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  HASŁO MIESIĄCA PAŹDZIERNIK 2021 R. 
 

Baczmy jedni na drugich w  celu pobudzenia się do miłości i dobrych 
uczynków.       Hbr 10,24 

Drogie siostry i bracia w panu naszym Jezusie Chrystusie. Rozpoczynamy 
kolejny miesiąc, który zachęca nas do dawania dobrego świadectwa jako 
dzieci Boże. Autor listu do Hebrajczyków kieruje do nas słowa zachęty, abyśmy 
w naszym społeczeństwie, w środowisku w którym żyjemy byli właśnie tymi, 
którzy pobudzają się do wzajemnej miłości i dobrych uczynków. To jest 
wyjątkowa ważne wezwanie, w szczególności w obliczu doniesień o znowu 
rosnącej ilości zachorowań w naszym społeczeństwie. Potrzebujemy teraz w 
wyjątkowo czynnej wiary każdego z nas, potrzebujemy gotowości do niesienia 
pomocy, okazywania miłości, do służenia bliźnim poprzez otwartą dłoń. 
Miesiąc ten rozpoczynamy właśnie Dziękczynnym Świętem Żniw, który jakoby 
z urzędu zachęca i przypomina nam, jakie powinno być nasze życie na co dzień 
– otwarte i niosące pomoc bliźnim. Nasza ojczyzna, miasta, wioski i każdy z 
nas jest również wezwany do troski o bliźniego, do wychodzenie do 
potrzebującego – te wartości są i powinny być uniwersalne… im mniej w nas 
miłości i tych ludzkich odruchów, tym słabsze staje się nasze społeczeństwo, 
tym trudniej jest zachować jedność i pokój pomiędzy nami. Ostatnie tygodnie 
wyjątkowo to pokazują. Jak wiele potrzeba jest modlitwy, aby właśnie słowa 
hasła października znalazły swoje zastosowanie w codziennym życiu. 
Zachęcanie wzajemne właśnie do czynów miłości i pomocy stają się dzisiaj na 
nowo wyzwaniem współczesnego człowieka. Drogie siostry i bracia w Panu 
naszym Jezusie Chrystusie. Jakże wiele mądrości i pokory dzisiaj 
potrzebujemy, aby móc dokonywać odpowiedzialne i pełne miłości działania 
w społeczeństwie. Jakże wiele spokoju i wyważonych decyzji potrzebuje nasze 
społeczeństwo… Módlmy się o Boże prowadzenie, abyśmy w mocy Bożej mogli 
odnajdywać mądrość i przede wszystkim działać na rzecz bliźniego w miłości. 
Niech dobry Bóg nas wszystkich prowadzi i ochrania na duszy i na ciele. 
Zostańcie z Bogiem! Amen. 

 
Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII WRZESIEŃ 
 

 

Pierwsza szkółka niedzielna w Wejsunach! 

Po wielu latach wróciliśmy do szkółek niedzielnych w Wejsunach. Bardzo się 
cieszymy, że nasze dzieci tak chętnie wzięły w niej udział. Aktualnie szkółki 
odbywają się w zakrystii naszego kościoła, ale mamy nadzieję, że już niedługo 
będziemy mieli nową salę na szkółki i lekcje religii przy naszym kościele w 
Wejsunach. 

Serdecznie dziękujemy pani pastorowej Liliannie Pysz za przygotowanie zajęć 
oraz za gotowość prowadzenia szkółek niedzielnych. Już teraz zapraszamy 
dzieci na szkółkę za tydzień o godz. 09:00! 

 

 

 

 
*** 
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Szczęść Boże młodej Parze! 

W dniu 25.09 br. w kościele ewangelickim w Wejsunach odbył się ślub Karola 
i Joanny. Ślubu udzielił ks. Marcin Pysz, w uroczystym nabożeństwie wziął 
również udział ks. Bartłomiej Polok z parafii ewangelickiej w Mrągowie. 

Nowożeńcom życzymy wiele Bożego błogosławieństwa na ich wspólną 
drogę! 

