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HASŁO MIESIĄCA MARZEC 2022 R. 
 

W każdej modlitwie prośbie zanoście o każdym czasie modły do Ducha i tak 
czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. 

   Ef 6,18   
 
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Nie spodziewałem się, 
że przyjdzie mi pisać to rozważanie, jak co miesiąc, w kontekście wydarzeń 
wojennych za naszą wschodnią granicą. Jest to zupełnie nowa, zaskakująca i 
zarazem przerażająca nas wszystkich sytuacja. Jednakże, najlepiej i najzupełniej, 
w każdym momencie życia człowieka i jego doświadczeń przychodzi Słowa Boże. 
Hasło miesiąca marca pochodzi z dłuższego fragmentu listu ap. Pawła do Efezjan 
dotyczącego mocy wiary, zatytułowanego – „chrześcijańska zbroja”… Nasz 
rozważany fragment mówi o wytrwałej modlitwie, modlitwie, która może wiele 
dobrego uczynić… modlitwie, która jest wypełnieniem chrześcijańskiej zbroi, 
która daje moc przetrwania nawet najcięższego doświadczenia. Właśnie teraz tej 
modlitwy potrzebujemy, my, zatroskani, może nawet zalęknieni wydarzeniami na 
Ukrainie, ale przed wszystkim tej modlitwy potrzebują nasze siostry i bracia 
Ukraińcy, którzy przeżywają wielkie doświadczenie wojny, cierpienia i śmierci. 
My jako ludzie wiary, możemy dla nich właśnie walczyć modlitwą, poprzez wierne 
i wytrwałe błaganie o pokój… nasza modlitwa: ta codzienna, w kościele, w 
rodzinie właśnie teraz musi owocować wielkim dziełem miłosierdzia. Niezmiernie 
się raduje serca, gdy widać naszych obywateli i współwyznawców 
zaangażowanych w dzieło pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy. Te 
kobiety i dzieci, seniorzy i niepełnosprawni po prostu przychodzą na przejścia 
graniczne i proszą o pomoc, schronienie, kawałek chleba, miejsce do spania – i 
my to im dajemy, w miarę naszych możliwości – to jest właśnie najpiękniejszy 
owoc wiary i miłości do Boga – w geście wyciągniętej dłoni ofiarującej kawałek 
chleba. W naszej parafii znalazły schronienie dwie rodziny i każdego dnia Bogu 
dziękuję, że możemy właśnie tak służyć. Niechaj nasza modlitwa nie ustaje, 
niechaj płynie z szczerych serc do Boga. Niechaj Bóg ma w swojej opiece naród 
ukraiński, niechaj Bóg ma w opiece naszą Ojczyznę, Europę i cały Świat. Aby 
Duch Boży budził w sercach ludzi przede wszystkim troskę o pokój! Boże umiłuj 
się nad nami i ochraniaj nas tarczą swojego Słowa. Panie w Tobie mamy ufanie. 
Zostańcie z Bogiem! Amen. 

 
  Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII LUTY 
 

Gdy na morzu wielka burza... 

6 lutego na szkółce robiliśmy łódeczki, czytaliśmy,  

śpiewaliśmy i tańczyliśmy  

 

  

Relacja i zdjęcia: Lilianna Pysz 

 

*** 
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Apartament Pastorówka już gotowy. 

 

Zakończyły się prace 
remontowe i meblowanie 
naszego mieszkania 
służbowego w Piszu. 
Przygotowujemy się do 
udostępnienia dla naszych 
gości Apartamentu 
Pastorówka w budynku 
naszej parafii w Piszu. 

 

 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy się 
zaangażowali w to wielkie i 
wymagające dzieło. Dziękuję 
firmie remontowej,  
pracownikom parafii, 
parafianom, członkom Rady 
Parafialnej za pomoc we 
wszystkich pracach. 
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*** 
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Ekumeniczna modlitwa o pokój. 

 

W niedzielne popołudnie w kościele 
ewangelickim w Olsztynie odbyła się 
modlitwa o pokój. Modlitwę prowadził 
proboszcz olsztyńskiej parafii ks. Łukasz 
Stachelek, kazanie zaś wygłosił bp Paweł 
Hause. W modlitwie wzięli udział 
przedstawiciele różnych wyznań 
chrześcijańskich. Liturgię prowadzili 
duchowni Diecezji Mazurskiej oraz 
kapelani WP i SG: ks. Adrian Lazar, ks. mjr 
SG Marcin Pysz, ks. kpt. Dawid Banach 
oraz ks. ppor. Wojciech Płoszek. 
 

