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- 2 - 

  HASŁO MIESIĄCA GRUDZIEŃ 2021 R. 
 

Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja przyjdę  
i zamieszkam pośród ciebie - mówi Pan.                Za 2.14 

 
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Rozpoczęliśmy piękny 
czas Adwentu. Czas kiedy nasze serca się radują, bo oto już blisko Święta Bożego 
Narodzenia. Wspomnienie o tych dniach jakoś zawsze budzi ciepło w sercu. W 
naszych myślach przeplatają się wspomnienia o świętach w rodzinnym gronie, o 
tradycjach, zwyczajach, smakach i atmosferze świątecznych dni. Ten właśnie 
czas ma być przepełniony radością i pełnym zaangażowania oczekiwaniem na 
przyjście Pana Jezusa do naszych serc. Tak wiemy, że ma być… tak chcemy, aby 
było… ale jednak – wielu z nas boi się tegorocznych świąt… bo oto zabraknie 
kogoś bliskiego przy wigilijnym stole… bo oto wspominamy trudne i bolesne 
doświadczenia choroby z mijającego roku… bo oto musimy znowu na nowo 
walczyć o zdrowie i kolejne dni życia… bo oto panuje ciągły niepokój na naszej 
wschodniej granicy… wiele jeszcze myśli możemy tu wpisać. Wiele trosk, bólu  
niepewności, które towarzyszą naszym sercom. A mimo to w tych wszystkich 
doświadczeniach przychodzi do nas Bóg w Jezusie Chrystusie i mówi oto Ja 
przyjdę o zamieszkam pośród ciebie… Bóg właśnie w chwilach cierpieniach chce 
być przy nas najbliżej… im więcej w naszych sercach trosk i bólu – tył łatwiej i 
chętniej otwiera się serce na Boga i Jego Słowo – tak już jest z człowiekiem, że 
w chwilach szczęścia i dostatku o Bogu nie zawsze pamięta. Jezus rodząc się w 
betlejemskiej stajni, nie rodził się z zachwycie i zapachu zwycięstwa, ale rodzi się 
w brudzie i zagubionym świecie… On przychodzi w momencie zupełnego 
pogubienia się człowieka, w czasie utraty wartości. Boże Narodzenie – to 
interwencja Boga w zagubiony Świat! Tak i w tym roku ponownie Bóg się rodzi i 
niestety ponownie w zagubionym świecie bez wartości… bo jak można nazwać 
wykorzystywanie człowieka do osiągnięcia celów politycznych?! Oj, jak nigdy 
teraz potrzebujemy Bożej interwencji, Bożego narodzenia w sercach ludzi, którzy 
tak często na piersi swojej czynią znak krzyża! Przyjdź Panie i odnów ten świat! 
Przyjdź Panie odnów i moje życie i daj mi poczucie pokoju i bezpieczeństwa. 
Właśnie tego wam życzę, drogie siostry i bracia, poczucie pokoju i 
bezpieczeństwa, ale również wiele zdrowia i sił do codziennej służby dla 
bliźniego. Niechaj miłosierny Bóg będzie z nami wszystkimi. Amen.  

 
Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII LISTOPAD 
 

Posiedzenie Rady Parafialnej 

W dniu 09 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Parafialnej Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu. Podczas spotkania ks. Marcin Pysz 
przedstawił aktualna sytuację piskiej parafii wraz z filiałami. Omówiono również 
sytuacje finansową parafii oraz parafialnych działalności gospodarczych.  

Proboszcz złożył sprawozdanie z przeprowadzonych zbiórek finansowych w 
szczególności ze  zbiórki na pomoc dla uchodźców nasi parafianie łącznie 
złożyli ofiarę w wysokości: 2 215,00 zł.  

Ks. Marcin Pysz, pełniący również funkcję kapelana Straży Granicznej przedstawił 
sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Rada Parafialna również rozpoczęła 
przygotowania planów na zbliżający się 2022 r. Proboszcz podkreślił fakt dużej 
odpowiedzialności i ofiarności parafian, dzięki czemu nasza parafia może być 
parafią samodzielną. 

 

 

*** 
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Serce Pomocy przed parafią w Piszu 

W dniu 10.11 br. przed naszą parafią w Piszu stanęło piękne Serce Pomocy na 
nakrętki plastikowe. Serce dla naszej parafii wykonała i podarowała firma pani 
Haliny Wilińskiej z Mrągowa. Do serca można wrzucać plastikowe nakrętki, które 
potem zostaną przekazane na cele charytatywne, w szczególności na leczenie 
dzieci. 