 
*** 

 
Dziękczynne Święto Żniw 2021 

 
W niedzielę 26 września w naszej parafii rozpoczęliśmy świętowanie 
Dziękczynnego Święta Żniw. Odbyły się uroczyste nabożeństwa w Wejsunach 
oraz w Piszu. W niedzielę 03.10 będziemy jeszcze świętowali w Ełku o godz. 
18:00. Na uroczyste nabożeństwo swoje chlebki przygotowały dzieci ze szkółki 
niedzielnej pod opieką pani pastorowej Lilianny Pysz. Dzieci wniosły swoje 
żniwne wypieki pod ołtarz w kościele ewangelickim w Wejsunach. 
Nabożeństwa świąteczne zgromadziły wiele osób z parafii oraz gości. 
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Parafia przygotowała paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących 
parafian, które zostały dostarczone zaraz po Święcie Żniw. Większość darów 
została przekazana dla osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia 
terapeutyczne w ośrodkach opieki prowadzonych przez Ewangelickie 
Stowarzyszenie Betel. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za każdy dar i ofiarę! 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 
 

Pamiątka Reformacji 
 

 
Zapraszamy w niedzielę 31 października 
na uroczyste nabożeństwa: o godz. 9:00 

w Wejsunach i godz. 11:00 w Piszu z 
okazji Pamiątki Reformacji. 

Po nabożeństwie w Piszu zapraszamy na  
spotkanie przy kawie i cieście. 

 
 

*** 
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Szkółki niedzielne dla dzieci w Wejsunach! 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież przedkonfirmacyjną na szkółki 
niedzielne! W każdą niedzielę o godz. 09:00 równolegle do 
nabożeństwa w Wejsunach. Szkółki będą się odbywały w zakrystii naszego 
kościoła. Spotkania prowadzi pani pastorowa Lilianna Pysz. Serdecznie 
zapraszamy! 
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 
 
 

Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Białej Piskiej - wrzesień 2021 

 
Zakwitły zimowity, a to 
znaczy, że nadchodzi 
jesień. Korzystamy z 
ostatnich ciepłych dni 
wspólnie korzystając z 
dobrej pogody, grając w 
gry zespołowe 
(przygotowujemy się do 
powiatowego turnieju w 
Bocce w Łupkach), 
ozdabiając ośrodek 

własnoręcznie przygotowanymi ozdobami, a czasem po prostu wygrzewając 
się w słońcu.  
Niebawem pożegnamy lato świętem pieczonego ziemniaka i ostatnim w tym 
sezonie wspólnym grillem. 
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz 
 

*** 
 

Informacje z działalności Środowiskowego Domu 
 Samopomocy w Piszu – wrzesień 2021 

 
Nadeszła jesień, my jednak nadal jesteśmy pełni energii i optymizmu. 
Spędzamy czas w pracowniach, gdzie wykonujemy prace artystyczne, gramy, 
śpiewamy i rozmawiamy na różne tematy, słuchając przy tym muzyki. 
Za nami XI  Wojewódzki Turniej Tańca, który odbył się online. Wszystkie 
prezentacje taneczne były bardzo profesjonalnie przygotowane. Oto wyniki 
głosowania naszego Jury, w którego skład wchodzili wszyscy uczestnicy. 
Kategoria Para: 
1 miejsce ŚDS w Suszu 
2 miejsce ŚDS w Jedwabne 
3 miejsce ŚDS w Olsztynie 
Wyróżnienie ŚDS w Prejłowie 
Kategoria Grupa: 
1 miejsce ŚDS w Bartoszycach 
2 miejsce ŚDS w Ukcie 
3 miejsce ŚDS w Tardzie 
Wyróżnienie ŚDS w Reszlu 
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Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewsk 

 



 
 

- 11 - 

PLAN NABOŻEŃSTW PAŹDZIERNIK 2021 R. 
 

Zmiana dni nabożeństw w Ełku! 

Od września spotykamy się w Ełku w 1 i 3 NIEDZIELĘ miesiąca o godz. 
18:00 w sali przy wieży ciśnień. Zmiana jest związana z tym, iż od września 
w naszej parafii służy tylko jeden duchowny. Powyższe zmiany były 
konsultowane z ełckimi parafianami. 
Mamy nadzieję, że nowa godzina nabożeństw będzie równie dobrym czasem 
na modlitwę. 
 

Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz   Ełk Biała 

Piska 

03.10. Mt 10, 
17-27 

18. Niedziela po 
Trójcy Świętej 09:00 

11:00 
 

  

03.10. 2 Kor 
9,6-15 

Dziękczynne 
Święto Żniw   

18:00 
 

 do 
Ełku godz. 

17:30 

10.10.  Iz 38, 
9-20 

19. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00  

 

11:00 
  

  

17.10. Kz 12,   
1-7 

20. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00

 

11:00 
 

18:00 
 do 

Ełku godz. 
17:30 

24.10. Mt 10, 
34-39 

21. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00

 

11:00 
 

  

31.10.  Ga 5,1-6 Pamiątka 
Reformacji 

09:00  

 

11:00 
  

 

 
 do 

Pisza godz. 
10:30 

07.11.  Ps 85 

3. Niedziela 
przed końcem 

Roku 
Kościelnego 

09:00  

 

11:00 
  

18:00 
 

 do 
Ełku godz. 

17:30 
  

Legenda:   - Spowiedź i Komunia Święta;        - Kawiarenka Parafialna; 

                  - transport na nabożeństwo;        - nabożeństwo dla dzieci; 
                   - transmisja online na kanale You Tube. 
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Plan Nabożeństw może ulec zmianie w związku z ograniczeniami 
wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19. 

Serdecznie dziękujmy za zrozumienie! 
 

*** 
 

Zapraszamy na nabożeństwa na kanale 
www.YouTube.com  

Nazwa kanału: Parafia EA w Piszu 

Prosimy o subskrypcję naszego parafialnego kanału! 

 
 
 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 
 
 

Fundacja Anna w Gostkowie otrzymała Nagrodę Kościoła 
Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 10 września 2021 r. w Warszawie. 

Spotkanie zgromadziło, prócz nagrodzonych, także przedstawicieli parafii oraz 
organizacje i osoby działające na rzecz ochrony cmentarzy, zrzeszone 
w Inicjatywie Społecznej „(Nie)zapomniane cmentarze”. 

Zebranych powitał bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Polsce. Biskup Kościoła zaapelował o szacunek 
do przeszłości i nawiązał do działalności Inicjatywy Społecznej 
(Nie)zapomniane Cmentarze, która powstała przy Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich. W jej skład wchodzą osoby reprezentujące niektóre Kościoły 
i związki wyznaniowe, organizacje zajmujące się dziedzictwem różnych 
wyznań i narodowości, pracownicy naukowi,  konserwatorzy i opiekunowie 
zabytków, społecznicy, nauczyciele i studenci. Inicjatywa  podejmuje 

http://www.youtube.com/
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działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i dbałości 
o cmentarze, mogiły i groby zwłaszcza te niszczejące, zdewastowane, 
zapomniane przez lokalne władze i mieszkańców. 

 
*** 

 
Nowy prezes PRE 

 
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało nowe władze tej 
organizacji. Prezesem został bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Wybrano również pozostałych 
członków Zarządu oraz skład komisji rewizyjnej. 

Zgromadzenie Ogólne odbyło się 18 września 2021 r. w siedzibie 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Miało charakter 
sprawozdawczo-wyborczy. Zostało zwołane w związku z upływem 
pięcioletniej kadencji obecnych władz Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). 

 

https://www.luteranie.pl/fundacja-anna-w-gostkowie-otrzymala-nagrode-kosciola/2021_09_10_nagroda-im-anny-wazowny_9999_1-kopia/
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*** 
 

Wprowadzenie proboszcza w Szczytnie. 
 

W sobotę 18 września 2021 roku ks. Adrian Lazar został wprowadzony w urząd 
proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.  

Wprowadzenia dokonał biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause w asyście ks. 
bpa Adrian Korczago, biskupa diecezji cieszyńskiej, ks. mjr Marcina Pysza, 
proboszcza parafii ewangelickiej w Piszu oraz ks. por. Dawida Banacha, 
proboszcza parafii ewangelickiej w Suwałkach. 
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Kazanie wygłosił nowo 
wprowadzony proboszcz ks. 
Adrian Lazar. W liturgii 
wstępnej wzięli udział 
mazurscy księża – ks. Witold 
Twardzik oraz ks. Łukasz 
Stachelek – a przemówienie 
spowiednie skierował do 
zebranych ks. Marcin Pysz. 

