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Bądźcie miłosierni, jak miłosierny  jest Ojciec wasz.             Łk 6,36 
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  HASŁO  MIESIĄCA LUTY 2021 R. 
 
 

Radujcie się z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane.    Łk 10,20 
 

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy 
czytelnicy. Możemy zauważyć jak szybko czas biegnie. Wydaje się, iż „wczoraj” 
rozpoczynaliśmy nowy rok, a tu „dzisiaj” wkraczamy już w luty… gdzieś miesiąc 
zginął… Fakt każdy nowy rok rozpoczyna się od wielkich wyzwań, z jednej 
strony rozliczenia i podsumowania minionego czasu, z drugiej strony plany i 
przygotowanie zadań i przedsięwzięć na cały rok. Stad możemy mieć wrażenie 
szybko ubiegającego czasu. Warto jednak choć na chwile zatrzymać się i 
zastanowić nad hasłem tego miesiąca, jakie Kościół chce położyć na nasze serca. 
Po wczytaniu się w słowa Jezusa z ewangelii wg Łukasza, można zauważyć, że 
mamy się radować, bo Bóg nas zna. Bóg nas zna… co to znaczy… On zna nasze 
imiona, one są zapisane w niebie jak Jezus mówi. Dlaczego moje imię jest 
zapisane w niebie? Cóż takiego uczyniłem? Czy jestem tak ważny. Aby to moje 
imię było zapisane w niebie? Tak, droga siostro i bracie, tak, jesteś dla Boga 
ważny! Bóg ma staranie, On troszczy się o ciebie, mimo, że nie zdajesz sobie z 
tego sprawy. Nieraz martwimy się o nasze życie, o naszych bliźnich, tak jakbyśmy 
wiary nie mieli… nieraz lek co przyniesie dzień jutrzejszy zatruwa naszą życie i 
nasza duszę… jakbyśmy wiary nie mieli… czas sobie uświadomić tą piękną 
prawdę, którą Jezus nam dzisiaj przekazuje: jesteś ważny dla Boga, twoje imię 
jest zapisane w niebie, dlatego raduj się! Raduj się, bo Bóg wie o tobie, On zna 
twoje życie i twoje serce, On również bez końca troszczy się o ciebie! Ale, czy 
imię Boże jest zapisane w twoim serce? To pytanie niechaj nam w tym miesiącu 
wyjątkowo towarzyszy: Czy znasz imię Boże? Czy Bóg, Jego słowa zapisane są 
w twoim sercu? Czy w końcu On jest dla ciebie ważny? Czy Bóg może liczyć na 
twoją wierność? Czy może liczyć na twoje zaufanie? Patrz, Bóg zawsze stoi przy 
tobie, jak go potrzebujesz, a czy ty stoisz przy Nim? Czy kolejne to wymówki 
towarzyszą ci, aby nie uczestniczyć w niedzielnych nabożeństwach, zapominasz 
o duchowej drodze, o szukaniu pokrzepienia w Bożym Słowie – wtedy stajesz się 
coraz słabszy duchowo i upadasz… gubisz sprzed oczu Boga, gubisz 
przewodnika, gubisz opiekuna… Ocknij się! Jeszcze czas! Przyjmij do serca 
imię Boże: Jezus Chrystus chce ciebie uratować, raduj się, bo On cię zna! Raduj 
się i wierz, ufaj i kochaj! Niechaj Bóg ci błogosławi i niechaj cię strzeże! Amen.  

Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII STYCZEŃ 
 

Wstąpienia do Kościoła Ewangelickiego! 

  

W niedzielę 17.01. podczas nabożeństwa w kościele ewangelickim w Wejsunach 
miała miejsce wyjątkowa uroczystość konwersji – wstąpienia dwóch pań do 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Cieszymy się niezmiernie, że po 
okresie przygotowania powiększyła się nasza parafia o kolejne osoby. Przyjęcia 
do Kościoła dokonał ks. Marcin Pysz – proboszcz piskiej parafii. 

 

W tym miejscu życzymy p. Magdalenie oraz  p. Anecie wiele Bożego 
błogosławieństwa i prowadzenia. 

 

 

 

*** 
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Konwersja na Luteranizm 

 

W niedzielę 24 stycznia br. miała miejsce kolejna uroczystość 
wstąpienia/konwersji do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 
Wstąpienia dokonał p. Karol z Ełku. Przyjęcia do Kościoła Luterańskiego 
dokonał ks. Marcin Pysz. 

 

W imieniu Rady Parafialnej serdecznie gratulujemy i życzymy wiele Bożego 
błogosławieństwa oraz prowadzenia. 

 

 
  

*** 
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Odbyło się noworoczne posiedzenie Rady Parafialnej 

W dniu 26 stycznia br. w domu parafialnym w Piszu odbyło się pierwsze 
posiedzenie Rady Parafialnej w 2021 r. Radni podczas posiedzenie wysłuchali 
sprawozdania Proboszcza z życia parafii od ostatniego posiedzenia. Ponadto Rada 
Parafialna wypracowała projekt Preliminarza na 2021 r. oraz ustaliła priorytety w 
działalności parafialnej. 

Między innymi zaplanowano koncerty w Wejsunach, Święto Parafialne (jeśli 
sytuacja epidemiologiczna pozwoli je przeprowadzić), zakup instrumentu 
organowego do kaplicy w Piszu oraz nowego programu komputerowego do 
obsługi kartotek parafialnych. 

Proboszcz wyraził swoje podziękowania dla członków parafii w Piszu za 
wyjątkową ofiarność w 2020 r., która pozwoliła przetrwać trudny czas pandemii 
w minionym roku. Mimo zmniejszonej znacznie ilości nabożeństw i 
ograniczonego kontaktu z członkami parafii, parafianie czują się zaopiekowani 
dzięki pracy p. Elżbiety Gabryś – Opiekuna Osób Zależnych, która utrzymuje 
stały kontakt telefoniczny z osobami starszymi i chorymi. 