 

 
zdj. K. Kitowska, E. Gabryś 

*** 
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Parafia pomaga rodzinom z Ukrainy!!! 

 

W pierwszych dniach marca br. do naszej parafii przyjechały dwie rodziny (matki 
z dziećmi) z Ukrainy. Na pomoc dla rodzin z Ukrainy przeznaczyliśmy Apartament 
Pastorówka w domu parafialnym w Piszu. W ten sposób nasza parafia bierze na 
siebie wyjątkową odpowiedzialność za wsparcie i opiekę nad potrzebującymi 
pomocy. 

Uprzejmie prosimy o wsparcie! Na bieżąco będziemy podawali jakie 
mamy potrzeby, jeszcze dokładnie nie wiemy w jakim wieku będą 
dzieci, które do nas przyjadą. Ale każdy dar serca będzie nam teraz 
wyjątkowo potrzebny. 
 

Wszystkie pytania proszę kierować do: 

ks. Marcin Pysz – 502 620 934 

e-mail: luteraniepisz@gmail.com 

  

Prosimy o ofiary: 

Parafia Ewangelicko -Augsburska w Piszu 

pl. Daszyńskiego 12A 

12-200 Pisz 

Bank: BNP Paribas   78 1600 1462 1859 6292 8000 0001 

tytułem: „ofiara na cele kultu religijnego – Pomoc Ukraina” 
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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 marzec;  

06.03.2022 r. , 

20.03.2022r.,  

27.03.2022r., 

03.04.2022r. 

 
 Serdecznie zapraszamy! 
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PLAN NABOŻEŃSTW MARZEC  2022 R. 
 
 

Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz   Ełk Biała 

Piska 

06.03. 2 Kor 
6,1-10 

1. Niedziela 
Pasyjna - Niedziela 

Diakonii 

09:00 

  

11:00 
  

18:00 
 

 do 
Ełku 
godz. 
17:15 

13.03. Mt 26, 
36-46 

2. Niedziela 
Pasyjna 09:00  

11:00 
  

  

20.03. 1 Krl 
19,1-8 

3. Niedziela 
Pasyjna 

09:00 

  

11:00 
  

18:00 
 

 do 
Ełku 
godz. 
17:15 

27.03. 2 Kor 
1,3-7 

4. Niedziela 
Pasyjna 

09:00 

 

11:00 

   
  

03.04. Mk 10, 
35-45 

5. Niedziela 
Pasyjna 

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. 

 

*** 
 

Zapraszamy na nabożeństwa na kanale www.YouTube.com  

Nazwa kanału: Parafia EA w Piszu 

Prosimy o subskrypcję naszego parafialnego kanału! 

*** 
 

http://www.youtube.com/
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Zapraszamy również do oglądania nabożeństw 
ewangelickich w TVP Kultura. 

Emisje nabożeństw w  marcu: 

13 marca 2022, godz. 8.00 – kościół św. Marcina w Krakowie 
3 kwietnia 2022, godz. 8.00 – kościół Jana Apostoła w Kętrzynie 

 
 

WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 
 
 

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

 
Luty pomimo, że krótki z powodu zawieszania zajęć w formie stacjonarnej 
upłynął nam bardzo aktywnie. Zabawa Walentynkowa była doskonałą okazją do 
aktywizacji i ponownej integracji Uczestników. Dzień francuski przybliżył nam 
historię, zwyczaje, zabytki i smak kuchni tego pięknego kraju. Światowy dzień 
walki z depresją uświadomił nam jak wielkim stała się problemem w naszym 
społeczeństwie, ale także jak właściwie dbać o zdrowie psychiczne. Karaoke w 
tłusty czwartek było miłym akcentem na zakończenie karnawału. 
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz 
 
 

*** 
 

 

Informacje z działalności Środowiskowego Domu 
 Samopomocy w Piszu – luty  2022. 