Nowemu proboszczowi 
życzenia oraz gratulacje 
przekazali m.in. : w imieniu 
Rady Parafialnej - Ryszard 
Jerosz, Burmistrz miasta 
Szczytno - Krzysztof 
Mańkowski, z Parafii 
Wniebowzięcia NMP w 
Szczytnie - ks. Dawid Hulecki 
oraz z Kościoła Chrześcijan 
Baptystów - pastor Andrzej 
Seweryn. 

 

W nabożeństwie czynny udział wziął chór Pasjonata ze Świętajna pod dyr. 
Joanny Gawryszewskiej. Na organach grał Adam Zalewski. 

Wszyscy uczestnicy nabożeństwa zostali zaproszeni do wspólnego 
świętowania w ogrodzie parafialnym. 

Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie parafialnego 
pikniku (i porządki po nim). W miłej atmosferze (mimo niepogody) upłynęło 
nam to świąteczne popołudnie. 
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 *** 
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ROZWAŻANIE 
 

Jakże wielki las zapala mały ogień! I język jest ogniem. 
Jk 3,5-6 

 

 

Tegoroczne pożary w Grecji pokazały jakże wielkim i nieprzewidywalnym 
żywiołem jest ogień. Wystarczy dosłownie tylko iskra aby szalejący żywioł 
pochłonął niemal wszystko co spotka na swojej drodze. Do walki z żywiołem 
ruszyło wielu strażaków, którzy wieloma sposobami próbowali okiełznać 
ściany ognia. Fascynację oraz przerażenie budzi fakt, że tak niewiele trzeba 
aby mały ogień pochłonął cały las. 

Język jako narząd mowy, którym posługujemy się na co dzień działa na 
podobnej zasadzie. Właściwie użyty niesie spokój, ukojenie czy radość. W 
przeciwnym razie budzi rozpęta on burzę, którą ciężko jest powstrzymać. 
Zdumiewające jest to, że ten sam język, który mówi komuś „kocham”, mówi 
również „nienawidzę cię”. 

Słowo Boże niczym iskra niesie za sobą cechy spokoju jak i gwałtowności. 
Jestem skłonny stwierdzić, że Słowo Boże jest osobnym żywiołem. Ono jak 
ogień może się szybko rozprzestrzeniać, ale nie palić wszystkiego po drodze, 
tylko nieść otuchę wygaszonemu sercu.  

Okres jesienny jest takim czasem, kiedy człowiek może zmarkotnieć, bo 
brakuje mu słonecznego ciepła. Dlatego powinien sięgnąć po Słowo Boże, aby 
go ogrzewało, wystarczy jego mała cząstka a całe ciało się rozgrzeje. Amen. 

 Ks. Bartłomiej Polok 
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POSTACIE BIBLIJNE 
 

Mojżesz nie mógł wejść do Ziemi Obiecanej. Jego misję wejścia przejął syn 
Nuna oimieniu… 

…Jozue 

Jozue w Biblii przedstawiony jest jako uczeń i następca dzieła Mojżesza. Był 
on świadkiem wszystkich wydarzeń, które dotknęły naród izraelski. Gdy 
Izraelici pod wodzą Mojżesza wyszli z Egiptu i napotkali pierwszych wrogów, 
Jozue dał się poznać jako dobry dowódca. Pod jego rozkazami naród wybrany 
wygrał bitwę z Amalekitami.  

Gdy po długiej czterdziestoletniej wędrówce przez pustynię Izraelici dotarli do 
Kanaanu, uczeń Mojżesza był w grupie dwunastu zwiadowców, którzy mieli 
zobaczyć, jak wygląda kraina, do której zmierzają, a także dowiedzieć się 
więcej na temat mieszkających tam ludzi. Jozue widząc groźnych 
mieszkańców nie przestraszył się ich i swoją postawą zwiększał odwagę swych 
pobratymców. 

Warto wspomnieć dwie znane historie z udziałem Jozuego. Pierwsza dotyczyła 
przeprawy przez rzekę Jordan. Jozue nakazał wtedy, aby kapłani niosący Arkę 
Przymierza weszli do rzeki. Wówczas woda przestała płynąć, a Izraelici przeszli 
suchą stopą na drugi brzeg. 

