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  HASŁO MIESIĄCA LUTY 2022 R. 
  

Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie;  
niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Ef 4,26 

 
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie… Niektórzy z was 
pewnie już wiedzą, kto będzie autorem tego rozważania, gdyż jak słyszę 
rozpoznawalne jest to pozdrowienie, z każdego mojego kazania i rozważania… 
Cieszy mnie to bardzo! Właśnie to piękne pozdrowienie ma w sobie piękną i 
bardzo głęboką treść… Wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi w Panu naszym 
Jezusie Chrystusie – On, Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel – jest i być powinien 
naszym rozpoznawalnym znakiem… jak pisał Ap. Paweł: nic innego nie chce znać 
między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Dzięki Bożemu 
prowadzeniu wchodzimy w kolejny miesiąc nowego roku. W tym miesiącu chce 
nam towarzyszyć fragment napomnień apostoła Pawła z tzw. „przykazań na co 
dzień”. Apostoł podkreśla, że ważne są emocje w naszym życiu. Gniew, 
poruszenie jest dobre w życiu człowieka, bo ukazuje nasze wewnętrze przeżycia, 
często brak zgody na czyjeś słowo, zachowanie, wtedy najczęściej gniew wkracza 
w nasze życie… jednakże apostoł dodaje, abyśmy nie grzeszyli… tzn. aby ten 
bardziej lub mniej uzasadniony gniew nie powodował w naszych sercach 
nienawiści, chęci zemsty, gdyż to już powadzi do grzechu… gniew jest dobry, ale 
nie może prowadzić w kierunku krzywdy drugiego człowieka… gniew pomaga 
nam często wyrazić trudne emocje, ale nie mogą one zapanować nad naszym 
sercem, nad naszym życiem, nad naszym działaniem – bo to prowadzić może do 
krzywdy, cierpienia i bólu bliźniego naszego… stąd też kolejne wskazanie 
apostoła, aby słońce nie zachodziło nad gniewem naszym, abyśmy gniewu nie 
pielęgnowali w naszych  sercach, ale przede wszystkim szukali sił i chęci na 
wybaczenie tego co nad dotknęło, poruszyło… Droga siostro i bracie aby 
odpowiednio panować nad gniewem potrzebna jest mądrość i miłość, nawet do 
tych, którzy ten gniew w nas powodują. Gniewajmy się na grzech, a nie na 
człowieka… tak pomożemy mu zmienić często błędną drogę i poprzez nasze 
wybaczenie i miłość doprowadzić go na dobre, Boże drogi… Tego życzę wam i 
sobie, abyśmy szukali pojednania, wybaczenia i miłości, a nie pielęgnowali w 
naszych sercach rany i cierpienia nam zadane… tak uleczymy relacje wzajemne, 
ale i uleczymy swoje obolałe serca. Zostańcie z Bogiem! Miłości i wybaczenia 
wam życzę! Amen. 
   Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII STYCZEŃ 
 

Działalność Diakonijna Parafii w 2021 r. 

 

 

Diakonia Piska to nic innego jak Działalność Charytatywna Parafii Ewangelicko – 
Augsburskiej w Piszu. W celu prowadzenia zinstytucjonalizowanej i 
profesjonalnej pomocy osobom potrzebującym parafia powołała 21.12.2010 r. 
Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, którego zadaniem jest organizowanie i 
prowadzenie różnych form wsparcia na terenie Powiatu Piskiego i nie tylko. 
Stowarzyszenie jest OPP i prowadzi działania w ramach statusu pożytku 
publicznego opisane szczegółowo w statucie na stronie www.esbetel.pl. Parafia 
rozwija również działalność diakonijną zarobkową od ponad 10 lat i w tym celu 
powołała w roku sprawozdawczym spółkę z o.o. pod nazwą Betania. Cały dochód 
tejże działalności przekazywany jest na cele parafii w tym na cele charytatywno-
opiekuńcze. Ten rodzaj działalności, który pomaga istnieć parafii w tak 
diasporalnej rzeczywistości jest wyjątkowo ważny w utrzymaniu samodzielności 
finansowej parafii luterańskiej w Piszu. 

 

http://www.esbetel.pl/
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 Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu.   
ŚDS w Piszu działa od 01.12.2008 r. Pomoc jest świadczona 50 
osobom psychicznie chorym, które uczęszczają na codzienne zajęcia 
terapeutyczne (7 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu). Ponadto osoby te otrzymują 
kompleksową pomoc i poradnictwo prawne, pomoc odzieżową i 
żywnościową.  Organem założycielskim i prowadzącym ośrodek jest 
Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Bieżące informacje z funkcjonowania 
ośrodka można znaleźć na stronie: www.esbetel.pl oraz www.sds-pisz.pl. W roku 
sprawozdawczym działalność ośrodka została znacznie ograniczona z powodu 
panującej pandemii Covid-19. Sytuacja epidemiologiczna mocno odbiła się na 
stanie zdrowia uczestników terapii oraz organizacji ośrodków. 

 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. Uczestnicy terapii otrzymują kompleksowa pomocy i poradnictwo 
prawne, pomoc odzieżową i żywnościową.  Organem założycielskim i 
prowadzącym ośrodek jest Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Bieżące 
informacje z funkcjonowania ośrodka można znaleźć na 
stronie: www.esbetel.pl oraz www.psds-bialapiska.pl W roku sprawozdawczym 
działalność ośrodka została znacznie ograniczona z powodu panującej pandemii 
Covid-19. Sytuacja epidemiologiczna mocno odbiła się na stanie zdrowia 
uczestników terapii oraz organizacji ośrodków. 