Serce Pomocy jest ozdobione Różą Lutra, symbolem Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego. 

W tym miejscu serdecznie dziękujemy pani Halinie Wilińskiej za wspaniały dar i 
pomoc! Dziękujemy również ks. Bartłomiejowi Polokowi z Mrągowa za 
przywiezienie serca do naszej parafii. 
A wszystk ich parafian oraz mieszkańców  Pisza zapraszamy do 
przynoszenia plastikowych nakrętek i wypełniania naszego Serca 
Pomocy! Mamy nadzieję, że już niedługo serce będzie pełne i będziemy 
mogli przekazać pomocy dla potrzebujących. 

 

 

*** 
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Wynik zbiórki ofiar dla cudzoziemców! 

Końcem października zakończyła się zbiórka ofiar dla cudzoziemców 
przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Zbiórkę 
organizowała Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu we współpracy z 
Ewangelickim Stowarzyszeniem Betel, Diecezją Mazurską oraz Diakonią Polską. 

Łącznie wynik zbiórki wynosi 15 124,89 zł. 

Na terenie Diecezji Mazurskiej udało się zebrać kwotę 10124,89 zł, zaś Diakonia 
Polska wsparła zbiórkę dotacją w wysokości 5 000,00 zł. W najbliższym czasie 
zostaną zakupione artykuły pomocowe dla Strzeżonego Ośrodka dla 
Cudzoziemców w Ketrzynie. Pomoc zostanie przekazana przez Ewangelickie 
Stowarzyszenie Betel. 

W tym miejscu serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym w 
pomoc oraz wszystkim ofiarodawcom. 

*** 

Podsumowanie akcji „Prezent pod choinkę” 

14 listopada 
zakończyliśmy 
tegoroczną akcję 
„Prezent pod 
choinkę” . 
 
W tym roku udało się 
nam przygotować w 
sumie 10 paczek dla 
dzieci na Ukrainie. 
 
 
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali paczki oraz wszystkim, 
którzy złożyli na ten cel ofiarę. 
 

*** 
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Marchewkowa Niedziela! 

W dniu 19.11 nasza parafia otrzymała wyjątkowy dar ponad 70 kg 
ekologicznej, zdrowej marchewki. Dar przekazała pani Karina Jabłońska 
prowadząca gospodarstwo rolne w Kwiku. Marchewka wyrosła bez nawozów 
sztucznych i teraz zostanie przekazana dla naszych parafian. W niedzielę 21 
listopada każdy uczestnik nabożeństwa otrzymał paczkę marchewki dla zdrowia! 

Serdecznie dziękujemy państwu Karonie i Mariuszowi Jabłońskim za pomoc i 
przekazany dar na naszą parafię! 

 

*** 

Kurtki dla cudzoziemców. 

W dniu 19.11 do piskiej parafii ewangelickiej dojechał transport ponad 500 kurtek 
i płaszczy dla cudzoziemców przebywających w ośrodkach na wschodzie naszego 
kraju, przy granicy polsko-białoruskiej. Transport zorganizowała luterańska 
parafia św. Marcina w Furth (Bawaria, Niemcy), we współpracy z Diakonią 
Polską. Pomoc odebrał ks. mjr SG Marcin Pysz, proboszcz piskiej parafii oraz 
kapelan ewangelicki Straży Granicznej. Ubrania trafią do Ośrodków Strzeżonych 
dla Cudzoziemców w Białymstoku oraz Kętrzynie. 

Jest to już kolejne działanie jakie podjęło Ewangelickie Duszpasterstwo 
Wojskowe, Dziekanat Ewangelicki Straży Granicznej oraz Parafia Ewangelicko-
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Augsburska w Piszu. Dotychczas trafiły do Placówek SG na granicy polsko-
białoruskiej: art. spożywcze oraz koce (zakupione przez EDW), plecaki pierwszej 
opieki (przygotowane przez Diakonię Polską), została zorganizowana zbiórka 
ofiar (na terenie Diecezji Mazurskiej). W te wszystkie  oraz wiele innych zadań 
zaangażowani są ewangeliccy kapelani wojskowi oraz Straży Granicznej. 

 
zdj. Szymon Tyrna 

*** 
 

Czas Adwentu 

W niedzielę  28.11 br. rozpoczęliśmy Nowy Rok Kościelny oraz Czas Adwentu. W 
naszym kościele w Wejsunach oraz przed budynkiem parafii ewangelickiej w 
Piszu pojawiła się typowa dla ewangelików Gwiazda Herrnhucka. Przez cały 
czas Adwentu i okres Bożego Narodzenia nad ołtarzem lub przed kościołem nad 
głównym wejściem zapalona jest „Gwiazda Adwentowa”.  To ona zgodnie z 
przekazem ewangelicznym wskazywała mędrcom drogę do Betlejem, gdzie miał 
narodzić się Mesjasz. Gwiazda pochodzi ze wspólnoty w Herrnhut. 