Druga natomiast dotyczyła oblężenia miasta Jerycho. Jozue po wysłaniu tam 
zwiadowców, nie rozkazał jednak natychmiastowego oblężenia. Naród 
wybrany przez ostatnie lata prowadził tryb koczowniczy, dlatego nie posiadał 
odpowiedniego uzbrojenia do zniszczenia murów. Izraelici codziennie przez 
siedem dni przychodzili pod mury miasta i obchodzili je wraz z Arką Przymierza 
dookoła dmąc w rogi. Ostatniego dnia mury same runęły, bez żadnej 
interwencji militarnej, a Izraelici zdobyli miasto. 

To właśnie Jozue po zajęciu ziemi obiecanej podzielił cały teren między 12 
plemion Izraelskich, tak aby każdy otrzymał swoją ziemię. Wyjątkiem byli 
Lewici pełniący rolę kapłanów, którzy mieszkali wraz z resztą pokoleń 
wykonując czynności sakralne. 
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Po śmierci Jozuego władzę w Izraelu sprawowali powoływani przez Boga 
sędziowie. Ten okres w dziejach Izraela nosi nazwę Okresu Sędziów. 

 

Ks. Bartłomiej Polok 

 
 

DO POCZYTANIA 
 

„Jesienna przechadzka” 
 

- Tatusiu, te listki na drzewach co roku umierają – powiedziała Ela i 
dodała pytając:  
- A ludzie przecież umierają tylko raz w życiu? 

Ojciec Dobrowolski po chwili odpowiedział: 

- Wszystko, co na świecie żyje, musi umrzeć. Są muchy , które żyją tylko 
jeden dzień. Niektóre grzyby żyją tylko jeden tydzień, a liście na drzewach 
tylko pół roku. 

- Tak? – powiedział Heniek zdziwiony – listki wyrastają w maju, a 
jesienią opadają, to jest pół roku. 

Rodzina Dobrowolskich była na niedzielnym spacerze. Szli właśnie 
lasem. Matka wskazała na liście, które spadły z drzewa i powiedziała: 

- To nam przypomina, że i my kiedyś musimy umrzeć. Wszystko, co na 
ziemi żyje, ma swój koniec. 

Ela wielkimi oczami spojrzała na rodziców i zapytała: 

- Ale  czy po śmierci człowieka jest coś dalej? 

Ojciec był troszkę zakłopotany, zakasłał. Może dlatego, że się ochłodziło, 
a może też dlatego, że trudno mu było mówić o tych poważnych rzeczach tak, 
aby dzieci go zrozumiały. Potem powiedział: 
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- Wszystko, co widzimy na tej ziemi, jest dla ziemi zrobione i razem z 
ziemią przeminie. Ludzi Pan Bóg stworzył dla nieba, dlatego Pan Jezus wstał 
z martwych po trzydniowym pobycie w grobie, żeby wszyscy, którzy w Niego 
wierzą, też zmartwychwstali i mogli kiedyś z Nim żyć w chwale niebiańskiej. 

Chwilę szli w milczeniu. Powoli opadały z drzew ostatnie listki, a zimny 
wiatr poruszał ogołoconymi gałęziami. Ojciec objął dzieci, przycisnął je do 
siebie i patrząc na matkę powiedział: 

- Dlatego chcemy być posłuszni Jezusowi, a śmierć będzie tylko 
przejściem do takiej wspaniałości, jakiej sobie wyobrazić nie możemy. 

„ Nasze życie najpiękniejsze wtedy, gdy jest związane z Jezusem” 
 

Anton Schulte. Rodzina Dobrowolskich. Opowiadania „Przyjaciela dzieci”. 

 
 

CHWILA RELAKSU  
 

Krzyżówka na październik 

 

  1.                     

      2.             

    3.                  

     4.                  

    5.                      

       6.            

   7.                    

    8.                 

    9.                   

     10.                   

     11.               
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     12.                 

     13.                

      14.               

   15.                       

 16.                        

17.                           

   18.                    

     19.              

    20.                    

    21.                

   22.                   

  23.                    

  24.                     

      25.                

 26.                             

       27.                

28.                         