Centrum Integracji Społecznej Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel. 
W dniu 01.10.2017 r. zostało powołane do istnienia Centrum Integracji 
Społecznej ES Betel (CIS). Organem założycielskim i prowadzącym CIS jest 
Ewangelickiego Stowarzyszenie Betel. Zadaniem CIS jest pomoc osobom 
długotrwale bezrobotnym, wykluczonym, niepełnosprawnym poprzez 
poszukiwanie pracodawców oraz społeczne zatrudnienie. Do końca 2021 r. z 
pomocy CIS skorzystało 110 osób, co stanowi 21 osób więcej niż w roku 
2020. W roku sprawozdawczym złożono wniosek do Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego udzielenie zgody na prowadzenie CIS na kolejne 5 lat. CIS zmieniło 
siedzibę, teraz znajduje się w pomieszczeniach przy ul. Konopnickiej 4. CIS 
prowadzi również biuro w Piszu, aktualnie trwają prace nad przeniesieniem biura 
CIS do budynku plebanii ewangelickiej w Piszu – na ten cel zostanie 
zaadaptowany ganek przy parafii. 

http://www.esbetel.pl/
http://www.sds-pisz.pl/
http://www.esbetel.pl/
http://www.psds-bialapiska.pl/
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Stacja Socjalna w Piszu 

Od 2012 roku przy piskiej parafii ewangelickiej działała Stacja Socjalna 
prowadzona przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w partnerstwie z Urzędem 
Gminy Pisz oraz Zakonem Joannitów Komandorii Pruskiej. W ramach Stacji 
Socjalnej prowadzona była opieka pielęgniarki u osób potrzebujących pomocy 
medycznej: leczenie ran, odleżyn. Pomoc była udzielana nieodpłatnie. 
Przekazywane były nieodpłatnie pampersy – 2 128 szt., środki opatrunkowe 
– 930 szt. Stacja udzieliła pomocy łącznie 162 osobom w tym 5 parafian 
piskiej parafii ewangelickiej jak i również 50 uczestników zajęć terapeutycznych 
w ŚDS w Piszu. Łącznie pielęgniarka Stacji Socjalnej odbyła 1 110 wizyt 
domowych oraz w siedzibie stacji. Stacja zakończyła działalność w lipcu 2021 
r. w związku z brakiem dofinansowania etatu pielęgniarki w Stacji Socjalnej w 
Piszu. 

Stacja Socjalna w Białej Piskiej. 
Od marca 2021 r. rozpoczęła swoją działalność Stacja Socjalna w Białej Piskiej. 
Stacja jest dofinansowana przez Gminę Biała Piska w wysokości 45 000,00 zł 
rocznie. W ramach dofinansowania opłacana jest pielęgniarka. Przekazywane 
były nieodpłatnie pampersy – 1 558 szt., środki opatrunkowe – 3 158 szt. 
Stacja udzieliła pomocy łącznie 188 osobom. Łącznie pielęgniarka Stacji 
Socjalnej 706 wizyt domowych oraz w siedzibie stacji. Stacją będzie nadal 
działała w 2022 r. i zwiększy zakres o zatrudnienie farmaceuty / technika farmacji 
oraz otwarcie „Apteki Socjalnej”, gdzie nieodpłatne leki będą otrzymywali 
najubożsi mieszkańcy Gminy Biała Piska. 

Współpraca z Piskim Bankiem Żywności. 
Parafia rozpoczęła współpracę z Piskim Bankiem Żywności i otrzymała pomoc w 
postaci żywności na rzecz podopiecznych ośrodków wsparcia oraz na rzecz 
ubogich parafian. Wartość pozyskanej żywności to: 37 500,00 zł. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – POPŻ 2014-2020 
Ewangelickie Stowarzyszenie Betel rozpoczęło realizację programu 
żywnościowego, dzięki któremu (wyłącznie parafianie) otrzymują pomoc 
żywnościową. W roku sprawozdawczym parafia zatrudniała Opiekuna Osób 
Zależnych – p. Elżbietę Gabryś, która koordynowała program w ramach 
stowarzyszenia. Od września 2021 r. program koordynuje główna księgowa 
stowarzyszenia pastorowa Lilianna Pysz. W roku sprawozdawczym udzieliliśmy 
pomocy 9 osobom poprzez przekazanie 590 kg żywności.  
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Żywność jest dostarczana do domów podopiecznych programu. W 2022 
zakwalifikowanych jest już 28 osób do pomocy z POPŻ 

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: XI Wojewódzki Turniej Tańca 
Środowiskowych Domów Samopomocy oraz w prowadzeniu Stacji Socjalnej. W 
roku 2022 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. W nowym roku 
planujemy rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi. 

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego 
Parafia prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego z której korzystają 
osoby z Powiatu Piskiej jak i okolic. Mamy na stanie koncentratory tlenu, 
pulsoksymetry, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, wózki, 
chodziki, balkoniki oraz inny konieczny sprzęt. Regularnie również przekazujemy 
pampersy oraz materiały opatrunkowe. W roku sprawozdawczym z pomocy WSR 
skorzystało: 336 osób. W roku sprawozdawczym zostały zakupione 
koncentratory tlenu (10 szt.), pulsoksymetry (10 szt.) oraz materace 
przeciwodleżynowe (10 szt.) za łączną kwotę 31 000,00 zł. Powyższy sprzęt 
cieszy 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 jest 
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Piszu. 

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. 
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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. Projekt zakończył się we wrześniu 2021 r 

  
Inne akcje i działania diakonijnej w PEA w Piszu: 
Święto Żniw dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Piszu i 
Białej Piskiej 
W 2021 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  1 000 kg warzyw i owoców. Parafianie, którzy nie 
posiadają ogródków zakupili owoce i warzywa. Warzywa i owoce zostały 
przekazane na rzecz ośrodków wsparcia. 

