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Jezus Chrystus mówi: Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę. J 6,37 
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HASŁO MIESIĄCA KWIECIEŃ 2022 R. 
  
 

Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana, 
 oraz powtórzyła to, co jej powiedział.        J 20.18 

 
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Rozpoczynamy jeden 
z piękniejszych miesięcy roku. Powoli widzimy oznaki nadchodzącej wiosny, 
widzimy budzącą się przyrodę, zaczyna się zazieleniać trawnik na naszym 
ogródku… po zimowym śnie wszystko wokoło nas zaczyna żyć i budzić się… My 
zaś, powoli szukamy oznak nadziei na pokój i spokój w otaczającym nas świecie. 
Z gorliwością zanosimy modlitwy o pokój na Ukrainie. Prosimy Boga o opiekę nad 
naszymi siostrami i braćmi Ukraińcami, nad chorymi, rannymi, sierotami, 
samotnymi, umierającymi, bezdomnymi, głodnymi i spragnionymi. Nawet w 
najśmielszych myślach nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ich cierpienia, lęku 
i troski o dzień jutrzejszy. W tym czasie idziemy również w duchową drogę z 
Jezusem na krzyż. Widzimy Jego cierpienie, widzimy Jego samotność, widzimy 
Jego odrzucenie – spowodowane moim egoizmem, moim grzechem, moim 
brakiem miłości i troski o relacje z Bogiem i drugim człowiekiem. Droga jednak 
nasza nie jest pozbawiona nadziei… tą nadzieję przypomina nam ten miesiąc 
oraz zbliżające się Święta Wielkanocne. W tym utrudzeniu, rezygnacji – jaką 
również przeżywali uczniowie Jezusa, bo nagle na krzyży Golgoty stracili swojego 
Nauczyciela i Mistrza, przychodzą i do nas niewiasty i mówią: Widziałam Pana… 
Spróbujmy dostrzec Pana na naszej drodze życia! On Jezus Chrystus 
wychodzi do nas z pustego grobu i mówi Pokój wam… On chce nieść na nasze 
serca ukojenie i nadzieję, że jeśli będziemy żyć w Jego bliskości, to On wszystko 
dobrze poprowadzi. On otoczy nas swoją miłością i opieką, On, jedynie On może 
w naszym życiu nieść pociechę… człowiek, rządy, umowy, koalicje często 
zawodzą, upadają, nie dają pewności – to przecież widzimy tak blisko nas… Jezus 
zaś, nigdy nie zawodzi, On daje samego siebie na śmierć za przyjaciół swoich, 
za ciebie i mnie… On dotrzymuje nawet najtrudniejszego przymierza, 
najtrudniejszych decyzji. On nie zapomina o każdym z nas, nawet jak tak mocno 
samotni i zalęknieni się czujemy, Jezus jest przy nas… Życzę wam wszystkim 
wiele Bożej miłości i opieki w czasie Wielkiego Tygodnia i Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. Niechaj miłosierny Bóg wlewa w nasze serca 
pokój. Zostańcie z Bogiem. Amen.     
     Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII MARZEC 
 

Zapisy ze szkółki niedzielnej   

Podczas szkółek niedzielnych towarzyszy nam muzyka, bo lubimy jej 
słuchać, a przez słuchanie piosenki same wpadają nam do ucha, więc uczymy 
się też śpiewać. I tak nasza powitalna piosenka: 
”Tik tok tak, chodźcie wszyscy już jest czas, nasza szkółka wzywa nas”, co tydzień 
woła nas na wspólne spędzanie czasu w kościelnej zakrystii. 