W związku z kończącą się kadencją Rada Parafialna podjęła również temat 
wyborów Rady Parafialnej oraz delegatów do Synodu Diecezji Mazurskiej, które 
wstępnie zaplanowano na lato 2021 r. Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej 
mogłoby mieć miejsce na przełomie wrzesień/październik 2021 r. 

Już w tym miejscu serdecznie zapraszamy do przemyślenia i wystawienia swojej 
kandydatury w tegorocznych wyborach Rady Parafialnej.  

 



 
 

- 6 - 

 

 
zdj. Bartłomiej Polok 

*** 

 

Sola Scriptura pomimo 

 

23 stycznia tego roku, miał miejsce nietypowy finał Ogólnopolskiego 
Konkursu Biblijnego Sola Scriptura. Nietypowy, bo zważywszy na wszechobecną 
sytuację pandemiczną, konkurs odbywał się on-line.  

Tematem przewodnim tegorocznej, już czternastej edycji konkursu był 
Dawid król Izraela. Uczestnicy zmagali się z kilkunastoma rozdziałami obu Ksiąg 
Samuela. Poznawali historię Dawida oraz jego drogi na tron Króla Izraelitów. 
Przypominali sobie historie związane z jego zżyciem takie jak: zwycięstwo nad 
Goliatem, Ucieczka przed Saulem, Związek z Batszebą. 

Uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy wiekowe. Każda z grup 
odpowiadała na 25 pytań. W Każdym z pytań były do wyboru 4 odpowiedzi, z 
których tylko jedna była prawidłowa.  

 

Miło jest poinformować, że również uczniowie z naszej parafii wzięli udział 
w konkursie  
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Przykładowe pytania: 

- Dokąd Bóg posłał Samuela, aby namaścić tam nowego króla? 

- Czego bał się Samuel, gdy usłyszał rozkaz Boży, aby namaścić nowego 
króla? 

- Z jakim wojskiem oddziały Saula miały stoczyć bitwę w dolinie dębów? 

- Czego oczekiwał Saul od Dawida w zamian za rękę swej córki Michal? 

- Co Dawid dostał od kapłana Achimeleka, gdy odwiedził go w świątyni? 

- O czym dowiedział się Saul siedząc pod tamaryszkiem w Gibei? 

- Czym wróżka w En-Dor ugościła Saula i jego sługi? 

 

*** 

 

Nie tylko słowa, ale i czyny świadczą o wierze naszej! 

 
 

W tym miejscu przedstawiamy sprawozdanie z działalności charytatywno – 
opiekuńczej jaką zrealizowała piska parafii ewangelicka w minionym 2020 r. 
Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności opiekuńczej.  
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Sprawozdanie z działalności Diakonii Piskiej w 2020 roku. 

 Diakonia Piska to nic innego jak Działalność Charytatywna Parafii Ewangelicko 
– Augsburskiej w Piszu. Słowo Diakonia odnosi się do służby, pomocy, wsparcia, 
opieki jaką prowadzi Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP. Diakonia jest 
nierozerwalnym elementem funkcjonowania parafii luterańskich w Polsce. Nie 
ma parafii bez zainteresowania i pomocy niesionej osobom w trudnej sytuacji 
życiowe, niepełnosprawnym oraz wykluczonym społecznie.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu.   

ŚDS w Piszu działa od 01.12.2008 r. Pomoc jest świadczona 40 osobom 
psychicznie chorym, zaś od grudnia 2019 r. 50 osób, które uczęszczają na 
codzienne zajęcia terapeutyczne (7godz. dziennie, 5 dni w tygodniu).  

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej. 

PŚDS w Białej Piskiej działa 01.03.2015 r. Pomoc świadczona jest łącznie 52 
osobom z czego: 37 osobom psychicznie chorym oraz 15 osobom z demencją 
starczą lub chorobą Alzheimera. Zajęcia są prowadzone w systemie opieki 
dziennej.  

Centrum Integracji Społecznej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel. 

W dniu 01.10.2017 r. zostało powołane do istnienia Centrum Integracji 
Społecznej ES Betel (CIS). Organem prowadzącym CIS jest Ewangelickiego 
Stowarzyszenie Betel powstałe przy piskiej parafii ewangelickiej. Zadaniem CIS 
jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, wykluczonym, niepełnosprawnym 
poprzez poszukiwanie pracodawców oraz społeczne zatrudnienie. Do końca 2020 
r. z pomocy CIS skorzystało 89 osób, co stanowi 39 osób więcej niż w roku 2019. 
Do organizacji CIS Zarząd powołał Dyrektora ds. Ekonomii Społecznej. 
Aktualnie CIS posiada biuro w Białej Piskiej i w Piszu. Na 2020 CIS otrzymało 
dotację na aktywizacje zawodową z Gminy Biała Piska w wysokości 15 000,00 
zł. 

Stacja Socjalna w Piszu 

Od 2012 roku przy piskiej parafii ewangelickiej działa Stacja Socjalna 
prowadzona przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w partnerstwie z Urzędem 
Gminy Pisz oraz Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W ramach Stacji 
Socjalnej prowadzona jest opieka pielęgniarki u osób potrzebujących pomocy 
medycznej: leczenie ran, odleżyn. Pomoc jest udzielana nieodpłatnie. 
Przekazywane są nieodpłatnie pampersy – 4 247 szt., środki opatrunkowe – 1 941 
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szt. Stacja udzieliła pomocy łącznie 504 osobom w tym 5 parafian piskiej parafii 
ewangelickiej jak i również 50 uczestników zajęć terapeutycznych w ŚDS w 
Piszu. Łącznie pielęgniarka Stacji Socjalnej odbyła 1 962 wizyt domowych oraz 
w siedzibie stacji. 