 
Cieszymy się, że znowu jesteśmy wszyscy razem i możemy aktywnie korzystać z 
zajęć w naszym Ośrodku. 
14 lutego obchodziliśmy 'Walentynki'. Z tej okazji zarówno uczestnicy jak i 
pracownicy otrzymali czerwone serduszka z przepełnionymi miłością i 
wdzięcznością tekstami. 
Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach, rozwijając swoje zdolności i 
umiejętności. Wszyscy z utęsknieniem czekają na nadejście wiosny, która 
rozświetli nas cudownym i ciepłym słoneczkiem. 
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Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 

 
Wichura uszkodziła dach kościoła w Szczytnie 

19 lutego podczas wichury uległa 
uszkodzeniu wieża kościoła 
ewangelickiego w Szczytnie. 

Wiatr zerwał ok 10 m2 dachówek, 
które spadając uszkodziły główny 
korpus kościoła. Nikomu dzięki Bogu 
nic się nie stało. Szczęście 
w nieszczęściu, że wiatr podczas 
wichury wiał z południowo-
zachodniej strony. Gdyby wiał 
z innej, zerwane dachówki mogłyby 
spaść na drogę krajową nr 57 oraz 
okoliczne budynki mieszkalne i ktoś 
mógłby ucierpieć. 

W poniedziałek 21 lutego dzięki 
niemałemu wysiłkowi straży 
pożarnej ze Szczytna i Olsztyna 
zabezpieczono dach wieży (usunięto 
luźne dachówki oraz przykryto dziurę 
papą). Niestety podczas oględzin 
Straży okazało się, że odeskowanie 
(łaty) są w bardzo złym stanie. 
W dużej mierze są zbutwiałe i spróchniałe, a strażacy, którzy zabezpieczali wieżę 
wyciągali dachówki gołymi rękoma. Parafia obawia się, że pozostała część wieży 
może być w podobnym stanie. Straż pożarna do czasu naprawy wyłączyła 
z użytkowania główne wejście kościoła. 

Kościół parafialny był ubezpieczony i Parafia czeka na wycenę z Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego, jednak firma ubezpieczeniowa ma za zadanie jedynie 
przywrócić szkodę do stanu pierwotnego.  
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Dlatego wiemy że kondycja odeskowania nie będzie przedmiotem analizy, bez 
względu na wysokie prawdopodobieństwo ponownego uszkodzenia dachu 
w przyszłości. 

Parafia jest po rozmowie z firmą „Alpina” 
zajmującą się naprawą dachów metodą 
alpinistyczną. Właściciel oszacował koszt 
wymiany ¼ dachu wieży w granicach 50-
70 tysięcy złotych. Kwota 
ta uwarunkowana jest pracami 
na wysokości oraz brakiem dostępności 
na rynku tego typu dachówki. 
Prawdopodobnie została wypalona 
na specjalne zamówienie. Owszem, 
można znaleźć zbliżony wzór, jednak 
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, 
że nie będzie się prawidłowo licować 

ze starym, mogą powstać szpary, a w konsekwencji dachówki ponownie mogą 
zostać zerwane. 

Piszę o wymianie, ponieważ naprawa nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli nie 
zdejmiemy starych dachówek, nie wymienimy łat i nie położymy nowego 
poszycia sytuacja najpewniej się powtórzy. 

Dlatego zwracam się do Państwa z apelem o wsparcie dla wymiany dachu 
na wieży kościoła w Szczytnie. Ofiary można składać na numer konta: 

08 8838 0005 2001 0103 0898 0001 
BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZYTNIE 

Zdaję sobie sprawę, że każdy boryka się ze swoimi wyzwaniami, jednakże 
odnoszę wrażenie, że sytuacja jest wyjątkowa i zasługuje na wyjątkową 
solidarność. Będę wdzięczny za waszą pomoc i wsparcie. 

ks. Adrian Lazar 

Żródło: www.luteranie.pl 

*** 
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Apel Biskupa Kościoła w sprawie agresji  
Rosji przeciwko Ukrainie 

 
Jedynie w  Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbaw ienie 

moje (Ps 62, 2). 

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie 

Ze smutkiem i lękiem myślę dzisiaj o rozpoczętej nad ranem agresji Rosji 
na Ukrainę. Niepokoi mnie to, że mimo doświadczeń wojennych sprzed ponad 
80 lat, za naszą wschodnią granicą ponownie słychać strzały i bombardowania. 
Moje myśli płyną w kierunku mieszkańców Ukrainy, ich życie jest teraz poważnie 
zagrożone. 