 

Marzec na szkółce niedzielnej upłynął  na poznawaniu Pana Jezusa poprzez 
jedną z najsłynniejszych przypowieści o siewcy. Słuchaliśmy opowiadania o 
sianiu ziarna i aktywnie uczestniczyliśmy w zajęciach. Pomocna była plastelina, z 
której lubimy tworzyć różne rzeczy, a akurat teraz użyliśmy jej do zobrazowania 
sobie tej przypowieści, żółte ziarenka zboża upadały wraz 
 z czytanym tekstem na drogę, na głazy i wśród cierni, żeby w ostatnim etapie 
trafić na żyzną glebę i wydać obfity plon. Ale to nie wszystko, bo nasza 
wyobraźnia jest duuuuuuuża, więc stworzyliśmy sobie papierowy ekran, po 
którym przesuwaliśmy historię siewcy, żeby lepiej zapamiętać treść przypowieści. 
Byliśmy tak zapracowani, że nie zdążyliśmy uwiecznić naszych prac na zdjęciach, 
ale następnym razem postaramy się poprawić i zaprezentujemy nasze prace w 
następnej gazetce.      

Na naszych spotkaniach niedzielnych uczymy się budowania zaufania do 
innych poprzez zabawę. Czy łatwo jest zaufać drugiej osobie, mając zawiązane 
oczy i polegać tylko na tym co ona mówi??? Mogliśmy się o tym przekonać 
osobiście podczas zabawy w ogrodzie parafialnym  
w Wejsunach. Słoneczny, ciepły, niedzielny poranek, więc warto wykorzystać ten 
czas na zabawy i aktywności na trawie, bo czemu nie, tam również można 
poznawać Pana Boga. Ciepła herbata czeka, piłki gotowe, chustka do zawiązania 
oczu także jest. Bawiliśmy się szukając właściwej drogi  
z zawiązanymi oczami, słuchając innych, którzy prowadzili nas do celu. Udało 
się?? Pewnie, ale wcale nie było to łatwe i czasami musieliśmy sobie pomagać, 
spoglądając spod zasłoniętych oczu. 
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Ostatnia niedziela marca to czas spędzony na temacie „Jezus jest radością”. 
Rozmawialiśmy o tym, co sprawia, że jesteśmy radośni, co nas uszczęśliwia . Są 
różne powody by się cieszyć, lecz najważniejszym powodem radości, powinno 
być to, że Pan Bóg nas kocha.  A że super radzimy sobie z nożyczkami i lubimy 
ich używać, to wykonaliśmy piękne łańcuszki z kolorowych serc, żeby pamiętać, 
że Boża miłość jest z nami .   

Aha, jeszcze jedna rzecz, ale bardzo ważna, wykonaliśmy piękne obrazki 
bocianów, bo czekamy na nie i razem z wiosną patrzymy w niebo nad Wejsunami, 
zapraszamy bociany do zbudowania gniazda u nas na dachu kościoła. Z 
wymyśleniem imion dla bocianiej rodziny też nie będziemy mieli kłopotu, tylko 
lądujcie u nas na dachu, my już czekamy.  

 

 

      Lilianna Pysz wraz ze szkółkowiczami 

 

 

 

*** 
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Wybory w PEA w Piszu 

 

 

Rada Parafialna w porozumieniu z Radą Diecezjalną ogłasza wybory do 
Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Delegatów do Synodu 
Diecezjalnego na dzień 08 i 15 maja 2022 r. 

Zgodnie z uchwałami podjętymi podczas posiedzenia Rady Parafialnej w dniu 
23.03.2022 r. piska parafia ewangelicka została podzielona na 3 okręgi wyborcze. 
Zgodnie z § 23 pkt. 2 Regulaminu Parafialnego, Rada Parafialna ustala  

7 osobowy skład Rady Parafialnej oraz 3 osobowy skład Parafialnej Komisji 
Rewizyjnej. 

Na podstawie § 23 pkt. 3 Regulaminu Parafialnego Rada Parafialna ustala 
następujące okręgi wyborcze oraz liczbę mandatów w poszczególnych okręgach 
wyborczych: 

1. Okręg Wyborczy Pisz (w okręg wchodzą parafianie zamieszkujący na terenie 
Gmina Pisz, Gmina Biała Piska, Powiatu Łomżyńskiego, Powiatu 
Kolnieńskiego, Powiatu Grajewskiego) – 4 mandaty do Rady Parafialnej oraz 
2 mandaty do Komisji Rewizyjnej. 