Stacja Socjalna w Białej Piskiej 

W roku sprawozdawczym z sukcesem prowadzone byłe rozmowy z Burmistrz 
Białej Piskiej ws. utworzenia w 2021 r. Stacji Socjalnej w Białej Piskiej. Gmina 
zabezpieczyła w swoim budżecie kwotę 30 000,00 zł na ten cel. W 2021 r. 
zostanie utworzona Stacja Socjalna w Białej Piskiej w wymiarze ½ etatu. Poza 
opieką prowadzoną przez pielęgniarkę będzie prowadzony punkt wydawania 
środków opatrunkowych oraz pampersów. Stacja powstaje we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Opieki nad Stacjami Socjalnymi Prus Wschodnich oraz 
Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. 

Współpraca z Piskim Bankiem Żywności. 

Parafia rozpoczęła współpracę z Piskim Bankiem Żywności i otrzymała 200 kg 
żywności na rzecz podopiecznych ośrodków wsparcia oraz na rzecz ubogich 
parafian. W 2021 r. zostanie podpisana współpraca na przekazywanie pomocy 
żywnościowej finansowanej z środków Unii Europejskiej. Żywność będzie 
przekazywana jedynie członkom parafii ewangelickiej w Piszu. Aktualnie trwa 
tworzenie listy osób potrzebujących wsparcia. Parafia nie widzi potrzeby 
wyręczania księży innych wyznań w zaopiekowaniu się nad swoimi parafianami. 
Za przekazywanie żywności będzie odpowiadał Opiekun Osób Zależnych. 

Diakonia Piska działa w partnerstwie krajowym. 

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska była partnerem w dwóch 
przedsięwzięciach prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W 
ramach tej współpracy przeprowadzono: X Wojewódzki Turniej Tańca 
Środowiskowych Domów Samopomocy oraz w prowadzeniu Stacji Socjalnej. W 
roku 2021 planujemy kontynuować te przedsięwzięcia. Diakonia Piska wspiera 
również ośrodki prowadzone przez ES Betel. Diakonia Piska współpracuje ściśle 
z Diakonią Polską oraz Dyrektorem Diakonii Mazurskiej. 

Diakonia Piska działa w partnerstwie zagranicznym: 

W roku sprawozdawczym Diakonia Piska współpracuje z Stowarzyszeniem 
Opieki nad Stacjami Socjalnymi na terenie Prus Wschodnich prowadzonym przez 
dra Christiana Meyla, Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej, Niemieckim 
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Czerwonym Krzyżem oraz Rotary Club Hamburg Haake. W nowym roku 
planujemy rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi. Nawiązano 
również kontakt z litewską Diakonią. 

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego 

Diakonia Piska prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego z której 
korzystają osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Mamy na stanie łóżka 
rehabilitacyjne, wózki, chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt. 
Regularnie również przekazujemy pampersy oraz materiały opatrunkowe. W roku 
sprawozdawczym z pomocy WSR skorzystało: 262 osób. W roku 
sprawozdawczym zostały zakupione koncentratory tlenu (10 szt.) oraz 
pulsoksymetry (10 szt.) dla osób zakażonych COVID-19. Powyższy sprzęt 
cieszył się bardzo wielkim zainteresowaniem. Dzięki temu wypożyczalnia 
powiększyła  swój asortyment. W roku sprawozdawczym, dzięki zgodzie 
uzyskanej z Konsystorza KEA w RP parafia powołała Betania Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w ramach której prowadzona będzie 
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. 

Opiekun Osób Zależnych. 

W roku sprawozdawczym parafia powołała stanowisko Opiekuna Osób 
Zależnych. Pracownik został zatrudniony przez Centrum Integracji Społecznej 
prowadzone przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel i skierowany do pracy w 
PEA w Piszu. Niniejszy pracownik (luteranka) utrzymuje stały kontakt z osobami 
zależnymi w parafii, tzn. z osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. 
Pracownik posiada kompetencje do prowadzenia rozmów wspierających. 
Niniejsza służba stała się wyjątkowo ważna w dobie pandemii COVID-19. Poza 
regularnymi rozmowami telefonicznymi (2 do 3 razy w tygodniu) pracownik stara 
się odwiedzić osoby zależne w zachowaniu najwyższych standardów 
zabezpieczenie epidemiologicznego. Niniejsza osoba została znakomicie przyjęta 
w szczególności przez osoby samotne. Do obowiązków pracownika poza 
rozmowami wspierającymi należy również organizowanie pomocy rzeczowej, 
żywnościowej oraz zakup leków. Działalność Opiekuna Osób Zależnych jest 
wspierana z parafialnego funduszu diakonijnego oraz parafialnego funduszu dla 
osób starszych. 
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Inne akcje i działania Diakonii Piskiej: 

– Pomoc dla Seniora 

W związku z rosnącą liczbą osób starszych i samotnych parafia wraz ze swoim 
stowarzyszeniem rozpoczęła projekt „Pomoc dla Seniora” w ramach którego jest 
wynajmowana opieka dla osób samotnych i obłożenie chorych. Projekt 
dofinansowała Diakonia Polska w wysokości 2 400,00 zł. 

– Zbiórki Żywności 

W 2020 na terenie Pisza powstał Piski Bank Żywności, który przejął organizację 
zbiórek żywności. Niestety małe doświadczenie nowej organizacji, sytuacja 
epidemiologiczna spowodowała znikomą zbiórkę z czego Diakonia Piska 
otrzymała pomoc jedynie dla 10 osób. Zobaczymy jak współpraca będzie 
wyglądała w 2021 r. i podejmiemy kroki w celu pozyskania z innych źródeł 
pomocy. 