Przede wszystkim chcę Was dzisiaj prosić o modlitwę, bo w Bogu jest uciszenie 
naszych dusz. Módlmy się wspólnie do naszego Pana i Boga pokoju o działanie, 
o uciszenie naszego strachu i powstrzymanie wojny. Prośmy przez Jezusa 
Chrystusa o otrzeźwienie dla agresorów, zatrzymanie inwazji oraz pokój między 
ludźmi. Prośmy też o otoczenie opieką wszystkich osób, które cierpią z powodu 
działań wojennych. Możemy zwracać się do Boga słowami zawartej w tym liście 
modlitwy, lecz potrzebne są też wszystkie nasze ciche i głośne modlitwy. 

Zarówno nasz Kościół, jak i wiele osób w Polsce ma bliskie kontakty 
z mieszkańcami Ukrainy, niektórzy mają tam rodziny, przyjaciół, 
współwyznawców.  
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Dochodzą nas głosy, że część z nich szuka schronienia na miejscu, ale są też 
osoby, które uciekają tam, gdzie mogą być bezpieczne. Dlatego zwracam się 
do Was z apelem i prośbą o otwarcie Waszych parafii dla Sióstr i Braci z Ukrainy. 
Proszę o informację, które parafie byłyby gotowe przyjąć osoby z Ukrainy 
i zaoferować im opiekę w tym trudnym czasie. Chcemy teraz stać razem i udzielić 
wsparcia tym, którzy potrzebują pomocy i schronienia przed wojną. 

W Zbawicielu Jezusie Chrystusie jest nasza nadzieja, Jemu powierzamy wszystkie 
nasze troski i strach. Zmiłuj się Panie. 

Wasz w Chrystusie 

 Bp Jerzy Samiec 

Modlitwa 

Panie, pojednawco i twórco wszelkiego pokoju. 

W czasach naznaczonych konfliktami, wyzyskiem, niesprawiedliwością 
i przemocą przychodzimy do Ciebie z zawstydzeniem jako Twoje dzieci, 
wyznając, że jako ludzie wciąż nie wyciągamy wniosków z historii i nieszczęść 
rozgrywających się na całej Ziemi. Wybacz nam nasze zaniedbania. 

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja! 

W obliczu wojny, tak blisko naszych granic, prosimy o nawrócenie dla nas 
wszystkich – Kościołów, polityków, zwykłych ludzi. Napełniaj nas nadzieją 
i spraw, aby Ewangelia o pokoju i pojednaniu w Jezusie Chrystusie, przenikała 
do ludzkich serc i umysłów, przemieniała rządzących i nas wszystkich, byśmy 
zamiast prowadzenia wojen budowali pokój. 

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja! 

Boże Miłosierny, Ty pokazałeś nam w Chrystusie, że jesteś miłością. Naucz nas, 
jak żyć w świetle Twojej miłości, aby ludzie na całym świecie mogli słuchać siebie 
nawzajem i żyć w pokoju. 

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja! 
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Miej w opiece naród ukraiński, naszą Ojczyznę i cały świat. Wszelką naszą troskę 
składamy na Ciebie, bo Ty wszystko możesz, także zmienić każdego człowieka. 
Wlej w nasze serca odwagę, ufność, nadzieję, uczyń nas rzecznikami 
i rzeczniczkami Twojego pokoju. 

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja! 

