzę i Kocham Cię Panie ogromnie. 

 

Leszek Drzazgowski  
Warszawa 28.05.2020 
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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: 519 472 406 
 
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu  
pl. Daszyńskiego 12A  
12-200 Pisz 
tel. 790 763 777 
 
Sekretariat Parafii  / Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego 
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 
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/
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