– Paczki świąteczne dla podopiecznych ŚDS i PŚDS 

Diakonia Piska w Piszu prowadzi również akcję pomocy dla ŚDS w Piszu oraz 
PŚDS w Białej Piskiej poprzez przygotowanie paczek świątecznych. W ramach 
tej pomocy wsparcie otrzymało 102 osób starszych i niepełnosprawnych. 

– Święto Żniw dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Piszu i Białej 
Piskiej 

W 2020 roku po raz szósty zorganizowano zbiórkę płodów rolnych na rzecz ŚDS 
w Piszu i PŚDS w Białej Piskiej. Wielu parafian przyniosło warzywa oraz owoce 
na Święto Żniw, które zostały przekazane ośrodkowi. Łącznie zebrano ponad 700 
kg warzyw i owoców. Parafianie, którzy nie posiadają ogródków zakupili owoce 
i warzywa. W tym roku po raz pierwszy przygotowaliśmy paczki warzywno-
owocowe dla naszych najstarszych i najuboższych parafian. Łącznie 
przygotowaliśmy 10 paczek. Pozostałe warzywa i owoce zostały przekazane na 
rzecz ośrodków wsparcia. Widzimy wielkie powodzenie i zainteresowanie akcją, 
więc będzie ona kontynuowana w 2021 r. 

– Świąteczna akcja paczka dla dzieci 

W roku sprawozdawczym przygotowano 18 paczek świątecznych dla dzieci i 
młodzieży przed konfirmacyjnej w naszej parafii. 

– Pomoc Meblowa i Remontowa 
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W ramach tej pomocy zostają przekazywane meble sprowadzone dzięki 
współpracy z partnerami zagranicznymi. Z takie pomocy skorzystało 2 osoby. 

– Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+ 

W 2020 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa dla 
seniorów – osób po 75 roku życia. Przekazano 27 paczek, gdzie można było poza 
słodyczami znaleźć podstawowe produkty jak mąka, cukier, olej, kasza, pasztety 
oraz kosmetyki. Paczki wsparły naszych seniorów w przygotowaniu świąt 
Bożego Narodzenia. 

– Pomoc Interwencyjna. 

W ramach tej pomocy udzielane jest jednorazowe (max 2 krotne) wsparcie rodzin 
i osób w nagłych i trudnych sytuacjach życiowych, np. które ucierpiały na skutek 
wypadku, nagłej śmierci osób bliskich lub innych wydarzeń losowych. W 2020 
roku trzykrotnie udzielono takiej pomocy. Polegała ona na np. interwencyjnym 
zakupie żywności dla rodziny w trudnej sytuacji finansowej. 

– Prezent pod choinkę – dla dzieci na Ukrainie 

Diakonia Piska w 2019 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod 
choinkę gdzie w sumie zebrano i przygotowano 23 paczki, tak wyjątkowy efekt 
zbiórki udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu katechety p. Bartłomieja Poloka. 

– Skarbonka Diakonijna 

W roku sprawozdawczym w zorganizowano zbiórkę ofiar przeznaczonych na 
dzieci i osoby starsze, w ramach wielkanocnej akcji Skarbonka Diakonijna. 
Zebrano z łączką ofiarą w wysokości: 300,00 zł. 

– Wigilijne Dzieło Pomocy 

Diakonia Piska w 2020 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy 
rozprowadziła 70 świec na rzecz osób potrzebujących. 

  

*** 
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29. Finał WOŚP 

 

 
 

W niedzielę 31 stycznia na nabożeństwie w Wejsunach zebraliśmy tacę 
w wysokości 630 zł. Zebrana kwota zostanie przekazana na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Serdecznie dziękujemy!!! Jesteście kochani!!! 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 
 

Zapraszamy na Godziny Biblijne On-line! 

 

Harmonogram Godzin Biblijnych On-line 

17 luty Dzień Pokuty i Modlitwy zapraszamy na nabożeństwo do Wejsun o 
godz.17:00 

3 marca 2021 r. godz. 18:00 

Osoby zainteresowane udziałem w Godzinach Biblijnych On-line proszone są o 
przesłanie krótkiej informacji np. „Proszę o link” na adres e-mailowy parafii: 
luteraniepisz@gmail.com lub parafiaonline.pisz@gmail.com 

Przed każdym spotkaniem zostanie przesłany z parafii e-mail ze stosownym 
linkiem… 

Program ZOOM na swój komputer można pobrać pod adresem: 
https://zoom.us/support/download podobnie można pobrać program na 
komórkę. 

 
 

*** 
 

mailto:luteraniepisz@gmail.com
mailto:parafiaonline.pisz@gmail.com
https://zoom.us/support/download
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Hybrydowe Zgromadzenie Parafialne - 21.02.2021 r. w Wejsunach. 

  

Serdecznie zapraszamy na Hybrydowe Zgromadzenie Parafialne, które 
odbędzie się po nabożeństwie w niedzielę 21 lutego 2021 r. w kościele w 
Wejsunach. W kościele (wg aktualnych obostrzeń epidemiologicznym) miejsce 
znajdzie 20 osób, dlatego bardzo prosimy parafian dysponujących 
komputerem/tabletem o udział w zgromadzeniu on-line na platformie ZOOM. 
Wszystkie szczegóły techniczne Zgromadzenia zostaną opublikowane w 
późniejszym czasie. 

Prosimy o przesłanie maila z informacją, iż planujecie Państwo udział on-line na 
adres: luteraniepisz@gmail.com lub parafiaonline.pisz@gmail.com 

Zgromadzenie Parafialne będzie dotyczyło sprawozdania za 2020 r. 
Zgromadzeni zapoznają się z sprawozdaniem finansowym, z życia parafii 
oraz z preliminarzem budżetowym na 2021 r. 