Nierozerwalnie związany, z polską tradycją adwentową ewangelików jest 
również Wieniec Adwentowy, składający się z 4 świec – symbolizujących 
cztery niedziele Adwentu. Wyjątkowa również jest muzyka tego okresu roku 
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kościelnego. Przykładem takim jest pieśń-hymn, wybrzmiewający w domach i 
podczas nabożeństw. To niezwykle dynamiczny i radosny utwór powstały w 
Niemczech na początku XIX wieku do muzyki Georga Friedricha Händla z 
Oratorium Juda Machabeusz nosi tytuł: „Córko Syjońska”. Jest to najbardziej 
znany adwentowy utwór muzyczny, a jego popularność jest porównywalna do 
kolędy Cicha Noc. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżywania nabożeństw adwentowych! 
Stacjonarnie lub on-line bądźmy razem i dzielmy się adwentową radością! 
 

 

*** 
Pomoc dla ośrodka w Kętrzynie na finiszu! 

Parafia nasza oraz Ewangelickie Stowarzyszenie Betel przygotowuje się do 
przekazania pomocy dla Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie. 
Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiliśmy: suszarki do ubrań (pionowe i 
poziome) łącznie 21 szt, ubrania dla małych dzieci (łącznie 160 szt.), pampersy 
(14 250 szt), smoczki (60 szt), krem na odparzenia (40 szt.). 

Wszystkie dokumenty i pisma zostały wysłane do Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału SG w Kętrzynie. Mamy nadzieję, że w tym tygodniu będziemy mogli 
wysłać naszego busa, aby wszystko przekazać potrzebującym dzieciom. 

Łączna wartość zakupionej pomocy to: 15 196,08 zł 

W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę. 
Dziękujemy wszystkim duchownym ewangelickim Diecezji Mazurskiej na czele z 
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bp. Pawłem Hause, za pomoc i przychylność podczas organizacji pomocy. 
Dziękujemy Diakonii Polskiej za pomoc i przekazaną dotację. Przede wszystkim 
dziękujemy Wam, drogie Siostry i Bracia za okazaną pomoc i przekazanie 
funduszy podczas zbiórki, kolejny raz okazaliście wielkie serce, otwarte na 
potrzeby ludzi potrzebujących. Serdecznie dziękujmy za wpłaconą każdą 
złotówkę! 
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY OGŁASZAMY 
 
 

Zmarła śp. Marie Frida DREWNIK  w 
wieku 96 lat, urodzona 26 marca 1925 
r.,  mieszkała w Piszu przy ul. 
Sienkiewicza, zmarła w dniu 26 listopada 
2021 r. w Piszu. 

Pogrzeb śp. Marie Fridy Drewnik odbył się 
w dniu 29 listopada 2021 r. 
(poniedziałek) o godz. 13:00 z kaplicy 
cmentarnej w Piszu na pobliski cmentarz 
komunalny. 

„Przeto czy żyjemy, czy umieramy Pańscy 
jesteśmy” – niechaj to zapewnienie 
Apostoła Pawła z listu do Rzymian będzie 
pociechą dla zasmuconych serc. 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 
 
 

Szkółki niedzielne dla dzieci w Wejsunach! 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież przedkonfirmacyjną na szkółki 
niedzielne! W niedzielę o godz. 09:00 równolegle do nabożeństwa w 
Wejsunach. Szkółki odbywają się w zakrystii naszego kościoła. Spotkania 
prowadzi pani pastorowa Lilianna Pysz.  

Plan szkółek niedzielnych na grudzień; 05.12.; 12.12.; 02.01.2022. 

 Serdecznie zapraszamy! 
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PLAN NABOŻEŃSTW GRUDZIEŃ 2021 R. 
 