Źródło: www.luteranie.pl 

*** 

Oświadczenie Konsystorza w sprawie agresji 

 Rosji przeciwko Ukrainie 

 
„Jak miłe są na górach nogi tego, który zw iastuje radosną w ieść, 

który ogłasza pokój, który zw iastuje dobro… ” Iz 52,7a 

Trudno znaleźć słowa, które mogą wyrazić to, co czujemy w związku 
z nieusprawiedliwioną, militarną agresją Rosji przeciwko Ukrainie, w tym także 
przeciwko jej ludności cywilnej. Po krwawych dwóch wojnach światowych, które 
zostawiły Europę zniszczoną, po okrutnej wojnie na Bałkanach, oczy całego 
świata ponownie oglądają okrucieństwa wojny. Nieszczęście dotknęło ponownie 
Ukrainę, która od ośmiu lat mierzy się już z rosyjską agresją. Tym razem to atak 
o niepomiernie większym zasięgu i z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami 
dla architektury bezpieczeństwa w Europie i świecie. Bombardowana 
i ostrzeliwana Ukraina przeżywa swoją pasję. Nie możemy stać obok, nie 
możemy być neutralnymi obserwatorami. Ukraina i Europa to nasza wspólna 
sprawa. 
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Jesteśmy poruszeni wydarzeniami rozgrywającymi się w Ukrainie i jednocześnie 
przerażeni skłonnością potężnych do zadawania cierpienia słabszym, siania 
zniszczenia i śmierci, a to w imię imperialnych ambicji, pychy 
i demonstracyjnego nieposłuszeństwa wobec Bożego przykazania: miłuj 
bliźniego swego, jak siebie samego. Owocem przemocy nie może być pokój, 
pojednanie i zrozumienie, a jedynie unicestwienie życia, niepokój, bezradność 
i chaos, niszczące dobro i wszelkie przejawy człowieczeństwa. 

Nie ma alternatywy dla pokoju. Wojna jest przekleństwem, nigdy nie była i nie 
jest przestrzenią dobra. Wojna to wrogość, nienawiść i zamach na to, co składa 
się na dar życia. 

Jako Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej 
łączymy się w modlitwie i apelach o pokój ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, bez 
względu na wyznanie czy religię. Modlimy się o wiernych naszego siostrzanego 
Kościoła w Ukrainie, o Ukrainki i Ukraińców, uciekających przed terrorem i tych, 
którzy żyją obok nas w Polsce, martwiąc się o swoich najbliższych. 

Wyrażamy wsparcie dla działań humanitarnych Rządu Rzeczypospolitej, 
Kościołów i organizacji pozarządowych wobec naszych ukraińskich Przyjaciół, 
którzy doświadczają obecnie niewyobrażalnego cierpienia. 

Zwracamy się do parafii naszego Kościoła o modlitwę i lokalne włączanie się 
we wszelkie inicjatywy pokojowe, w tym konkretną pomoc humanitarną, dla 
Ukrainy. Bądźmy tymi, którzy nie tylko ogłaszają, ale czynią pokój, niosą ulgę 
w cierpieniu i są wsparciem dla potrzebujących pomocy Ukrainek i Ukraińców. 

U progu Czasu Pasyjnego, w którym mówimy o drodze Jezusa Chrystusa i nas 
wszystkich na Golgotę, uczyńmy wszystko, aby w imieniu Zbawiciela, który 
odrzucał przemoc i bezwarunkowo stał się Miłością dla nas, nastał pokój, 
zamilkły strzały, płacz ludzi i widmo śmierci. 

Warszawa, 24.02.2022 

Źródło: www.luteranie.pl 

*** 
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Apel o wsparcie dla Ukrainy w sytuacji konfliktu zbrojnego 

 
Biskup Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego i prezes Diakonii 
Polskiej apelują o okazanie solidarności 
z Ukraińcami i Ukrainkami w związku 
z sytuacją konfliktu zbrojnego. 

 

W sytuacji kiedy docierają do nas kolejne relacje o eskalacji napięć i rozpoczęciu 
działań zbrojnych we wschodniej Ukrainie, o ofiarach śmiertelnych 
i ostrzeliwanych obiektach – nie możemy pozostać obojętni. Chcemy zapewnić 
naszych sąsiadów, że w kryzysowych momentach człowiek nie zostaje 
pozostawiony sam sobie. 

Biskup Jerzy Samiec i Biskup Ryszard Bogusz zaapelowali wspólnie o składanie 
ofiar na realizację pomocowych projektów. Diakonia Polska pragnie reagować 
tam, gdzie będzie to możliwe. Z jednej strony ważne będzie zaopatrzenie 
centrów pomocowych na Ukrainie w żywność, środki higieniczne, materace, 
koce, śpiwory czy kuchnie polowe. Z drugiej strony – potrzeba przygotować 
i wyposażyć miejsca, w których uchodźcy mogliby znaleźć schronienie na terenie 
Polski. W dłuższej perspektywie niezbędne mogą okazać się również programy 
wsparcia psychologicznego dla dzieci i dorosłych – cała niełatwa sytuacja 
powoduje problemy ze zdrowiem, zwiększa stres i uczucie niepokoju. 