W imieniu Rady Parafialnej serdecznie zapraszamy do udziały w Zgromadzeniu 
Parafialnym PEA w Piszu. 

 

 

 

 

 

mailto:luteraniepisz@gmail.com
mailto:parafiaonline.pisz@gmail.com
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 
 

Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Białej Piskiej – styczeń 2021 

 
Mija kolejny miesiąc zawieszenia zajęć w naszym Domu jednak jesteśmy cały 
czas na posterunku. Dbamy by naszym Uczestnikom nie brakowało niczego co 
jesteśmy w stanie zapewnić. Staramy się być na bieżąco w kontaktach z 
Uczestnikami często do nich dzwoniąc, a w razie potrzeby pomagając im załatwić 
bieżące sprawy takie jak zakupy, recepty czy opłacenie rachunków tak by bez 
potrzeby nie narażali się na kontakt z osobami zakażonymi. W dalszym ciągu 
dostarczamy gorący posiłek osobom, które go potrzebują. Chętni otrzymują 
„pracę domową” czyli prace ręczne które mogą wykonać samodzielnie zgodnie z 
ich preferencjami i możliwościami. 

Jak wszyscy wiedzą ruszyła akcja szczepień przeciwko COVID-19. W 
związku z tym służymy naszym uczestnikom w zakresie pomocy w zgłoszeniu 
chęci do zaszczepienia, a osobom które tego wymagają pomagamy dotrzeć do 
punktu szczepień, wypełnić niezbędne dokumenty i bezpiecznie wrócić do domu 
po szczepieniu. 

 
Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz 
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Informacje z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Piszu – styczeń 2021 

 
 
 
Wraz z nadejściem nowego roku pojawiły się nowe pomysły na to, co możemy 
ulepszyć w naszej przestrzeni, aby na dzień powrotu naszych uczestników było w 
ośrodku jeszcze ładniej i milej. Dlatego od 1 stycznia wciąż upiększamy sale, 
przemeblowujemy je, sprzątamy i czekamy na podopiecznych. Żyją w nas nowe 
nadzieje na to, że niedługo zobaczymy się z nimi. Nie zapominamy oczywiście o 
codziennym wsparciu uczestników mającym formę rozmowy telefonicznej, 
ugotowanego obiadu lub zawiezionych zakupów. 
 
 

 
 

Relacja i zdjęcia: Ewa Krygier Bosak 
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PLAN NABOŻEŃSTW LUTY 2021 R. 
 

 

Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk Biała 

Piska 

07.02. Łk 8,4-8 2. Niedziela przed 
Postem 

10:00 
z Pisza do Wejsun 
o godz. 9:25 

14.02. Iz 58, 
1-9a 

Niedziela 
Przedpostna  10:00 

17.02. Ps 51, 
1-14 

Dzień Pokuty i 
Modlitwy 

17:00 
 

 z Pisza do Wejsun 
o godz. 16:25 

21.02.  J 13, 
21-30 

1. Niedziela 
Pasyjna  

Wejsuny 10:00   
Po nabożeństwie Zgromadzenie 

Parafialne (hybrydowe) 

 z Pisza do Wejsun o godz. 
9:25 

28.02. Iz 5,1-7 2. Niedziela 
Pasyjna 10:00  z Pisza do Wejsun 

o godz. 9:25 
07.03. Ef 5,1-2 3. Niedziela 

Pasyjna  
10:00 

 
 
Legenda:   - Spowiedź i Komunia Święta; 

                   - transport na nabożeństwo;      

 

Zapraszamy również w każdą niedzielę o godz. 15:50 do 
obejrzenia nabożeństwa ewangelickiego w TVP3. 

7 lutego – kaplica w Wapienicy (nabożeństwo ewangelicko-metodystyczne) 

14 lutego – kościół Zbawiciela w Jeleniej Górze-Cieplicach 

21 lutego – kościół w Rypinie  (nabożeństwo będzie wyjątkowo emitowane 

o godz. 14:00)  

28 lutego – kościół św. Mateusza w Łodzi 
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NOWA INICJATYWA PARAFIALNA 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu w 2020 r. powołała do istnienia 
działalność gospodarczą w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
nazwa Betania. Spółka zastąpi z czasem Ora Laborens, która parafia prowadzi od 
2010 r. 

Betania Sp. z o.o. będzie prowadziła m.in. wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego. 

Cały przychód z działalności Spółki będzie przekazywany na cele kultu 
religijnego Parafii Ewangelicko -Augsburskiej w Piszu z przeznaczeniem na 
pomoc dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz renowacje i konserwację 
kościoła ewangelickiego w Wejsunach. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Betania Sp. z o.o. 

Więcej szczegółów można znaleźć na stornie: www.betaniapisz.pl  

 

http://betaniapisz.pl/
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 
 

 
Konsekracja Biskupa Wojskowego w Katowicach 

 

 

30 stycznia, w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach odbyła się 
konsekracja ks. Marcina Makuli na Ewangelickiego Biskupa Wojskowego. 