Święto Żniw dla seniorów 
W tym roku po raz kolejny przygotowaliśmy paczki warzywno-owocowe dla 
naszych najstarszych, niepełnosprawnych i najuboższych parafian. Łącznie 
przygotowaliśmy 10 paczek. 

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

Świąteczna akcja paczka dla seniora 75+ 
W 2021 roku Diakonii Piskiej udało się zorganizować akcję pomocowa dla 
seniorów – osób po 75 roku życia. Przekazano 24 paczki, 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. 
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Pomoc dla Rodziny Zastępczej 
W roku sprawozdawczym dzięki pomocy Diakonii Polskiej i Dyrektora Diakonii 
Mazurskiej przekazano łącznie 3 000,00 zł na zakup koniecznych mebli dla 
ewangelickiej rodziny zastępczej w Ełku. 

Prezent pod choinkę – dla dzieci na Ukrainie 
Diakonia Piska w 2021 roku przeprowadziła, jak co roku, akcję prezent pod 
choinkę gdzie w sumie zebrano i przygotowano 10 paczek. 

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: 322,24 zł. 

Wigilijne Dzieło Pomocy 
Diakonia Piska w 2021 roku w ramach akcji Wigilijne dzieło pomocy 
rozprowadziła 60 świec na rzecz osób potrzebujących. Zebrani pomoc w 
wysokości: 800,00 zł 

Pomoc dla uchodźców 
Parafia zebrała ofiarę celową na rzecz pomocy dla uchodźców przebywających w 
Strzeżonym Ośrodku dla Uchodźców w Kętrzynie. Łącznie zebrano w 
parafii 1 315,00 zł zaś w całej Diecezji Mazurskiej ponad 10 000,00 zł. Do akcji 
włączyła się również Diakonia polska przekazując dotację 5 000,00 zł. Akcję 
pomocy dla uchodźców organizowało i koordynowało Ewangelickie 
Stowarzyszenie Betel. 

*** 
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Witamy w naszej parafii Rozalię! 

W niedzielę 16 stycznia 2022 r. w naszej parafii przeżywaliśmy wyjątkową 
uroczystość chrztu małej Rozalii. Bardzo się cieszymy, że Rozalia dołączyła do 
naszej parafii, a w szczególności do grupy naszych parafialnych dzieci. Chrzest 
miał miejsce w kościele ewangelickim w Wejsunach. 

 

 
 

 



 
 

- 10 - 

W tym miejscu życzymy Rozalii wiele Bożego błogosławieństwa oraz opieki 
Wszechmogącego Boga na każdy dzień jej życia. Rodzicom zaś, życzymy wiele 
sił, zdrowia i Bożego prowadzenia w wychowaniu swojej córeczki. Już 
czekamy kiedy mała Rozalia i jej starsza siostra Marysia dołączą do naszej 
grupy dzieci na szkółkach niedzielnych w Wejsunach. 

 

zdj. A. Kręciewska, S. Tyrna 
 

*** 

Przekazanie książek do biblioteki w Piszu. 

W dniu 26.01 br. ks. Marcin Pysz przekazał trzy książki do Miejsko-Gminnej 
Biblioteki w Piszu opisujące historię Luteran na Warmii i Mazurach oraz historię 
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Książki zostały przekazane na ręce 
pani dyrektor Katarzyny Sawickiej. 

 

*** 
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Piska Parafia Ewangelicka dla WOŚP. 
 

 

 
 

W niedzielę 30 stycznia nasza parafia zebrała 540,00 zł na WOŚP. 

Dziękujemy za otwarte serca… 

 

*** 
 

Zgromadzenie Parafialne 

 
W niedzielę 30 stycznia br. po nabożeństwie w Piszu miało miejsce 
sprawozdawcze zgromadzenie parafialne. Ze względu na sytuację epidemiczną 
oraz większą dostępność dla naszych parafian już po raz drugi było 
przeprowadzone w sposób hybrydowy. 

Zgromadzenie Parafialne przyjęło sprawozdania finansowe oraz z życia parafii, 
jak również przyjęło preliminarz budżetowy na 2022 r. 

 

Podczas zgromadzenia  zostały również przedstawione plany parafii na 
2022r.tj.: 

1. Wybory do gremiów parafialnych - wiosna lub lato. 

2. Wynajem mieszkania służbowego na plebanii w Piszu „Apartament 
Pastorówka”. 
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3. Święto Parafialne połączone z Jubileuszem Konfirmacji i Konfirmacją - w 
Święto Zesłania Ducha Świętego 05 czerwca Wejsuny godz. 10:00. 

4. II Festiwal Wejsuny Inter Culture - w zależności od sytuacji epidemicznej. 

5. Budowa domku grillowego w ogrodzie przy kościele w Wejsunach. 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 
 
 

Szkółki niedzielne dla dzieci w Wejsunach! 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież przed konfirmacyjną 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 luty;  

06.02.2022 r. 

20.02.2022 r. 

06.03.2022 r. 

 

 
 Serdecznie zapraszamy! 
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PLAN NABOŻEŃSTW LUTY 2022 R. 
 
 

Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz   Ełk Biała 

Piska 

06.02. Mt 14, 
22-33 

4. Niedziela przed 
Postem 

09:00 

  

11:00 
  

18:00 
 

 do 
Ełku 
godz. 
17:15 

13.02.  Jr 9,  
22-23 

3. Niedziela przed 
Postem 

09:00 

 

11:00 
  

  

20.02. Hbr 
4,12-13 

2. Niedziela przed 
Postem 

09:00 

  

11:00 
  

18:00 
 

 do 
Ełku 
godz. 
17:15 

27.02. Mk 8, 
31-38 

Niedziela 
Przedpostna 

09:00 

 

11:00 
  

  

02.03. 
2 Mż 
32,1-

6.15-20 

Dzień Pokuty i 
Modlitwy 

 
18:00 
  

  

06.03. 2 Kor 
6,1-10 

1. Niedziela 
Pasyjna - Niedziela 

Diakonii 

09:00 

  

11:00 
  

18:00 
 

 do 
Ełku 
godz. 
17:15 

  

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

         - transport na nabożeństwo;          - szkółka dla dzieci; 
 

                      - transmisja online na kanale You Tube. 