 

Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz   Ełk Biała 

Piska 

05.12. 
 Iz 

63,15- 
64,3 

2. Niedziela 
Adwentu 

09:00 

  

11:00 
  

18:00 
 

 do 
Ełku 
godz. 
17:30 

12.12. 1 Kor 
4,1-5 

3. Niedziela 
Adwentu 

09:00 

  

11:00 
  

  

19.12. Łk 1,  
26-38 

4. Niedziela 
Adwentu 

09:00 
  

11:00 
  

18:00 
 

 do 
Ełku 
godz. 
17:30 

24.12. Mi 5,    
1-4a 

Wigilia 
Narodzenia 
Pańskiego 

17:00 
 

15:00   
  

9:00   
 

12:00   
 

25.12. 1 J 3,1.2 
I. Dzień Świąt 

Narodzenia 
Pańskiego 

09:00 
11:00 
  

  

26.12. Iz 7,   
10-14 

II. Dzień Świąt 
Narodzenia 
Pańskiego 

 
11:00 
  

  

31.12. Mt 13, 
24-30 Zakończenie Roku 15:00 

17:00 
 

  

02.01. Prz 16,9 

Nowy Rok  
 1. Niedziela po 

Narodzeniu 
Pańskim 

09:00 

  

11:00 
  

18:00 
 

 do 
Ełku 
godz. 
17:30 

06.01. 1J 5, 
11-13 Święto Epifanii  

11:00 
 

  

  

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

         - transport na nabożeństwo;          - szkółka dla dzieci; 
 

                      - transmisja online na kanale YouTube. 
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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! 

 
 

WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 
 
 

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

 
Żeby odczarować 
ponurą aurę na 
zewnątrz urządziliśmy 
pełne wróżb, 
konkursów i dobrej 
zabawy andrzejki. 
Bardzo brakowało nam 
już takiej zabawy 
tanecznej. Andrzejki w 
Naszym Domu 
rozpoczęły okres 
przygotowań do świąt 
Bożego Narodzenia. 
 
 

http://www.youtube.com/
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz 
 
 

*** 
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Informacje z działalności Środowiskowego Domu 
 Samopomocy w Piszu – listopad 2021 

 
Miesiąc listopad był dla nas bardzo pracowity. W pracowni rękodzieła 
artystycznego rozpoczęły się przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. 
Uczestnicy wykonywali piękne ozdoby świąteczne. 
Z okazji Święta Niepodległości odbył się montaż słowno-muzyczny, który 
przypomniał nam o naszej  wyzwolonej Ojczyźnie. Uczestnicy śpiewali pieśni 
patriotyczne i recytowali wiersze. 
 Dużym zaskoczeniem było przygotowanie przez uczestników wzruszającego 
występu z okazji Dnia Pracownika ŚDS. Poprzez słowa i muzykę podopieczni 
dziękowali pracownikom za ich wielkie serce, pełne miłości i dobroci, które dla 
nich zawsze jest otwarte. 
26 listopada wzięliśmy udział w IV Wojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni 
Patriotycznych, który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Łupkach. Zajęliśmy I i III miejsce w kategorii prezentacja pieśni patriotycznych 
oraz I miejsce w kategorii recytacja poezji. 
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   Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji życzymy zdrowych i 
pogodnych świąt. Niech te chwile spędzone w gronie najbliższych napełnią 
Wasze serca spokojem i radością. 

 
Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 
 

Przesłanie Biskupa Kościoła na adwent. 
 
 „Prostujmy swoje drogi 
adwentu nadszedł czas” 

 „Gotujcie drogę Pańską, 
prostujcie ścieżk i jego. Każdy 
padół niech będzie 
wypełniony a każda góra 
i pagórek zniesione drogi 
krzywe wyprostowane 
a nierówne wygładzone. 
I  ujrzą wszyscy ludzie 
zbaw ienie Boże.” Łuk. 3, 4b-6 

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie! 

Czas adwentu zawsze był dla mnie wyzwaniem. Wyzwaniem, bo stawiał postulat 
zatrzymania się, przeprowadzenia audytu życia i zmienienia tego, co było złe. 
Lecz w tym okresie życie zamiast zwalniać jakby nabierało większego tempa, 
dodając kolejne zadania związane z nadchodzącymi świętami. 

Tym razem adwent i święta są jeszcze trudniejsze. Jesteśmy coraz bardziej 
podzieleni. 