Wstęp do konsekracji i wprowadzenia w urzędowanie Biskupa Wojskowego 
wygłosił Prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam Malina, który przypomniał, 
że wyboru nowego Naczelnego Kapelana dokonano 17 września 2020 r., 
na wspólnym posiedzeniu wyborczym  Rady Synodalnej oraz Konsystorza 
Kościoła. Dalszą część uroczystości poprowadził zwierzchnik Kościoła, bp Jerzy 
Samiec wraz z biskupami – asystentami bp. dr Marianem Niemcem i bp. Pawłem 
Hause. W kazaniu bp Samiec, nawiązując do odczytanego fragmentu 1 Listu 
Piotra, wskazał  na obowiązki dotyczące przełożonego, podkreślając znaczenie 
pokory, umiejętności komunikowania spraw nieraz trudnych i  potrzebie 
entuzjazmu w wykonywaniu swoich zadań.  
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Podczas konsekracji obecni byli też pozostali biskupi ewangeliccy. Wszyscy 
biskupi nałożyli ręce na głowę biskupa elekta, wypowiadając jednocześnie wota 
biblijne. Końcowym aktem konsekracji było wręczenia krzyża biskupiego bp. 
Makuli przez Biskupa Kościoła. 

W dalszej części nabożeństwa bp Makula wygłosił kazanie, w którym 
podziękował rodzinie za wsparcie, a przełożonym za zaufanie.  Wspomniał 
również o tym, jak postrzega swoją misję jako  Ewangelicki Biskup Wojskowy. 
Nabożeństwo połączone było z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej, którego 
udzielali: bp Jerzy Samiec i bp Marcin Makula. 

Podczas nabożeństwa na organach grał Paweł Gaś, a śpiewał zespół Pastores, 
którego członkiem jest też bp Marcin Makula. 

Po liturgii komunijnej życzenia przekazał rzymskokatolicki biskup polowy gen. 
bryg. Józef Guzdek. W imieniu abp Jerzego Pańkowskiego, prawosławnego 
ordynariusza Wojska Polskiego, pozdrowienia przekazał ks. płk Aleksy 
Andrejuk. List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił 
Zbrojnych Andrzeja Dudy odczytała Doradca Prezydenta, Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik. Następnie okolicznościowe życzenia złożyli przedstawiciele 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Obrony Narodowej i wojska. 

 

https://zwiastun.pl/2021/02/bog-odbierze-sobie-chwale/
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,1549,list-do-ks-marcin-makula-biskup-ewangelicki.html
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Uroczystość konsekracji zorganizowana została zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym, z udziałem wojskowej asysty honorowej, którą stanowiła kompania 
honorowa wystawiona przez 34 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej 
z Bytomia oraz orkiestra wojskowa. 

Z uwagi na ograniczenia związane z sytuacja epidemiczną w nabożeństwie mogła 
uczestniczyć ograniczona liczba wiernych. 
 

 Źródło: www.luteranie.pl/ 

  
 

ROZWAŻANIE 

 

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go 
szczerze. 

Ps 145,18 

 

Każdy z nas zapewne odczuwał jakiś ból. Niekoniecznie ból psychiczny lecz 
fizyczny. Obice, stłuczenie, złamanie, zadrapanie - wszystko to, co wiąże się z 
fizycznym; delikatnym, bądź mocniejszym uszkodzeniem ciała. W takim 
przypadku potrzebujemy leczenia.  

Proces leczenia zaczyna się wtedy gdy sami coś z tym zrobimy. Sami! Nie 
ktoś za nas. Jako małe dzieci, gdy nas coś bolało, to mówiliśmy o tym mamie, 
albo babci, a one zawsze pomogły. Dały plaster, syropek, jakikolwiek środek 
zapobiegający naszej krzywdzie. Jako dorośli sami nauczyliśmy się radzić z 
naszym bólem. Idziemy do apteczki, bierzemy tabletkę, tylko po to aby nas nie 
bolało. W skrajnych przypadkach udajemy się do lekarza po to aby ten nam coś 
doradził. Pomógł dobrać środki zaradcze naszemu bólowi.  

Za każdym razem inicjatywa zwalczenia bólu wychodziła od nas. To my 
musieliśmy coś zrobić, aby przestało nas boleć. To MY musieliśmy powiedzieć 
mamie. To MY musieliśmy udać się do domowej apteczki, to MY musieliśmy 
udać się do lekarza po poradę. 
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Kiedy grzeszymy, nasze serce odczuwa ból i ono potrzebuje uleczenia. Tak 
jak MY musimy coś zrobić, gdy boli nas ciało, tak samo musimy coś zrobić, gdy 
nasze serce jest zranione. Uzdrowienie zaczyna się, gdy zwracamy się do Boga. 
Przepraszamy Go i prosimy o przebaczenie. Kiedy jesteśmy zestresowani, coś 
nam nie wychodzi, stresujemy się przed czymś ważnym; albo ktoś nas słownie 
ugodził w serce – to MY musimy zwrócić się do Boga z prośbą o pomoc. Aby 
pomógł, dodał otuchy, wzmocnił chwiejne serce, posilił swoim słowem. 

Psalmista powiada, że Boża pomoc jest zawsze blisko, ale nasz Ojciec 
Niebieski daje ją tylko tym, którzy o nią proszą. Nic nie przyjmiemy, gdy nic nie 
zrobimy. To MY musimy się do Boga zwrócić o pomoc. Nikt inny za nas tego nie 
zrobi. Bóg pomaga osobom, które odważnie zwracają się do Niego i proszą o 
pomoc. 

Biblia jest pełna przypadków takich zachowań. Mojżesz po Wyjściu z Egiptu 
i jego wędrówki przez pustynię borykał się ze zdenerwowanymi i 
zniecierpliwionymi Izraelitami. Gdy ich niewdzięczne słowa godziły w Mojżesza 
– Ten wychodził na ubocze i modlił się, powierzając tę sprawę Bogu. On wiedział, 
że Pan jest blisko niego. Również nowotestamentowy ślepiec Bartymeusz, 
wzywał przechodzącego obok Jezusa. Bo chciał, aby Jezus przywrócił mu wzrok. 
I Jezus się przy nim zatrzymał i uzdrowił go słowami Wiara twoja uzdrowiła cię. 