 

Plan Nabożeństw może ulec zmianie w związku z ograniczeniami 

wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19. 
Serdecznie dziękujmy za zrozumienie! 

 

*** 
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Zapraszamy na nabożeństwa na kanale www.YouTube.com  

Nazwa kanału: Parafia EA w Piszu 

Prosimy o subskrypcję naszego parafialnego kanału! 

*** 
 

Zapraszamy również do oglądania nabożeństw 
ewangelickich w TVP Kultura. 

Emisje nabożeństw w  lutym: 

13 lutego 2022, godz. 8.00 – kościół w Drogomyślu 

27 lutego 2022, godz. 8.00 – kościół Jezusowy w Cieszynie 

 
 
 

WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 
 
 

Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Białej Piskiej - styczeń  2022. 

 
Zanim ponownie zawieszono zajęcia w naszym Domu zdążyliśmy zorganizować 
dzień Babci i Dziadka z różnorakimi zabawami ruchowymi i konkursami oraz 
Dzień Meksykański podczas którego nasi Uczestnicy dowiedzieli się co nieco o 
kulturze, zwyczajach i kulinariach z tego pięknego kraju. Dołożyliśmy także 
cegiełkę do aukcji charytatywnej organizowanej przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. 

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 – styczeń  2022. 

 
 
Mieliśmy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie nam wiele radości i niespodzianek. Z 
wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o ponownym zawieszeniu działalności 
naszego Domu. 
Ostatnie dni spędziliśmy bardzo aktywnie. W każdej pracowni braliśmy czynny 
udział w zajęciach. Odbył się teleturniej "Jaka to melodia", podczas którego 
uczestnicy z wielką chęcią i w dobrych humorach odgadywali tytuły granych 
piosenek, tańcząc przy tym i śpiewając. 
Mamy nadzieję, że niedługo znowu się spotkamy i w miłej atmosferze, z 
uśmiechem na twarzy będziemy miło spędzać czas w naszym Domu. 
A na razie będziemy w stałym kontakcie telefonicznym, realizować potrzeby 
podopiecznych. 
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Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska 
 
 
 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 
 

Rok Jedności 
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Jedno ciało – Duch Święty tworzy jedność 

Podczas 11. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła podjęto uchwałę, że tematyka 
w latach 2022-2024 będzie nawiązywać do hasła Trzynastego Zgromadzenia 

Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się w 2023 roku 
w Krakowie. 

Dlatego rok 2022 będzie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim ROKIEM 
JEDNOŚCI – „Jedno ciało – Duch Święty tworzy jedność”. 

Hasło Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które brzmi „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna 

nadzieja”, jest bezpośrednim nawiązaniem do słów ap. Pawła z Listu do Efezjan 

4,4: „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziej, która 
należy do waszego powołania”. Wyraża przesłanie o nadziei, solidarności 

i współdziałaniu, a przede wszystkim zwraca uwagę na działanie Ducha Świętego 
w Kościele, co wynika z toczącego się procesu ponownego odczytania 
tożsamości luterańskiej, również w kontekście ekumenicznym. 

Tematyka w kolejnych lata: 

2023 – ROK POJEDNANIA – „Jeden Duch – Duch Święty daje pojednanie”. 

2024 – ROK NADZIEI – „Jedna nadzieja – Duch Święty odnawia”. 

 
*** 
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Gdyby Zbawiciel dziś przyszedł na świat 

Rozważanie bp. Jerzego Samca na hasło roku 2022 

Jezus Chrystus mów i: „Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę”. 

J 6,37 (BE) 

 

Gdy piszę tekst rozważania, w mediach trwa burza po słowach ministra, który 
publicznie stwierdził, że jeden ze znanych rzymskokatolickich duchownych nie 
jest katolikiem i nie jest chrześcijaninem. Przyznam, że podobnych wypowiedzi 
wykluczających poszczególnych ludzi czy całe grupy jest bardzo wiele. Osoby, 
które uzurpują sobie prawo, by stwierdzać, kto może lub nie może być uczniem 
Chrystusa, wypowiadają się zwykle z duża dozą negatywnych emocji, złości 
wręcz agresji, by nie powiedzieć nienawiści. A przecież apostołowie Chrystusa 
pozyskiwali dla niego nowych uczniów przez miłość. Nikogo nie odrzucali, 
po prostu z mocą i pełną akceptacją opowiadali o niepojętej miłości Boga. Miłość 
ta kruszyła najtwardsze serca. Często więc ogarnia mnie zdziwienie, gdy my, 
uczniowie Jezusa, odmawiamy innym bycia z Chrystusem. 

A z drugiej strony, już za życia Mistrza jego otoczenie próbowało dozować dostęp 
do Zbawiciela. Tak było z dziećmi. Dla uczniów były one zbyt mało ważne, aby 
zawracać głowę Nauczycielowi. To inni mieli poważne problemy, którymi 
On powinien się zajmować. Jezus jednak zdecydowanie odpowiedział: 
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„Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich 
jest Królestwo Boże” (Mk 10,14). 

Kolejna grupa: prostytutki. Reakcja otoczenia była jedna: „Czy Jezus nie 
widzi, że to jawnogrzesznica go dotyka?”. Odpowiedź Zbawiciela znowu 
wszystkich zaskoczyła: „Odpuszczone są grzechy twoje. Wiara twoja zbawiła cię, 
idź w pokoju” (Łk 7,48.50). 