„Życie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa to prawo każdego człowieka. Nie 
możemy więc pozostać obojętni na to, co dotyka naszych sąsiadów. Dlatego też 
chcemy wesprzeć tych, którzy znaleźli się w środku konfliktu i zmuszeni 
są podejmować decyzje, które wpłyną na dalsze życie zarówno ich samych, jak 
i ich najbliższych. Okażmy im wsparcie w tym trudnym czasie” – napisali biskupi. 

Dla dania nadziei na lepsze jutro i stworzenia namiastki normalności liczy się 
każdy dar. 
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Zbiórka potrwa do dnia 30 kwietnia 2022. Dziękujemy za każdy dar serca! Każda 
wpłata ma wielką wartość i przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej 
bezpośrednich odbiorców działań pomocowych. 

Dane konta bankowego: 
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska) 
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa 
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 
z dopiskiem „Ukraina” 
Wpłat można także dokonywać z wykorzystaniem platformy płatności 
elektronicznych Dotpay na www.diakonia.org.pl/darowizny 
 

Źródło: www.luteranie.pl 

 
 

ROZWAŻANIE 
 

16A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze 
swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: 
Odbierają zapłatę swoją. 17Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj 
twarz swoją. 18Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który 
jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. 

Mt 6,16-18 

 

Początkiem marca rozpoczął się okres Roku Kościelnego zwany Wielkim 
Postem, czy też Czasem Pasyjnym. I wydaje się mi, że w tradycji luterańskiej, 
zwykło się bardziej mówić o Czasie Pasyjnym niż o czasie Wielkiego Postu. To 
sformułowanie „Wielki Post” wydaje się, że stawia w centrum dzieło człowieka, 
że to on musi pościć. Zaś sformułowanie „Czas Pasyjny” nakazuje nam myśleć o 
cierpieniu i śmierci krzyżowej Pana Jezusa. 

https://diakonia.org.pl/darowizny/
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Post za czasów Jezusa był czymś szczególnym dla Izraelitów. Zapewne 
wszyscy kojarzą historię modlących się faryzeusza i celnika. Faryzeusz, modląc 
się mówił, że pości dwa razy w tygodniu. Uważał, że przypominając o tym w 
modlitwie zaimponuje Bogu. Ta Faryzejska modlitwa pokazuje, jak to post był 
elementem tradycji żydowskiej.  

W nauczaniu Jezusa post jest rzeczą godną uwagi i polecenia, lecz nie 
publiczną, ale osobistą. Post posiada wartość wtedy gdy jego intencją jest 
uczczenie Boga i łączy się go z modlitwą. Post sam w sobie może być też taką 
modlitwą, którą wszechwidzący Bóg zauważy. Pod żadnym pozorem post nie 
może być traktowany jako czynność zasługująca, bądź komuś imponująca. Post 
powinien być zwrócony nie zna zewnątrz, nie na pokaz, lecz do wewnątrz. Nie 
może być praktykowany ze względu na ludzi, lecz jako modlitwa musi być 
wyrazem potrzeby serca. Nie może być wyzwaniem rzuconym Bogu, lecz 
pokornym oczekiwaniem na Boże działanie.  

Praktyka postu, dzisiaj rozumiana jest najczęściej jako wstrzymywanie się 
na pewien czas od określonych potraw lub napoju. Posypywanie swojej głowy 
popiołem, bądź w skrajnych przypadkach zakładania worów pokutnych. Lecz Pan 
Bóg za pośrednictwem proroka Izajasza stwierdza:  5Czy to jest post, w którym 
mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się 
zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś 
takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu?6Lecz to jest post, w którym mam 
upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, 
wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, 7Że podzielisz twój 
chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz 
nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. 

Pojęcie poszczenia w Kościele Ewangelickim powinien mieć przede 
wszystkim wymiar etyczno – moralny względem drugiego człowieka. Owszem, 
można wstrzymać się od jedzenia czy picia określonych napojów. Trzeba to 
jednak robić ze świadomością, że ma to być na chwałę Boga, a nie na chwałę 
samego siebie. Powinien wypływać z potrzeby serca, a nie z potrzeby umysłu.  