Tak to działo się wtedy i tak dzieje się to dzisiaj. Bóg zawsze zatrzymuje się, 
żeby pomóc tym, którzy Go wzywają szczerze. 

Bartłomiej Polok 
 

 
POSTACIE BIBLIJNE 

 

Abraham i Sara, żyli sobie w nadziei, że zapowiadane dziecko wkrótce się 
urodzi. Tym czasem niedaleko nich, w niejakiej Sodomie mieszkał sobie… 

 

… Lot… 

…bratanek Abrahama, wraz ze swoją rodziną. Nie sposób przy okazji 
omówienia postaci Lota, nie przypomnieć historii Sodomy i Gomory.  
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Sodoma i Gomora były miasteczkami, o których sam Bóg powiedział, że ich 
grzech jest bardzo ciężki. Bóg chciał zniszczyć oba te miasta wraz z ich 
mieszkańcami. Abrahamowi nie spodobało się zamierzenie Pana Boga. Począł 
Boga wypytywać, czy jeśliby znalazł w Sodomie 50 sprawiedliwych, to czy Ten 
zgładzi Sodomę. Abraham nie chciał, aby sprawiedliwi mieszkańcy miasta ginęli 
wraz z bezbożnikami. Ci pierwsi na to nie zasługiwali.  

Gdy Bóg zgodził się na oszczędzenie miasta ze względu na tych 50 
sprawiedliwych, Abraham zaczął się „targować”. Obniżył więc ilość 
sprawiedliwych do 45, potem do 40. Targowanie skończyło się na 10 
sprawiedliwych. Zadanie wdawało się proste - znaleźć w Sodomie przynajmniej 
10 sprawiedliwych, aby miasto ocalało.  

Do Sodomy zostali posłani dwaj aniołowie. Gdy zobaczył ich Lot, zaprosił 
ich do swojego domu na ucztę. Zanim jednak domownicy i goście poszli spać, 
cały dom otoczyli mieszkańcy Sodomy. Chcieli Oni „poznać” gości Lota. Gdy 
Lot nie zgodził się na tę propozycję, tłum ludzi zaczął się buntować. Lot chciał 
ich uspokoić, lecz nie dało to efektu, dlatego zainterweniowali aniołowie. 
Pozbawili zebrany tłum wzroku.   

Aniołowie ostrzegli Lota, że przyszli po to aby uratować Go oraz jego 
rodzinę z Sodomy. Dlatego miał zabrać swoją żonę oraz dwie córki z mężami i 
uciec z Sodomy. Zięciowie Lota jednak uznali, że teść żartuje. Z Sodomy uciekli 
więc tylko Lot, jego żona oraz dwie córki. Mieli oni nakaz, aby w momencie gdy 
Sodoma będzie niszczona, nie patrzyli na to. Niestety, żona Lota zerknęła i została 
zamieniona w słup soli. 

Lot oraz jego dwie córki zamieszkali w górskiej jaskini. I na tym historia 
Lota mogła by się skończyć, gdyby nie niecny występek obu córek Lota. Córki 
Lota, pozbawione mężów, chciały mieć jakiekolwiek potomstwo. Upiły zatem 
swojego Ojca winem i się z nim przespały. Lot nie był tego świadom. Obie córki 
poczęły synów. Starsza nazwała swojego Moab – ten stał się praojcem Moabitów, 
młodsza zaś Ben-Ammiego – praojca Ammonitów. W ten niecny sposób Lot stał 
się przodkiem wrogów Izraela.  

Zastanówmy się, czy nasze życie zasługuje na to abyśmy się znaleźli w 
gronie tej 10 sprawiedliwych. 

Bartłomiej Polok 
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DO POCZYTANIA 
 
 

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

Mało kto wie, że istnieją tak zwane święta nietypowe, jak Dzień bez 
rękawiczki, Dzień dojeżdżania do pracy rowerem zimą czy Dzień kota. Do takich 
świąt należy także Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, „obchodzony” 23 
lutego. Między różnymi śmiesznymi świętami umieszczono także temat depresji, 
ponieważ jest to bardzo ważna i trudna dla wielu kwestia, niewielu wie co to 
właściwie oznacza i gdy spotykają kogoś cierpiącego na depresję nie bardzo 
wiedzą jak się zachować albo co mówić. 

Po czym w ogóle rozpoznać depresję? Najczęściej zauważa się znaczny 
spadek nastroju, przygnębienie, utratę zainteresowań oraz szybsze męczenie się. 
U niektórych zdarza się także zaburzony sen, utrata apetytu, łatwe rozpraszanie 
się, niska samoocena, a nawet myśli samobójcze. Według kryteriów 
diagnostycznych objawy powinny się utrzymywać minimum  
2 tygodnie, jest to ważne, ponieważ każdy z nas ma czasem gorsze dni i jest to 
coś naturalnego. Dopiero gdy taki stan się przedłuża, a w ostatnim czasie nie 
zdarzyło się coś szczególnie trudnego jak np. utrata bliskiej osoby, można 
podejrzewać depresję.  

Co istotne, nie patrzymy na takie osoby wyłącznie przez pryzmat depresji, 
jest to owszem zaburzenie, z którym się zmagają, ale nie mówi nam nic o nich 
jako ludziach, osobach. Często oczekujemy od nich, że będą stale smutni, że 
potrzebują naszego pocieszenia, powiedzenia, że „wszystko będzie dobrze”. Dla 
osoby z depresją takie stwierdzenia zazwyczaj nic nie znaczą, a mówienie im, że 
„inni mają gorzej” albo „że muszą się wziąć w garść” może wręcz pogorszyć jej 
stan, wywołując poczucie winy i beznadziei. 