Następny był celnik Zacheusz, który zbierał pieniądze dla okupantów 
– Rzymian. Żydzi mieli o nim swoje zdanie: „Jego miejsce jest w bramie miasta, 
gdzie pobiera cło, zdrajca, oszust jeden”. Mistrz jednak zwrócił się do niego 
i powiedział: „Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” (Łk 19,5). Tłum wtedy 
pomyślał: „Jak ten Jezus nic nie rozumie! Przecież jest obok niego tak wielu, 
z którymi może rozmawiać, których może odwiedzić. Po co spoufala się z tymi 
wyrzutkami celnikami?” 

Z kolei sąsiedzi Samarytanie byli traktowani jak poganie i należało ich tereny 
omijać szerokim łukiem. Na dodatek Nauczyciel spotyka się tam z kobietą, której 
nie akceptują nawet swoi za zbyt rozwiązłe życie. Uczniowie widząc to pomyśleli 
sobie: „No oczywiście, jakżeby Jezus nie miał odpuścić sobie okazji, by złamać 
zasady. Czy On zawsze musi robić coś na odwrót. Czy nie może przyjąć porządku 
świata? Czy musi rozmawiać z tą kobietą?” A On nie tylko prowadził zwyczajową 
rozmowę przy studni, ale wytłumaczył jej, że jest Mesjaszem i ona uwierzyła 
(por. J 4,1-42). 

Tak myślę, że gdyby Zbawiciel przyszedł dziś na świat, to może odwiedziłby 
i nasze kościoły. Tylko czy nie wziąłby do ręki bicza, by oczyścić dom swego Ojca 
(por. J 2,13-17)? Może wdawałby się w dyskusje teologiczne. A może nazwałaby 
nas, duchownych, tak samo, jak dwa tysiące lat temu uczonych, kapłanów, 
faryzeuszy – obłudnikami, którzy kładą ciężar na ludzi, sami nie mając 
go zamiaru nieść? 

Czy przypadkiem nie poszedłby do tych, o których my myślimy jak 
o grzesznikach niegodnych miłości Chrystusa? A może poszedłby do uchodźców, 
żebraków, bezdomnych, do lesbijek, gejów, transseksualistów? Może nawet 
nazwałby ich swoimi siostrami i braćmi?  
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Może pomyślimy: „To już przesada!”, bo może oczekiwalibyśmy, że pójdzie ich 
zbesztać, napomnieć, wezwać do nawrócenia i ewentualnie ukarać żywym 
ogniem z nieba.  

„Tego, który do mnie przyjdzie, nie odrzucę”. Jak łatwo jest oceniać innych, 
łatwo przyjmować postawę sędziego. Wierzę, że nasz Pan nie oceni, nie odrzuci, 
lecz wybaczy, otoczy i zainspiruje tych, którzy do Niego przyjdą. Amen. 

bp Jerzy Samiec 

*** 
 

 
Apel o wzajemną troskę i modlitwę w sytuacji 

rozprzestrzeniania się pandemii 
 

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Prezes Diakonii Polskiej 
wystosowali apel o wzajemną troskę i modlitwę w kontekście przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa. 

Wezwali do przestrzegania epidemicznych zaleceń oraz odwołali się 
do dostępnych dla każdego obywatela szczepień. 

Apel stanowi wezwanie do odpowiedzialności wobec drugiego człowieka 
w sytuacji rozprzestrzeniającej się cały czas pandemii i wzrastającej liczby 
zakażeń. Prezes Diakonii, bp Ryszard Bogusz i zwierzchnik Kościoła 
Ewangelickiego w RP, bp Jerzy Samiec wskazują, że przestrzeganie 
epidemicznych zaleceń – noszenie maseczek, dezynfekcja rąk i utrzymywanie 
społecznego dystansu znacząco wpływają na ograniczenie transmisji wirusa. 
Z drugiej strony odwołują się także do kwestii powszechnych szczepień 
przeciwko COVID-19. 

Wspólnie apelują:  „Jeśli brak jest medycznych 
przeciwwskazań – zachęcamy do przyjmowania szczepionki 
i dziękujemy tym wszystkim, którzy zdecydowali się na ten krok. 
Jesteśmy świadkami rozwoju medycyny i postrzegamy szczepienie 
jako akt realizacji biblijnego wezwania do miłości bliźniego”. 
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Zwracają także uwagę na rolę modlitwy i wypełnianie przesłania Ewangelii 
o wzajemnym noszeniu swoich ciężarów. 

Źródło: www.luteranie.pl 

 
ROZWAŻANIE 

 
1I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Stań na nogi, a będę z tobą rozmawiał! 2A 

gdy przemówił do mnie, wstąpił we mnie Duch i postawił mnie na nogi, i 
słyszałem tego, który mówił do mnie. 3I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Posyłam 
cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się 
przeciwko mnie, zarówno oni jak i ich ojcowie odstąpili ode mnie i odstępują aż 
do dnia dzisiejszego, 4Do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu - do nich 
cię posyłam, a ty mów do nich: Tak mówi Wszechmocny Pan, 5A oni - czy będą 
słuchać, czy nie - bo to dom przekory - poznają, że prorok był wśród nich. 

 8Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj, co Ja mówię do ciebie! Nie bądź 
przekorny jak dom przekory! Otwórz swoje usta i zjedz, co ci podaję! 9A gdy 
spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. 10I rozwinął 
go przede mną. A był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim 
wypisane skargi, jęki i biadania. 