Chyba nie ma nikogo, kto obojętnie przechodzi wokół sytuacji na naszej 
wschodniej granicy. Nie wnikając w kwestie polityczne, my – chrześcijanie 
widzimy na tej granicy ludzi. 
Tych, którzy mają wykonywać rozkazy i często emocjonalnie nie radzą sobie 
z napiętą sytuacją. 
Widzimy również osoby niosące pomoc wszelkimi dostępnymi sposobami. 
Przede wszystkim widzimy jednak tych, którzy potrzebują pomocy. 
Nie można niczym usprawiedliwić nieudzielania pomocy. To, że uchodźcy 
i migranci przekraczają granicę nielegalnie lub nie wiedzieli na co się piszą, nie 
jest żadnym usprawiedliwieniem. Zawsze należy pomagać, jeśli spotykamy 
człowieka, który potrzebuje pomocy. 
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Czujemy coraz większy niepokój. Dostrzegamy wzrost napięcia pomiędzy 
narodami. Obserwujemy coraz radykalniejsze wypowiedzi i przyjmowane 
postawy. Ciągle dużym lękiem napawa nas sytuacja pandemiczna. Tak wielu jest 
chorych, tak wielu umiera. Na dodatek odczuwany pierwsze skutki kryzysu 
ekonomicznego spowodowanego pandemią. To wszystko napełnia nas 
niepokojem. 

Adwent to czas przygotowania na spotkanie ze Zbawicielem. Wiemy, że mamy 
przywilej wołania do Niego w modlitwie. Takiej codziennej, ale także 
wspólnotowej, podczas naszych  nabożeństw. Dlatego zwracam się do Was 
z zachętą do modlitwy. 

Módlmy się o naszych rządzących, by Pan dawał im mądrość w podejmowaniu 
decyzji, które prowadzić będą do pokoju i pojednania pomiędzy różnymi grupami 
w naszym społeczeństwie. By wszyscy mogli się czuć potrzebni i bezpieczni 
w naszym kraju. 

Módlmy się za tych, którzy strzegą w Polsce bezpieczeństwa. By Pan Bóg dawał 
im siłę i mądrość w pełnieniu tej służby. By budzili zaufanie wśród ludzi i nie 
robili niczego, co jest nadużyciem siły. 

Módlmy się o uchodźców. Oni doświadczają tak wiele bólu, strachu, złości, 
niepewności tego, co ich spotka. Chorują, cierpią głód i chłód. Są wprowadzani 
w błąd i zbyt rzadko są słuchani. Módlmy się o nich, o najsłabszych upomina się 
Pan. 

Pamiętajmy w modlitwach o chorych, cierpiących i o tych, którzy doświadczyli 
śmierci najbliższych. 

Módlmy się o nasze dzieci, młodzież, o nas samych i o duchownych głoszących 
nam Ewangelię o Jezusie Chrystusie. 

Wasz w Chrystusie, bp Jerzy Samiec 

 

Źródło; www.luteranie.pl 
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ROZWAŻANIE 
 

Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci 

1 J 2,8 

 

Weszliśmy w cudowny czas adwentu. Stojąc u jego progu – czy 
zastanawialiście się jak będą wyglądać tegoroczne święta? Jak spędzimy wigilię? 
W izolacji? W obostrzeniach? W strachu?  

Wydaje się mi, że już tak nawykliśmy do tych wszystkich lockdown’ów czy 
kwarantann, że to czy inne obostrzenie może nie zrobić na nas różnicy.  

Potrzebujemy dziś nadziei, jakiegoś promyka szczęścia, który rozjaśni 
szarość pandemicznej codzienności. Potrzeba nam ciepła, które zapewni nam 
bezpieczeństwo; powie, że już wszystko będzie dobrze. I taką nadzieję powinien 
rozbudzać w nas powyższy werset. Ciemność ustępuje, więc szarość 
codzienności też ustąpi. I co jest piękne, a dla nas niedostrzegalne - prawdziwa 
światłość JUŻ świeci. Tylko my mając klapki na oczach nie widzimy, albo nie 
chcemy tego widzieć.  

Ta prawdziwa światłość przyszła na świat w Betlejemskim żłobie. Ona 
rozświetla wszelkie mroki ciemności. I świeci nieustannie bez przerwy. 
Zechciejmy ją dostrzec w tym cudownym czasie adwentu. Bóg się do nas 
przybliżył, przybliżmy, przytulmy się więc do niego. Bo on nas pokrzepi i pomoże 
przetrwać, wszelkie trudy naszej szarej codzienności. 

 

Amen. 