Co w takim razie możemy dla takiej osoby zrobić? Najważniejsza i w 
zasadzie najprostsza jest sama nasza obecność oraz uwaga poświęcana osobie z 
depresją. Okazywanie jej zrozumienia, cierpliwości oraz życzliwości. W depresji 
nie jest się smutnym 24 godziny na dobę, są okresy lepszego samopoczucia, które 
należy zauważać. Warto zachęcać chorego do prostych, codziennych aktywności, 
zjedzenia z nami śniadania, pójścia wspólnie na spacer, prac przy domu, ale też 
nic na siłę. Co więcej, okazujmy takiej osobie, jak wiele dla nas znaczy  
i że jest nam potrzebna.  
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Poza działaniami rodziny oraz bliskich, wiele daje podjęcie leczenia, do 
czego należy osobę chorą zachęcać oraz pokazywać jej, że pokonanie tego 
problemu jest możliwe.  

Z dobrowolną zgodą osoby chorej jest bardzo duża szansa na wyleczenie, choć 
zarówno rodzinę, jak i samego chorego czeka wiele miesięcy pracy. Zazwyczaj 
osoba z depresją otrzymuje leki, chodzi na terapię oraz korzysta ze wsparcia ze 
strony swoich bliskich, co pomaga jej stopniowo poprawiać swój stan. 

W okresie pandemii jest to szczególnie ważny temat, wiele osób, zarówno 
dorosłych, jak i dzieci, ciężko znosi przedłużającą się izolację. Brak innych ludzi 
wokół, przychodzenia do pracy lub szkoły odbija się na ich samopoczuciu, 
motywacji i zachowaniu. Podobnie osoby na emeryturze, prawdopodobnie 
brakuje im rozmów z sąsiadami lub odwiedzin rodziny, dzieci, wnuków. 
Pamiętajmy, że są także inni ludzie wokół nas, czasem jeden telefon, list lub e-
mail może wiele zdziałać i poprawić nam humor na parę dni. 

 

 

 
Elżbieta Gabryś 
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CHWILA RELAKSU  
 

Krzyżówka na luty 

 

    1.                 
    

    2.                   

    3.                 

     4.                 

  5.                      

   6.                   
 

      

  7.                     
 

      

       8.                    

9.                          

   10.                    

   11.                     

    12.                   

   13.                     

  14.                   

 15.                        

    16.                  
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1. Nazwano ją Miastem Dawida (1 Krn 11,7) 

2. Gdzie Dawid spotkał się ze swoimi pomocnikami? (1 Krn 12,1) 

3. Dawid polecił mu i jego braciom zanucić pieśń na cześć Pana (1 Krn 16,7) 

4. Jakie były konsekwencje spisu ludności? Zaraza, tułaczka lub .. (1 Krn 21,12) 

5. Imię Jebuzejczyka, na którego klepisku miała powstać Świątynia (1 Krn 
21,28-30) 

6. Kto oprócz Kapłanów poświęcili się, aby mób przynieść Skrzynię Pana? (1  
Krn 15,14) 

7. Zwycięzył ich Dawid na równinie Refaim (1 Krn 14,8-17) 

8. Następca króla Dawida - syn Dawida (1 Krn 23,1) 

9. 3 ludzi Dawida przyniosło mu stamtąd wodę narażając życie (1 Krn 11,16-18) 

10. Żona króla Dawida, która wzgardziła swoim mężem (1 Krn 15,29) 

11. Król Tyru (1 Krn 14,1) 

12. Miejsce namaszczenia Dawida na króla (1 Krn 11,1) 

13. Kto oprócz Lewitów poświęcili się, aby mógł przynieść Skrzynię Pana? (1  
Krn 15,14) 

14. Zginął, gdyż próbował dotknąć Skrzyni Przymierza (1 Krn 13,9-11) 

15. Pierworodny Izraela (1 Krn 5,1) 

16. Prorok na dworze króla Dawida (1 Krn 17, 2) 

 

 

 

Autorzy: Elżbieta Gabryś, Bartłomiej Polok 
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OGŁOSZENIA 
 

W dystansie, ale jednak razem!!!! 

 

 

Drogie Siostry i Bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Jesteśmy zmuszeni do 
pozostania w domach i nie jest to ograniczenie naszych praw obywatelskich, ale 
to troska o nasze zdrowie i życie! W szczególny sposób naszego zainteresowania 
i troski potrzebują seniorzy, osoby powyżej 70 roku życia. Zwróćmy uwagę na 
tych samotnych, tak często skromnych i pokornych, którzy nie mają odwagi 
prosić o pomoc! Oni dzisiaj najbardziej nas potrzebują. 

Jeśli potrzebujesz pomocy, zrobienia zakupów, zawiezienia do lekarza, 
wykupienia recepty, czy zwyczajnej rozmowy zadzwoń do nas! Jesteśmy dla 
Ciebie i chcemy Ci pomóc! 

Proboszcz: ks. Marcin Pysz – 502 620 934 

Praktykant: p. Bartłomiej Polok – 519 472 406 

Sekretariat parafialny: 790 763 777 

*** 
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Mały Wielki Procent 
 

 
 

 
*** 
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Skarbonka Diakonijna 2021 

Zachęcamy do udziału w corocznej akcji Skarbonka Diakonijna.  

Akcja rozpoczyna się w Dzień Modlitwy i Pokuty i trwa do Świąt 
Wielkanocnych. W tym czasie obie Diakonie, Caritas i Eleos namawiają do 
rezygnowania z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten 
sposób funduszy na cele akcji. Środki zbierane są do specjalnie przygotowanych 
na dany rok kolorowych, papierowych skarbonek. Zebrane fundusze 
przeznaczane są na rzecz potrzebujących. 
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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 
czynne:  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 
Strona Internetowa Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego: 
www.betaniapisz.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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