1I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Zjedz to, co masz przed sobą; zjedz ten 
zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. 2A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój 
do zjedzenia. 3I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Nakarm swoje ciało i napełnij 
swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję! Wtedy zjadłem go, a on był w 
moich ustach słodki jak miód.                                          Ez 2,1-5.8-10. 3,1-3 
 

 

Ostatnio wracając z jednej ze szkół w radiu mojego samochodu leciała dość 
znana piosenka „By the Rivers of Babylon”, autorstwa Boney M. Nie wszyscy 
jednak wiedzą, że kanwą tej piosenki jest psalm 137. A tutaj trzeba zaznaczyć, 
że tekst kazalny jak i psalm 137 dotyczą czasów niewoli babilońskiej w VI wieku 
p. n. e.  
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Pierwsze słowa piosenki, a zarazem pierwsze cztery wersety psalmu 137 
brzmią następująco. 

„Nad rzekami Babilonu – tam siedzieliśmy 
I płakaliśmy na wspomnienie Syjonu 
Bo tam żądali od nas słów pieśni 
Ci, którzy nas wzięli w niewolę. 
Jakże mamy śpiewać pieśń Pana 
Na obcej ziemi?” 
 
Co z tego, ze piosenka znana, skoczna i wesoła, skoro tekst piosenki jest jej 

przeciwieństwem. Bo słowa tej piosenki wyrażają ogromną tragedię 
uprowadzonych do niewoli. 

Uprowadzeni izraelici dosłownie czują, że Bóg ich opuścił. Oni byli 
przekonani, że Bóg mieszkał w całej swojej chwale w Świątyni Jerozolimskiej. 
Tam był czczony, tam słuchał modlitw. Tam można było mu śpiewać i składać 
ofiary. Teraz byli w Babilonie, daleko od domu, według nich daleko od Boga i 
Jego chwały. Czuli się opuszczeni, pozostawieni przez Boga. I tak siedzą sobie 
nad rzekami Babilonu myślą o tym swoim Syjonie, o tym miejscu gdzie mieszka 
Bóg i płaczą.  

I do tych właśnie ludzi przychodzi Bóg, ale nie przychodzi osobiście, bo On 
już tam jest. Zniewoleni izraelici, przez łzy tęsknoty nie potrafili Go zobaczyć. Oni 
potrzebowali kogoś, kto o tym przypomni. Bóg w tym celu wybiera Ezechiela. 
Naród Izraelski ma wstać z kolan, wstać z tego padołu łez, tak jak Ezechiel wstać 
na nogi, bo Bóg chce z nimi rozmawiać.  

Czasem, w naszym życiu bywa tak, że oprócz tych szczęśliwych chwil, 
trafiają nam się te, które możemy nazwać porażką. Popadamy w smutek, strach, 
złe samopoczucie, które może się przerodzić w depresję. Trafiamy do Babilonu 
smutku i siadamy nad tymi rzekami Babilonu wypełnionymi po brzegi łzami 
rozpaczy i tęsknoty, za tymi pięknymi szczęśliwymi chwilami. Załamujemy się, 
odstępujemy od Boga, czasem obwiniając go za nasze porażki. Buntujemy się 
przeciwko wyrokom Bożym, zamiast przyjąć je z pokorą. 

Potrzebujemy tego Słowa, potrzebujemy zjeść ten zwój zapisany skargami, 
jękami i biadaniami, potrzebujemy przełknąć tę gorycz porażki aby dzięki Słowu 
Bożemu, była ona dla nas słodka jak miód.  
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To my jesteśmy tymi Ezechielami, którzy mając w ustach posmak miodu, 
mają rozgłaszać żywe słowo Boże, które oddala smutek czy strach.  

I też my, niczym ten Ezechiel, mamy wyjść do tych przekornych 
zbuntowanych, głosić im Słowo Boże, niezależnie od tego czy będą nas słuchać 
czy nie. Bo wystarczy nasza obecność, aby poznali nas po owocach. Amen.   

 

Ks. Bartłomiej Polok 
 

 
 

POSTACIE BIBLIJNE 
  

Następcą Jefty był kolejno Ibsan, Elon i Abdon. Po śmierci tego ostatniego 
Izraelici zaczęli znowu czynić zło w oczach Pana, dlatego Ten wydał ich w ręce 
Filistyńczków na czterdzieści lat. W miejscowości Sorea żył Manoach, którego 
żona była bezpłodna. To właśnie jej ukazał się Anioł Pański i zwiastował, że ta 
pocznie syna i urodzi syna. Są jednak pewne warunki. Nie można temu dziecku 
obcinać włosów, zaś kobieta nie może spożywać wina i mocnego napoju oraz nie 
może jeść niczego nieczystego. Chłopiec od urodzenia miał być nazyrejczykiem 
Bożym1 i to właśnie on miał zacząć wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. Żona 
Manoacha urodziła jak przepowiedział jej anioł i dała dziecku na imię… 

… .SAMSON  

 
a chłopiec rósł i Pan mu błogosławił (Sdz 13,24). Przebywając w 

miejscowości Timna, Samson poznał pewną Filistynkę. Miłość do niej nie 
spodobała się jego rodzicom. Chcieli Oni bowiem, aby jego zona pochodziła z 
Izraela, a nie z kraju, który włada nad Izraelem. Rodzice Samsona nie wiedzieli 
jednak jednej rzeczy. Związek Samsona i Filistynki, był planem Boga. Miało to 
być formą zaczepki z Filistynami. 

 
1 Nazyrejczyk może mylnie kojarzyć się z Nazarejczykiem. Pierwszy termin oznacza osobę, która składa śluby 
powstrzymywania się na jakiś czas od obciniania włosów, spożywania wina czy spożywania winogron.  
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W trakcie podróży Samsona i jego Rodziców do Timny po ową Filistynkę 
napotkali młodego lwa. Samson bez problemu rozerwał go na dwoje. Po 
rozmowie z Filistynką, wracając z Timny, chciał obejrzeć truchło owego lwa. W 
ciele martwego lwa zalęgły się pszczoły, które potraktowały jego ciało jak ul i 
zaczęły w nim wytwarzać miód. Samson nabrał tego miodu, poczęstował siebie, 
a później rodziców.  