 

Ks. Bartłomiej Polok 
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POSTACIE BIBLIJNE 
 

Po wspaniałym zwycięstwie Debory nad Syserą wszystko miało być już 
dobrze. Izraelici powrócili do wiary w Boga. Niestety nie na długo.. Po jakimś 
czasie znowu o nim zapomnieli i o przyrzeczeniu jakie Mu złożyli. Zaczęli 
czcić inne bożki i czynili zło w oczach Pana. Wtedy Bóg pozwolił na to, aby 
państwa ościenne zaatakowały lud Izraelski. Midianici i Amalekici napadali 
i niszczyli osady izraelskie, palili zboża, pustoszyli ziemię. Izraelici 
przypomnieli sobie wtedy o jedynym Bogu i znowu zaczęli wołać o pomoc. 
Bóg odpowiedział na ich prośby, ustanawiając między nimi kolejnego 
sędziego. Był nim… 

Gedeon 

Warto tutaj opisać moment powołania naszego bohatera. Do Gedeona 
przyszedł anioł i przekazał słowa Boga. Sędzia jednak nie do końca ufał słowom 
anioła więc poprosił go o znak. Gedeon przyrządził koźlę oraz placki i położył 
przed aniołem, ten kazał mu je położyć na skale. Gdy to uczynił, buchnął ogień 
ze skały i strawił mięso i placki. Po tym wydarzeniu anioł znikł.  

Niedługo po spotkaniu z aniołem, Gedeon miał wybawić Izraelitów. Chciał 
jednak mieć zapewnienie od Boga, że Ten pozwoli mu wygrać. Dlatego 
dwukrotnie poprosił Boga o znak. Znakiem miało być runo owcze położone na 
trawie. Za pierwszym razem poranna rosa miała pojawić się tylko na runie, zaś 
na klepisku miało być sucho; zaś za drugim razem klepisko miało być mokre, a 
runo suche. Po wypełnieniu się tych znaków, Gedeon uwierzył w wygraną nad 
Midiańczykami.  

Przed walką Bóg jednak rozkazał Gedeonowi, aby ten zmniejszył liczebność 
swojej armii. Nie chciał aby Izraelici unosili się dumą i przypisywali sobie 
zwycięstwo.  

Gedeon kazał zawrócić z drogi wojennej bojaźliwym i lękliwym. Z całego 
zastępu wojsk zawróciło  22000 żołnierzy, pozostało natomiast dziesięć tysięcy. 
Dalej jednak armia była za duża. Dlatego Bóg kazał Gedeonowi sprowadzić 
wojska nad rzekę. Każdy kto chłeptał wodę językiem jak pies miał stanąć osobno; 
tak samo z tymi, którzy klęknęli na kolana aby pić. Liczba tych co pili wodę z ręki 
przy ustach wyniosła 300 żołnierzy.  
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I to właśnie tak liczebna armia miała wystąpić przeciwko zagrożeniu ze strony 
midianitów, których armia była jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku, jak 
piasku nad brzegiem morza.  

Jak łatwo się domyślić Armia Gedeona pokonała wrogą armię. I zrobiła to 
podstępem. Gedeon podzielił tych trzystu mężów na trzy hufce. Kazał im 
wszystkim wziąć trąby oraz puste dzbany z pochodniami. Nocą armia Gedeona 
rozstawiła się dookoła obozu, po czym zaczęli dąć w trąby i rozbijać dzbany. 
Midiańczycy wpadli w popłoch i przypadkowo zaczęli sami siebie wybijać. Tak oto 
Armia Gedeona wygrała nad liczną armią Midianitów. Izraelici chcieli obwołać 
Gedeona królem, lecz ten powiedział do nich: Ja nie będę panował na wami ani 
mój syn nie będzie panował nad wami; Pan będzie panował nad wami. 

Gedeon zmarł mając siedemdziesięciu synów. Niestety po jego śmierci 
Izraelici znów odwrócili się od Boga. Co skutkowało powołaniem kolejnego 
sędziego.  

Ks. Bartłomiej Polok 

 
 

DO POCZYTANIA 
 

„Wielkie oczekiwanie” 

 Niedzielny wieczór jest zawsze w rodzinie Dobrowolskich szczególnie 
przyjemny. Jest ciepło i przytulnie. Ela ułożyła w wózkach do snu swoje lalki. 
Pluszowe zwierzątka włożyła do tekturowego kartonika. Heniek sprzątał 
przyrządy do majsterkowania, skończył już wycinanie świątecznych gwiazdek. 
Chciał je jeszcze pozłocić. Potem, razem z Elą, miał ozdobić wieniec adwentowy, 
leżący już na stole, z wetkniętymi czerwonymi świecami. Heniek i Ela liczyli dni 
dzielące ich od Świąt, i oboje myśleli więcej o prezentach, aniżeli o właściwym 
sensie Świąt Godowych. 