2. Okręg Wyborczy Wejsuny (w okręg wchodzą parafianie zamieszkujący na 
terenie Gminy Ruciane Nida z wyłączeniem wsi Ukta) – 2 mandaty do Rady 
Parafialnej oraz 1 mandat do Komisji Rewizyjnej. 

3. Okręg Wyborczy Ełk (w okręg wchodzą parafianie zamieszkujący Powiat 
Ełcki) – 1 mandat do Rady Parafialnej. 
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W wyborach przedstawicieli do Synodu Diecezji Mazurskiej, Rada Parafialna 
ustanawia jeden okręg wyborczy obejmujący całą Parafię Ewangelicko – 
Augsburską w Piszu wraz ze wszystkimi filiałami. Zgodnie z uchwałą Rady 
Diecezjalnej, parafia w Piszu wybiera dwóch przedstawicieli do Synodu 
Diecezji Mazurskiej.  
Do gazetki naszej dołączamy zgodę na kandydowanie w wyborach.  
  

Daty wyborów do gremiów parafialnych: 
08 maja 2022 r. w Wejsunach o godz. 09:00 – Okręg Wyborczy nr 2. 

15 maja 2022 r. w Piszu o godz. 11:00 – Okręg Wyborczy nr 1. 
15 maja 2022 r. w Ełku o godz. 18:00 – Okręg Wyborczy nr 3 

  

Rada Parafialna przyjęła również kalendarz wyborczy: 
27.03.2022 r. – Ogłoszenie Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego na dzień  

                       08 i 15.05.2022 r. 

24.04.2022 r. – Termin zgłaszania kandydatów do Rady Parafialnej, Parafialnej        
Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawicieli do Synodu Diecezji Mazurskiej. 

27.04.2022 r. – Posiedzenie Rady Parafialnej w celu zatwierdzenia listy 
kandydatów. 

01.05.2022 r. – Ogłoszenie kandydatów podczas nabożeństw. 

08.05.2022 r. – Wyborcze Zgromadzenie Parafialne w II Okręgu Wyborczym w 
Wejsunach. 

15.05.2022 r. – Wyborcze Zgromadzenie Parafialne w I Okręgu Wyborczym w 
Piszu oraz w III Okręgu Wyborczym w Ełku. 

Uroczyste wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej, 
          Komisji Rewizyjnej odbędzie się w niedzielę 22 maja 2022 r.  

podczas nabożeństwa w kościele ewangelickim w Wejsunach.  
Wprowadzenia dokona Biskup Diecezji Mazurskiej ks. bp Paweł Hause. 

Serdecznie zapraszamy na uroczyste nabożeństwo. 
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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 kwiecień;  

03.04.2022r. 

10.04.2022r. 

17.04.2022r. 

 

 
 Serdecznie zapraszamy! 

 

  

*** 
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Rekolekcje Pasyjne 
 

 
 

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Rekolekcje Pasyjne w Piszu. 

W dniach 05 i 06 kwietnia br. o godz. 18:00 w kaplicy ewangelickiej w 
Piszu chcemy się wyciszyć w tym pasyjnym czasie. Tegoroczne rekolekcje 
chcemy przeżywać pod hasłem: Bądź sędzią moim, Boże. 

Wygospodarujmy ten czas dla Boga – na modlitwę, śpiew i pasyjną refleksję. 
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PLAN NABOŻEŃSTW KWIECIEŃ 2022 R. 
 

Zapraszamy na nabożeństwa na kanale www.YouTube.com  

Nazwa kanału: Parafia EA w Piszu 

 

Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz   Ełk Biała 

Piska 

03.04. Mk 10, 
35-45 

5. Niedziela 
Pasyjna 

09:00 

  

11:00 
  

18:00 
 

 do 
Ełku 
godz. 
17:15 

10.04. J 17,1-8 
6. Niedziela 

Pasyjna (Niedziela 
Palmowa) 

09:00 

  

11:00 
  

  

14.04. 1 Kor 
10,16-17 Wielki Czwartek  

18:00 
 

  

15.04. Łk 23, 
32-49 Wielki Piątek 

16:00  
 

18:00 
 

10:00 
 

12:00 
 

17.04. Mk 16, 
1-8 

I. Dzień Świąt 
Zmartwychwstania 

Pańskiego 

09:00 

 