 

1. O kim nalezy pamiętać w kwiecie swojego wieku? (Kzn 12,1) 

2. Co łączy synów ludzkich oraz zwierzęta? (Kzn (3,19) 

3. Czego ma pilnować idący do domu Bożego? (Kzn 4,17) 

4. W czym ma się radować młodzieniec? (Kzn 11,9) 

5. Śmiech to … (Kaz 2, 2) 

6. Jakie zwierzę może ukąsić rozwalającego ogrodzenie? (Kzn 10,8) 

7. Kto rozkłada bezczynnie ręce i pożera samego siebie? (Kzn 4,5) 

8. Co rozdawać w obfitości, aby potem go odnaleźć? (Kzn 11,1) 
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9. "Czego ..., nie da się policzyć" (Kzn 1, 15) 

10. Kto ma słodki sen? (Kzn 5, 11) 

11.Kto czuwa, co jest korzystne dla kraju? (Kzn 5, 8) 

12. Kim jest człowiek, któremu obfitość nie daje dobrze spać? (Kzn 5,11) 

13. Jakie zwierzę może zepsuć olejek aptekarza? (Kzn 10,1) 

14. Co będąc potrójne, nie szybko się zerwie? (Kzn 4,12) 

15. Jaki stwór może oznajmić słowo przekleństwa? (Kzn 10,20) 

16. Jest lepsze od ofiary (Kaz 4, 17) 

17. Kto był mędrcem? (Kzn 12, 9) 

 
18. Co jest słodkie i dzięki temu miło ocozm jest oglądać słońce? (Kzn 
11,7) 

19. Bogactwo, skarby i radość od Boga to Boży ... (Kzn 5, 19) 

20. Ile słów powinniśmy kierować do Boga? (Kaz 5, 1) 

21. Do kogo wróci duch? (Kzn 12,7) 

22. Bo jeżeli …, to jeden drugiego podniesie. (Kaz 4, 10) 

23. Czyje serce zna właściwy czas? (Kzn 8, 6) 

24. Jakie drzewa zostały zasadzone w ogrodach i parkach? (Kzn 2, 5) 

25. Kogo pożera głupiec? (Kzn 4, 5) 

26. Jakiego człowieka nie ma na ziemi? (Kzn 7, 20) 

27. Przed kim ostrzega Kaznodzieja? (Kzn 7, 25-29) 

28. Co było na miejscu prawa? (Kzn 3, 16) 
 

Elżbieta Gabryś, ks. Bartłomiej Polok 
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OGŁOSZENIA 
 

Akcja Prezent pod Choinkę  

Prezent pod choinkę 2021 rozpoczęty! Przyłącz się - tu można 
zrobić tylko coś dobrego. 

Ubiegłoroczna 
akcja „Prezent pod 
choinkę 2020”, 
organizowana od 
20 lat przez 
Centrum Misji i 

Ewangelizacji, 
pomimo utrudnień 

spowodowanych 
pandemią 

przyniosła w 4490 
prezentów, które zostały przekazane dzieciom w Białorusi, Ukrainie i Rumunii. 
Paczki trafiły do wspólnot parafialnych, szkół, przedszkoli, domów dziecka oraz 
do dzieci ulicy objętych działaniami streetworkerów, a także do dzieci 
niepełnosprawnych. 
 
Dziękujemy współorganizatorom: Diakonii Kościoła i Śląskiemu Oddziałowi 
Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy oraz wszystkim lokalnym 
koordynatorom, polskim dzieciom, rodzicom, duchownym, katechetom, 
nauczycielom, przedszkolom, szkołom, wspólnotom parafialnym, za włączenie 
się w tegoroczną akcję. 

TERMIN DOSTARCZANIA PACZEK DO PARAFII UPŁYWA 14 
LISTOPADA 2021 R. 

Źródło: www.cme.org.pL 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WŁĄCZENIA SIĘ W 
AKCJĘ PREZENT POD CHOINKĘ. 

 INSTRUKCJĘ JAK ZROBIĆ PACZKĘ ZNAJDZIECIE W ZAŁĄCZONYCH 
ULOTKACH. 
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DANE TELEADRESOWE PARAFII 
 
ks. Marcin Pysz- Proboszcz 
Tel.: 790 763 777 
Tel. kom. służbowy: 502 620 934 
 
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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