Po kolacji mama zgasiła światło i zapaliła pierwszą świecę adwentową. 

- Och mamusiu – westchnęła Ela i przytuliła się do matki. – Tak bardzo się 
cieszę na Boże Narodzenie. 



 
 

- 22 - 

W przedświątecznym nastroju, w przytulnym blasku świecy odśpiewali kilka 
adwentowych pieśni. 

- A teraz powiedzcie mi, czy wiecie, co znaczy Adwent? – spytał ojciec, 

- Że wkrótce będzie Boże Narodzenie! – zawołała szybko Ela. 

- Tak – potwierdził ojciec. – To prawda, Adwent – znaczy oczekiwanie. 

- Adwent – znaczy, że czekamy na Święta Bożego Narodzenia – 
przyświadczył Heniek. 

- A światu jest dany Zbawiciel – dodała Ela, dumna, że coś więcej 
powiedziała o Adwencie. 

- Czy umiecie coś więcej powiedzieć o Adwencie? 

- Właściwie to chyba niepotrzebnie święcimy Adwent, skoro Zbawiciel się 
już narodził? – zapytał Heniek. 

- Adwent przypomina nam czas, gdy ludzie jeszcze czekali na Zbawiciela. 
Bóg obiecał Wybawcę swemu ludowi. I byli ludzie, którzy czekali na Zbawiciela z 
większą tęsknotą, aniżeli my dzisiaj na Święta – wyjaśniła matka. – I właściwie, 
Heniu, masz rację, gdyż Pan Jezus jest zawsze z nami i codziennie powinniśmy 
mieć Święta. 

W pokoju zrobiło się cicho. Na ścianach kładł się nierówny ogień świecy, 
pachniały jodłowe gałązki. Heniek oparł głowę na dłoniach i zamyślił się. Nagle 
powiedział: 

- Właściwie Adwent miał znaczenie tylko dawniej. 

- O nie! – zaprzeczył ojciec – my również żyjemy w oczekiwaniu. Wtedy 
Jezus przyszedł na świat jako człowiek. Później dokonał naszego zbawienia na 
krzyżu Golgoty. Teraz czekamy na Jego drugie przyjście – dla tych wszystkich, 
którzy Jego zbawienie przyjęli. 

 I o tym też chce nam Adwent przypomnieć. 

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

Krzyżówka na grudzień 
 

      1.             

    2.              

  3.                    

      4.              

     5.               

      6.              

      7.               

      8.              

      9.             

 10.                     

    11.                

12.                     

     13.             

    14.               

    15.                

 16.                    

     17.                 

18.                     

  19.                    

 

1. Pan zachowuje go temu, którego umysł jest stały (Iz 26, 3) 
2. Z jego pnia wyrośnie różdzka (Iz 11,1) 
3. W czym chodzi lud, który ujrzy światło wielkie? (Iz 9,1) 
4. "Nie bój się, bo Ja ... z Tobą" (Iz 43,5) 
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5. Część Izraelitów, którzy oprócz domu Jakuba wiernie będą opierać się na 
Panu 
6. Stanowiły orszak Pana (Iz 6, 1-2) 
7. "... nadłamanej nie dołamie..." (Iz 42, 3) 
8. Światło księżyca będzie jak światło ... (Iz 30, 26) 
9. Okrąża ziemie Moabu (Iz 15, 8) 
10. Imię króla, który ugościł posłów z Babilonu (Iz 39) 
11. Są opuszczone (Iz 32, 14) 
12. Jaką kiść Pan odetnie Izraelowi? (Iz 9, 13) 
13. Wszyscy zbłądziliśmy jak kto? (Iz 53, 6) 
14. Inaczej Ognisko Boże (Iz 29, 2) 
15. Jest podnóżkiem stóp Pana (Iz 66, 1) 
16. Wydała złe owoce (Iz 5, 1-2) 
17. Wodzowie Asyrii opuszczą go w popłochu (Iz 31,9) 
18. Podzieli losy Sodomy i Gomory (Iz 13,19) 
19. Był nim Szebna przed Eljakimem (Iz 22, 15-25) 
 

Elżbieta Gabryś, ks. Bartłomiej Polok 

 

OGŁOSZENIA 
 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

Od pierwszej niedzieli adwentu tj. 28 listopada 2021 roku trwa XXII edycja 
ekumenicznej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dochód ze  sprzedaży 
świec przeznaczony jest na projekty Diakonii na rzecz dzieci ubogich i 
potrzebujących. Akcja potrwa do Świąt Bożego Narodzenia. 