11:00 
  

  

18.04. Jon 2,   
3-10 

II. Dzień Świąt 
Zmartwychwstania 

Pańskiego 
 

11:00 
 

  

24.04. Kol 2, 
12-15 

1. Niedziela po 
Wielkanocy 09:00  

11:00 
  

  

01.05.  J 21,  
15-19 

2. Niedziela po 
Wielkanocy 

09:00 
 

11:00 
  

  

  

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

         - transport na nabożeństwo;          - szkółka dla dzieci; 
 

                      - transmisja online na kanale You Tube. 

 
*** 

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

Emisje nabożeństw w kwietniu: 

3 kwietnia 2022, godz. 8.00 – kościół św. Jana Apostoła w Kętrzynie 

17 kwietnia 2022, godz. 8:00 - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Ełku 

24 kwietnia 2022, godz. 8.00 – kościół Świętej Trójcy w Suwałkach 
 

W Wielki Piątek 15 kwietnia 2022 transmisja nabożeństwa  
w TVP 2 o godz. 16:00  z kościoła Ewangelicko- 

Augsburskiego w Goleszowie. Zapraszamy! 
 

 
 

WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 
 
 

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

 
 
Przyszła wiosna, pobudziła 
Nas do działania i miniony 
miesiąc spędziliśmy bardzo 
aktywnie. Zorganizowaliśmy 
szereg imprez m. innymi 
urodziny Naszego Domu, 
Dzień Kobiet, przywitanie 
wiosny, spotkanie z 
iluzjonistą, porządki w 
ogrodzie, przygotowania do 
Wielkanocy.  
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W ramach Dnia Kobiet dołączyliśmy 
do akcji #NiebieskaPiska 
nagłaśniającej problem przemocy 
wobec kobiet. Można powiedzieć, 
że działamy "pełną parą".  
Szykuje się nam też mała "domowa 
rewolucja" :-)  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz 
 

*** 
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Informacje z działalności Środowiskowego Domu 
 Samopomocy w Piszu – marzec  2022. 

 
Marzec przyniósł nam kalendarzową wiosnę, a wraz z nią pierwsze promienie 
słoneczne, dzięki którym poczuliśmy się wspaniale. Miesiąc upłynął nam bardzo 
aktywnie. 
Z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn odbył się występ, podczas którego Panowie 
zatańczyli  piękny, energiczny taniec. Zaprezentowano także wiersze i piosenki o 
kobietach i mężczyznach. 
W naszym Ośrodku gościliśmy Pana iluzjonistę, który pokazał nam sztukę 
czarowania. Uczestnicy byli bardzo zachwyceni magią. Mieli okazję asystować 
przy czarach. 
W ramach Światowego Dnia Poezji czytaliśmy wiersze znanych, polskich poetów 
min. J. Tuwima i W. Szymborskiej, które bardzo podobały się uczestnikom. 
Uczestnicy brali udział w wykładzie naszej Pani psycholog pt. "Choroba 
Alzheimera i inne zespoły otępienne ", podczas którego obejrzeli filmiki oraz za 
pomocą różnych gadżetów sami mogli doświadczyć, jak żyje się z tą chorobą. 
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Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 
 

Synod Diecezji Mazurskiej 
 

W sobotę 26 marca miała miejsce wiosenna 
sesja synodu DM. Posiedzenie rozpoczęło 
uroczyste nabożeństwo na którym kazanie 
wygłosił ks. Tomasz Wigłasz. Następnie już 
w sali konferencyjnej posiedzenie przyjęło 
sprawozdanie między innymi: duszpasterstw 
środowiskowych, parafii a także 
zwierzchnika DM. W sprawozdaniu Biskupa 
synod pochylił się nad kwestią 
zdewastowanych dawnych Ewangelickich 
cmentarzy DM i przypomniano kwestię 
pomocy niesionej przez diecezje dla 
uchodźców na granicy z Białorusią. Bp Paweł 
Hause zrelacjonował wiele z ważnych 
wydarzeń z diecezji takich jak: wydanie 

książki prof. Grzegorza Jasińskiego ,,Luteranie na Mazurach i Warmii po 
1945 roku”, wydanie Albumu ,,Kościoły Ewangelickie Diecezji 
Mazurskiej”, Dni 
Ewangelizacyjne w 
Mrągowie, koncerty i 
Jubileusze. 