Pan Bóg widzi w ukryciu i wie czy pościmy sercem i szczerze, czy głową tylko 
na pokaz. Warto w Czasie Pasyjnym przyjąć postawę opisaną w Księdze Izajasza 
i Podzielić chleb z głodnym i biednym. Bo w takim poście Bóg ma upodobanie. 
Amen. 

Ks. Bartłomiej Polok 
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POSTACIE BIBLIJNE 
  

Kontynuujemy wątek kolejnego sędziego. Sędziego, który zapowiedział 
zemstę na Filistynach za spalenie jego żony i teścia. W tym numerze, 

znowu naszym bohaterem będzie…  

….SAMSON 

Samson rozwścieczony na Filistyńczyków, za śmierć żony i teścia urządził wśród 
nich rzeź okrutną. Następnie zamieszkał w pieczarze skalnej Etam. W 
międzyczasie Armia Filistyńczyków rozłożyła obóz w Judzie. Judejczycy na 
pytanie o powód wystąpienia przeciw Judzie usłyszeli odpowiedź, że ich jedynym 
celem jest Samson. Chcieli bowiem się na nim zemścić za rzeź jaką dokonał na 
Filistyńczykach.  

Trzy tysiące Judejczyków zeszło się pod pieczarę Samsona. Zaczęli go obwiniać 
za atak ze strony Filistyńczyków. Samson się próbował bronić, mówiąc, że to był 
odwet za śmierć żony i teścia. Judejczycy jednak uznali, że Samsona należy 
pojmać i wydać wrogom. Samson poddał się woli pobratymców, poprosił jednak, 
żeby Ci go nie zabijali.  

Judejczycy związali Samsona dwoma solidnymi sznurami i wyprowadzili go z 
pieczary. Związanego zaprowadzili go do obozu Filistyńskiego. Gdy Samson 
wkroczył do obozu ogarnął go Duch Pański, zerwał sznury, dobył szczękę oślą i 
zabił tysiąc żołnierzy. Gdy Samson skończył rzeź, poczuł pragnienie. Zaczął więc 
prosić Boga, aby ten mu pomógł. Bóg otworzył wgłębienie skalne, z którego 
trysnęło źródło wody. 

Po pewnym czasie Samson udał się do Gazy. Mieszkańcy Gazy, gdy dowiedzieli 
się o tym, że Samson przebywa w ich mieście szukali sposobności aby go zabić. 
Chcieli to zrobić w nocy. Samson jednak obudził się około północy, wyrwał wrota 
bramy miejskiej, włożył sobie na plecy i udał się z nimi na szczyt góry. 

Niedługo po tych wydarzeniach, Samson poznał kobietę imieniem Dalila. Na 
wieść o tym, że Dalila związała się z Samson, książęta Filistyńscy próbowali ją 
przekupić. Chcieli bowiem dowiedzieć się w czym tkwi siła Samsona.  
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Dalila uległa namowom i zaczęła Samsona o to wypytywać. Samson chcąc ukryć 
prawdziwe źródło swojej siły powiedział, że musi być związany siedmioma 
świeżymi ścięgnami. Wtedy dopiero osłabnie i stanie się jak zwykły człowiek. 
Dalila związała Samsona i wydała go Filistynom. Jak łatwo się domyślić. Samson 
bez problemu wyrwał się z uwięzi bez problemu. 

Dalila widząc to, zaczęła Samsona obwiniać o oszustwo i dalej prosić o 
wyjawienie tajemnicy. Samson tym razem powiedział, że należy go związać 
nowymi powrozami. Tak samo jak poprzednio Samson rozerwał powrozy jak nici.  

Dalila nie dawała za wygraną. Dalej prosiła o wyjawienie tajemnicy pokonania 
Samsona. Ten jej tym razem powiedział, że należy z jego siedem kędziorów 
włosów wpleść w krosno. Oczywiście to też było kłamstwo Samsona. Dalila 
zaczęła Samsona podpuszczać, grając mu na emocjach. Codziennie naprzykrzała 
mu się, więc Samson dla świętego spokoju wyjawił swoją tajemnicę. Jego siła 
tkwi we włosach; żeby stać się słabym, musi zgolić głowę. 

Uczyniła Dalila tak jak jej Samson powiedział i zgoliła głowę Samsona. I 
faktycznie, siły Samsona opuściły. Filystni pojmali go, wyłupili mu oczy i 
zaprowadzili do Gazy. 