W tym miejscu zachęcamy do zakupu tych wyjątkowych świec, które powinny 
znaleźć miejsce na każdym wigilijnym stole.   
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Świece  można nabyć po nabożeństwach  w Wejsunach, Piszu i Ełku 

oraz w sekretariacie Parafii od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9:00 - 15:00 

Koszt: 7zł –mała; 16zł – duża (walec i kula) 
 

W okresie  Adwentu w naszej parafii można również nabyć 
nieodpłatnie opłatki wigilijne. 

*** 
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Książka o historii parafii ewangelickiej w Piszu. 

 

Szanowni Parafianie, drodzy Sympatycy oraz Przyjaciele piskiej parafii 
ewangelickiej. Rozpoczynamy prace nad książką poświęconą historii Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu. Autorem monografii poświęconej dziejom 
piskiej parafii ewangelickiej będzie p. Ryszard Pawlicki. W tym miejscu serdecznie 
dziękujemy panu Ryszardowi, że podjął się tego wyjątkowego wyzwania, jakim 
jest napisanie książki poświęconej historii piskich ewangelików. 

Serdecznie prosimy o pomoc i wparcie w pracach nad naszą książką. 
Prosimy o wspomnienia, opisy różnych wydarzeń, jakie zapadły wam w 
pamięć, jeśli posiada ktoś zdjęcia, wycinki z gazet związane z życiem 
parafii ewangelickiej w Piszu, będziemy wdzięczni za udostępnienie. 
Równie mile widziane są różne anegdoty z życia parafii lub pracy 
poszczególnych duchownych w naszej parafii. Chcemy, aby nasza 
książka była profesjonalnie napisana z zachowaniem warsztatu pracy 
naukowej, ale również aby była miła i przystępna do czytania. Publikacja 
będzie dotyczyła piskiej parafii wraz z filiałami, jakie wchodzą aktualnie 
w jej skład. Przed nami długi okres dziejów luteran piskich 1525 – 2021!  
Wszelkie wspomnienia, materiały można kierować na adres parafii:     

12-200 Pisz, pl .Daszyńskiego 12A,  

lub mailowo: luteraniepisz@gmail.com. 
Bardzo prosimy o pomoc i wsparcie Autora w jego pracach i poszukiwaniu 
historii naszej piskiej parafii. 
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ŻYCZENIA 
 

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Kochani Czytelnicy 
naszego miesięcznika parafialnego. Powoli kończymy kolejny rok naszej służby i naszych 
spotkań na kartach Piskiego Ewangelika. Dla mnie osobiście był to wyjątkowy rok, bo 
01 października br. minęło 15 lat mojej służby jako duchownego Kościoła Luterańskiego 
w Polsce. Był to wyjątkowy i piękny czas służby, z czego 14 lat spędziłem tu na piskiej 
ziemi. Każdy rok, dzień służby w piskiej parafii ewangelickiej przyjmuje jako wyjątkowy 
dar Boży. Tak wiele się od Was nauczyłem i uczę, tak wiele miłości tej codziennej mi i 
moim najbliższym 
okazaliście i okazujecie, a 
już nie wspomnę o 
cierpliwości  Dziękuje 
wam za wszystko i proszę o 
więcej, o więcej modlitw i 
wsparcia w różnych 
pomysłach i zadaniach… 
niechaj miłosierny Bóg 
nas prowadzi, a przede 
wszystkim niech prowadzi 
naszą parafię i buduje 
naszą społeczność w mocy 
Ducha Świętego.  

U progu Świąt Bożego Narodzenia życzę wam wszystkim wiele zdrowia i radości 
ze spotkania z narodzonym Jezusem. Niechaj światło płynące do nas z betlejemskiej 
stajenki, prowadzi nas na różnych drogach naszego życia… niechaj miłosierny Bóg 
chroni nas od złego na duszy i na ciele, ale przede wszystkim, niechaj da nam pokój…  
właśnie o pokój módlmy się w te święta… módlmy się o bezpieczeństwo, o zdrowie 
wszystkich ludzi…  

Życzę wam również wiele zdrowia na nowy 2022 rok. Już się cieszę na ponowne 
spotkania w gronie naszej parafialnej rodziny. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie dla 
nas łaskawy i wreszcie spotkamy się na wielu (z powodu pandemii) odwołanych 
wydarzeniach i spotkaniach.  

Dbajmy o siebie i o naszych najbliższych. Zostańcie z Bogiem!  

Wasz ks. Marcin Pysz wraz z rodziną. 
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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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