Po pewnym czasie w Timnie odbyło się wesele Samsona i Filistynki. Samson 
widocznie siał popłoch wśród młodzieńców Filistyńskich, gdyż ci sprowadzili 
trzydziestu towarzyszy aby byli przy nim. Samson postanowił im zadać zagadkę. 
Obiecał, że jeśli do końca wesela ją rozwiążą da im trzydzieści szat lnianych i 
świątecznych. Jeśli nie rozwiążą, to oni mu dają trzydzieści szat lnianych i 
świątecznych. Zagadka brzmiała następująco: Z pożeracza wyszedł żer, a z 
mocnego wyszła słodycz. Młodzi Filistyni mieli problem z rozwiązaniem zagadki, 
dlatego zaczęli szantażować żonę Samsona, aby ta zmusiła męża do zdradzenia 
odpowiedzi na łamigłówkę.  

 

Młoda Filistynka próbowała namówić męża na odpowiedź. Dopiero 
siódmego dnia wesela zdradził jej odpowiedź, ta zaś podała ją dalej swoim 
rodakom. Filistyńczycy pochwalili się Samsonowi odpowiedzią na zagadkę (Co 
jest słodsze niż miód, a co mocniejsze niż lew). Ten jednak wiedział, że 
szantażowali oni żonę Samsona. Ogarnął go Duch Pański i zabił trzydziestu 
mężów mieszkających w Aszkalonie. Zabrał im to co mieli na sobie i dał te szaty 
Filistynom, co rozwiązali zagadkę.  

Żona Samsona natomiast została oddana jego drużbie. Tak zadecydował 
jej ojciec. Stwierdził bowiem, że Samson znienawidził swoją żonę. Zaproponował 
Samsonowi w zamian jej siostrę. Samson pełen gniewu złapał 300 listów. 
Przywiązał im do ogonów pochodnie, podpalił i wypuścił na pola filistyńskie paląc 
je doszczętnie. Filistyni w odwecie spalili jego żonę (będącą u drużby) oraz jej 
ojca. Samson na wiadomość o spaleniu Teścia i żony zapowiedział zemstę na 
Filistyńczykach.  
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O tym, co dalej się przytrafiło w życiu Samsona przeczytamy  

w kolejnym numerze. 

 

Ks. Bartłomiej Polok 

 

 
 

DO POCZYTANIA 
 

 

„Pieśń pasterska” 

 Pewnego razu ojciec opowiadał o chłopcu, który musiał pilnować owiec 
swojego ojca: 

- Był mniej więcej w twoim wieku, Heńku. Nazywał się Dawid i był dobrym i 
dzielnym chłopcem. Ponieważ to było bardzo dawno temu,, nie wiem, czy grywał 
w piłkę nożną, lecz wiem, że miał wiele okazji, aby wykazać  swoją odwagę. 

 Pewnego dnia na pastwisku Dawida wydarzyło się coś bardzo niezwykłego. 
Lew przedarł się przez krzaki i nagle rzucił się na jedną owcę. Jego ostre kły 
wrzynały się w kark biednego zwierzęcia. Ze straszliwym warczeniem ciągnął 
swoją ofiarę w krzaki, aby ją tam pożreć. W porę nadbiegł Dawid i maczugą 
pasterską zabił lwa. To było bardzo niebezpieczne, lecz Dawid nie zważał na 
niebezpieczeństwo. Myślał tylko: „Jestem pasterzem, muszę się troszczyć o moje 
owce”. 

 Skąd Dawid ma tyle odwagi? Sądzę , że słyszał on o żywym Bogu, który 
często pomagał jego ojcom. Wiedział, że ten Bóg pomagał ludziom, którzy mu 
zaufali. Później Dawid dowiedział się że Bóg jest też pasterzem. Wtedy napisał 
pieśń pasterską, którą śpiewał, towarzysząc sobie grą na instrumencie. Nie było 
tam żadnego człowieka. Słuchały go tylko owce, pasące się na polu. I Bóg. On 
słyszał to także. I ciągle Dawidowi pomagał. A później uczynił go nawet królem 
nad całym ludem. Tę pieśń pasterską mamy w naszej Biblii. 
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- Niemożliwe ?! – zdziwił się Heniek. 

- To jest Psalm 23. – I ojciec przeczytał głośno ten Psalm: 

„1. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. 

2. Na niwach zielonych pasie mnie, Nad wody spokojne prowadzi mnie. 

3. Duszę mą pokrzepia, Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości 

Ze względu na imię swoje.  

4. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, 

Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. 

5. Zastawiasz przede mną stół  wobec nieprzyjaciół moich, 

Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. 

6. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia mego. 

I zamieszkam w domu Pana przez długie dni”. 

- Biblia jest ciekawa – powiedział Heniek ciesząc się już na następny wieczór.  

Gdy dzieci poszły spać, matka powiedziała: 

- To był piękny wieczór dla nas wszystkich. Wydaje mi się , że dzieci mogą 
zrozumieć historie biblijne bardzo prosto opowiedziane. To jest tak, jak z 
niemowlętami: najpierw są karmione mlekiem, potem grysikiem, a dopiero 
później innym pokarmem. 

 

 

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

Krzyżówka na luty  

Księga Trenów Jeremiasza (Tr) 

 

 

1.                     

 2.                     

   3.                

    4.                

  5.               

6.                   

  7.                 

   8.               

 9.                  

     10.           

    11.                 

     12.            

  13.               

     14.             

  15.                    

  16.                   

 17.                  

     18.             

   19.                 