 

 

 
 
 
 
 

źródło www.diec.mazurska.luteranie.pl 

 

https://diec-mazurska.luteranie.pl/synod-dm/
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ROZWAŻANIE 
 

Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią  
Łk 23, 34 

Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.  
Łk 23, 43 

Niewiasto, oto twój syn; Oto twoja matka.  
J 19, 26–27 

Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 

opuścił?  
Mt 27, 46 oraz Mk 15, 34 

Pragnę.  
J 19, 28 

Wykonało się!.  
J 19, 30 

Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego.  
Łk 23, 46 

 

Wersety przedstawione powyżej to nic innego jak siedem słów Pana Jezusa 
na krzyżu. Są to Słowa, które w agonii krzyża golgoty wybrzmiewają po dzisiejszy 
dzień. Kiedy uświadomimy sobie realny kontekst wypowiedzianych słów, okaże 
się, że nie są to zwykłe zdania. A doskonale przemyślana forma ewangelii.  

Pan Jezus został skazany na śmierć krzyżową. Śmierć ta jest bardzo 
drastyczna. Człowiek bowiem, jeśli nie umrze z wykrwawienia, to umrze z 
uduszenia. Łaską krzyżujących skazańca jest podstawienie mu pod nogi 
podnóżka. Jest to jednak tylko wydłużenie agonii.  

Jezus, który wcześniej był ubiczowany; jego twarz jest zbroczona krwią; jest 
spotwarzany, wyszydzany, opluwany ostatkiem sił niemalże wydusza z siebie 
siedem ostatnich zdań. Świadom swojej śmierci wie, że te zdania, które po raz 
ostatni mają wybrzmieć z jego ust musza być doskonale przemyślane.  
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Pierwsze słowo kieruje do ludzi skupionych wokół niego. Ludzi wokół niego 
można podzielić na kilka grup: rzymian – tych którzy go ukrzyżowali; żydów, 
którzy go skazali; zwolenników; którzy go kochali; nas, którzy o nim słuchali. I 
co jest piękne Jezus mówiąc o odpuszczeniu grzechów mówi niejako do 
wszystkich tych grup. Każdy z nich, mimo krzywdy wyrządzonej Jezusowi 
zasługuje na odpuszczenie grzechów, bo chrześcijaństwo jest religią 
przebaczenia i miłości.  

Dalej Jezus zwraca się do swego „towarzysza” niedoli. Informuje go o tym, 
że skazaniec będzie wraz z Jezusem w Raju. Co jest ciekawe, oryginalny tekst 
grecki inaczej oddaje ten fragment. Zaprawdę, powiadam ci dziś, będziesz ze 
mną w raju. Przecinek jest w innym miejscu. Ukazując nam tym samym, że tu 
nie chodzi o to kiedy będą w raju, lecz o pewność bycia w tym raju. 

Kolejno Jezus zwraca się do swojej matki i swojego umiłowanego ucznia. W 
niektórych tradycjach interpretują ten tekst jako oddanie Kościoła (symbolem ma 
być uczeń) pod opiekę Marii. Jednak w wersecie 27 dziewiętnastego rozdziału 
przeczytamy, że to Jan wziął ją do siebie – czyli to Jan opiekował się Marią. Jest 
to w sumie bardzo logiczne, bo pod krzyżem nie było żadnego innego godnego 
mężczyzny, który byłby to w stanie zrobić (Józef – mąż Marii prawdopodobnie 
nie żył, bracia Jezusa nie przyznawali się do niego – sytuacja zmieniła się po 
zmartwychwstaniu). Kiedy Jezus wypowiada słowa o wzajemnej opiece, to 
tworzy w ten sposób można rzec podwaliny Kościoła. Opieka jednych nad drugimi 
jest jednym z zadań kościoła. 