W gazie, spięli go dwoma łańcuchami i osadzili w więzieniu.  

Książęta Filistyńscy zebrali się w swojej świątyni, aby świętować pojmanie 
Samsona i złożyć ofiarę całopalną swojemu bogu Dagonowi. Podczas 
świętowania, książęta Filistyńscy zażądali aby Samson pojawił się na uczcie. Miał 
on zabawiać gości. Uczestnicy imprezy wyśmiewali się z Samsona oraz jego 
słabości. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że jego włosy już odrosły. Samsona kazano 
ustawić między dwoma słupami, na których wspierał się cały dom.  

Ten prosząc Boga o wzmocnienie, po raz ostatni zemścił się na Filistyńczykach. 
Zburzył oba słupy, zabijając Filistyńczyków oraz siebie. Śmierć poniosło więcej 
Filistyńczyków niż Samson zabił za swojego życia.  

Po pewnym czasie na gruzowisko przybyli jego bracia, wydobyli jego ciało i 
pochowali w grobie Manoacha. Samson był sędzią Izraela przez 20 lat. Na tym 
się kończy jego historia.  

Ks. Bartłomiej Polok 
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CHWILA RELAKSU  
 

Krzyżówka na marzec  

Księga Ezechiela (Ez) 

 
     1.               

   2.                  

      3.               

 4.                       

5.                        

    6.                

   7.                

   8.               

    9.               

  8.                  

    11.                

      12.             

     13.               

      14.             

   15.                   

   16.                

   17.                   

 18.                   

 19.                     

20.                       

    21.                  

 22.                    
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1. Z kim procesował się Bóg na pustyni (Ez 20, 36) 
2. Miał ją ułożyć i opowiedzieć jako przypowieść 
3. Są jak lisy w ruinach (Ez 13, 4) 
4. Strzelały z ognia (Ez 1, 13) 
5. Spadnie na bezbożnego (Ez 18, 20) 
6. W jaką szatę był odziany mąż, do którego odezwał się 
anioł (Ez 10,2) 
7. Boją się go przywódcy ludu (Ez 11, 8) 
8. Postawił Ezechiela na nogi (Ez 2, 2) 
9. Nad jaką rzeką ręka Pańska spoczęła na Ezechielu? (Ez 
1, 3) 
10. A tego kierunku zjawiła się chwała Boga (Ez 43, 2) 
11. Topi się w nim srebro (Ez 22, 22) 
12. Przylgnie do podniebienia i zaniemówi (Ez 3,26) 
13. Co musi padać, aby pojawiła się tęcza (Ez 1,28) 
14. Było wyniosłe z powodu piękności (Ez 28, 17) 
15. Bóg zaprowadził tam lud z Egiptu (Ez 20, 10) 
16. Przyleciał na Liban (Ez 17, 3) 
17. Są na ustach ludu (Ez 33, 31) 
18. Opłakiwały go kobiety (Ez 8, 14) 
19. Jest nim prorok dla Izraela (Ez 3, 1-21) 
20. Mieli je fałszywe, fałszywi prorocy (Ez 13, 6) 
21. Jakie serce będzie usunięte z wnętrza złych 
przywódców (Ez 11,19) 
22. Nie popełniła nawet połowy grzechów Jeruzalemu 
(Ez 16, 51) 

 

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. 

*** 
 

Skarbonka Diakonijna 

 
 
Akcja rozpoczyna się w Dzień 
Pokuty i Modlitwy i trwa do 
Niedzieli Palmowej.  
 
W tym czasie Diakonia, 
Caritas i Eleos namawiają do 
rezygnowania z drobnych 
przyjemności i 
przekazywania uzyskanych w 
ten sposób funduszy na cele 
akcji – pomoc osobom 
potrzebującym.  
 
Środki zbierane są do 
specjalnie przygotowanych 
na dany rok kolorowych, 
papierowych skarbonek.  
 
  

*** 
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Pomoc dla osób starszych! 

 

NOWA OFERTA WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU  

REHABILITACYJNEGO W PISZU! 

 

Opieka domowa nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi! Serdecznie 
zapraszamy do kontaktu - tel.: 790 763 777 (kontakt: pon.-pt.: 09:00-15:00). 

 
 

*** 
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Mały Wielki Procent 

Rozpoczął 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. 

5. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy. 
 

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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