   20.             

 21.                 
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  22.                  

 23.                     

 24.                   

  25.                

26.                         

     27.              

    28.               

  29.                   

  30.                   

 

 

 

1. Pan nie ma go dla kapłanów (Tr 4, 16) 

2. Na co dobrze czekać w milczeniu? (Tr 3, 26) 

3. Od czego padli panny i młodzieńcy? (Tr 2, 21) 

4. Nie ma go w ciemności (Tr 3, 2) 

5. Prześladowcy byli szybsi niż … (Tr 4, 19) 

6. Zmienił się w pochód żałobny (Tr 5, 15) 

7. Ciąży na karku (Tr 5, 5) 

8. Skąd Pan zrzucił wspaniałość Izraela? (Tr 2, 1) 

9. Za co lud oddaje swoje kosztowności? (Tr 1, 11) 

10. "Albowiem … nie odrzuca na wieki" (Tr 3, 31) 

11. "To biorę sobie do serca i w tym moja … " (Tr 3, 21) 

12. Pan zniszczył je bezlitośnie (Tr 2, 2) 

13. Co wyciąga Syjon? (Tr 1, 17) 

14. Co córka Syjońska powinna wylewać jak wodę? (Tr 2, 19) 
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15. Co Pan zniszczył? (Tr 2, 6) 

16. Okrył się nim Pan (Tr 3, 44) 

17. Drogi na Syjon są nią pokryte (Tr 1, 4) 

18. Przylgnął do podniebienia (Tr 4, 4) 

19. Biegają po Syjonie (Tr 5, 18) 

20. Czyha w ukryciu (Tr 3, 10) 

21. Zapadły się w ziemię (Tr 2, 9) 

22. Udziałem stały się grób, strach, spustoszenie i … (Tr 3, 47) 

23. Ogień na Syjonie je pochłonął (Tr 4, 11) 

24. Córka mieszkająca w krainie Us (Tr 4, 21) 

25. Jak na kogo polowali nieprzyjaciele? (Tr 3, 52) 

26. Nie  ustaje (Tr 3, 22) 

27. Wieszczkowie przepowiadali rzeczy … i urojone (Tr 2, 14) 

28. Gdzie jest pocieszyciel? (Tr 1, 16) 

29. Panny i młodzieńcy na nie poszli (Tr 1, 18) 

30. Pan nim wzgardził (Tr 2, 7) 
 

 

Elżbieta Gabryś, ks. Bartłomiej Polok 
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OGŁOSZENIA 
 

 

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!  
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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. 

 

*** 

 
Mały Wielki Procent 

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych. Uprzejmie prosimy o przekazanie 1 % na 
nasze stowarzyszenie! Stowarzyszenie Betel prowadzi: 

 
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu. 

2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej. 
3. Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej i Piszu. 

4. Stację Socjalną w Białej Piskiej. 
 

Ponadto przeprowadziliśmy projekty: 
1. XI Turniej Tańca osób niepełnosprawnych. 

2. Zakup pomocy dla uchodźców. 
3. Wsparcie dla rodzin potrzebujących w Suwałkach. 

4. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych. 
 

Codziennie blisko 200 osób korzysta z pomocy ośrodków prowadzonych przez 
stowarzyszenie Betel. W tym z domowych wizyt pielęgniarki w celu leczenia ran 

i odleżyn. 
 

Dlatego ośmielamy się prosić o wsparcie naszej organizacji poprzez przekazanie 
nam 1 % podatku! 

 
Wpisz proszę na swoim rozliczeniu KRS: 0000373147 
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*** 
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Kalendarz ofiar ogólnokościelnych. 

 

W Kościele Ewangelicko- Augsburskim w Polsce są przeprowadzane co roku stałe 
ogólnokościelne zbiórki ofiar. 

Piska Parafia Ewangelicka pragnie także przyłączyć się do tych zbiórek. 

Listy ofiar dostępne w kancelarii parafialnej. 

 

Kalendarz ofiar: 

1. Noworoczna na Fundusz Socjalny: styczeń. 

2. Na Fundusz Stypendialny: luty. 

3. Na Diakonię Polską: 1. Niedziela Pasyjna - Niedziela Diakonii. 

4. Na Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa: maj / czerwiec (od 
Wielkanocy do Święta Zesłania Ducha Świętego). 

5. Na Domy Opieki (ofiara żniwna): wrzesień - w naszej parafii tradycyjnie  
zbieramy ofiary  na Święto Żniw. Zakupione warzywa i owoce są 
przekazywane dla najstarszych seniorów w naszej parafii oraz do 
ośrodków wsparcia prowadzonych  przez ES Betel. 

6. Na Fundusz Ewangelizacyjno- Misyjny: październik. 

7. Na Fundusz na Diasporę: 1. niedziela po Pamiątce Reformacji. 

 

Za każdy dar serca  serdecznie dziękujemy. 
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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 Rehabilit.: www.betaniapisz.pl 
 
e-mail: luteraniepisz@gmail.com 
e-mail: parafiaonline.pisz@gmail.com 
e-mail: stowarzyszenie.betel@gmail.com 
e-mail: betania.pisz@gmail.com 
 
YouTube: Parafia EA w Piszu 
 
Numer konta bankowego Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Piszu: 
92 9364 0000 2002 0021 0744 0001 – WMBS w Piszu 

78 1600 1462 1859 6292 8000 0001 – BNP Paribas 

Ofiary i składki przekazane na konto można odliczyć od podatku! 
 
 
Numer konta bankowego Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel 
21 1600 1462 1885 2786 4000 0001 – BNP Paribas 
Darowizny i składki członkowskie można odliczyć od podatku! 
 

Redakcja: ks. Marcin Pysz, Marcin Redzko 

http://www.esbetel.pl/
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