Czwarte Słowo Jezusa może przysporzyć nie lada problemu. Jezus ubolewa 
nad tym, że Bóg – jego Ojciec go opuścił. Trochę nie trzyma się to naszego 
postrzegania Boga Ojca. Bóg to jest ten, który dopuszcza ale nie opuszcza. To 
jest ten, który był zawsze. Nie można mówić, że Bóg kogoś opuścił… Uwagę tutaj 
zwraca fakt, że Jezus zwracając się do Boga mówi do niego per Boże. Jest to 
jeden jedyny raz w ewangeliach, kiedy Jezus zwracając się do swojego Ojca 
mówi do niego Boże. Zawsze, gdy zwracał się do Boga Ojca, mówił do niego per 
Ojcze (np. w ogrodzie Getsemane: Ojcze oddal ode mnie ten kielich). Czwarte 
zdanie z krzyża nawiązuje do słów Psalmu 22. To, że Jezus mówi do swego Ojca 
Boże, wskazywać może na autentyczność tego stwierdzenia. Sam Psalm 22 jest 
psalmem, którzy zmawiają żydzi przeczuwający swoją śmierć. . Jezu robi 
dokładnie to samo. On znał ten psalm i znali go wszyscy zebrani wokół. I kiedy 
znający ten psalm uświadomią sobie jak on się kończy powinno im się zrobić 
wyraźnie głupio.  
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Psalm ten oprócz niemalże dosłownego opisu śmierci Pana Jezusa mówi także o 
chwale jaka go ma spotkać. Żydzi powinni to sobie uświadomić.  

Piąte Słowo z krzyża wręcz w idealny sposób oddają człowieczeństwo 
Jezusa. Wiem dobrze, że Jezus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym 
człowiekiem. Dała o sobie teraz znać jego ludzka spragniona napoju natura.  

Tak jak piąte słowo było oznaką fizycznego pragnienia, tak szóste jest 
oznaką zwycięstwa. Wykonało się. A co się właściwie dokonało? Pełny sens słowa 
na krzyżu odkryjemy sięgając do wcześniejszych wypowiedzi Pana Jezusa. 
Wielokrotnie mówił, że Jego misja pochodzi od Ojca: „Moim pokarmem jest 
pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła” (J 4,34). „Wykonało 
się” – to słowo jest ukoronowaniem zbawczej misji Syna Bożego. Jest 
ostatecznym potwierdzeniem kierunku całego życia Mesjasza 

Wraz z ostatnim słowem Jezus dokonuje żywota. Jezus z własnej woli oddaje 
swoje życie. Zwykły człowiek nie jest w stanie oddać swojego ducha w taki sam 
sposób jak to uczynił Jezus. Ostatnie zdanie bijące z krzyża pokazuje, że Jezus 
sam sprawował kontrolę nad swoim życiem i śmiercią. Śmierć Jezusa 
bezpośrednio poprzedziły dwa znaki. Zaćmienie Słońca oraz rozdarcie zasłony 
świątynnej na pół. Te znaki oraz sama śmierć pokazała wszystkim skupionym 
wokół krzyża, że Ten zaiste był Synem Boga. Dlatego odchodząc z golgoty 
wszyscy bili się w pierś. Świadkowie zdarzenia wiedzieli, że skoro Bóg daje życie 
to może je odebrać. Widząc Jezusa, który ostatnim westchnieniem niejako 
„odbiera” sobie życie dostrzegają jego boską moc. 

Żadne słowa Pana Jezusa z Golgoty nie są bez znaczenia. Są one doskonale 
przemyślane i niejako podsumowaniem działalności Chrystusa. Zaś na nas 
stojących pod krzyżem choć o 2000 lat za daleko powinny one szczególnie głośno 
wybrzmiewać; pokazać, że na krzyżu nie umiera tylko człowiek, ale Bóg. 

 
Ks. Bartłomiej Polok 
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POSTACIE BIBLIJNE 
  

Dzisiaj zamiast sędziego poznamy kobietę, która żyła w okresie sędziów. 
Jest ona ważna gdy stała się praprababką Króla Dawida i przodkinią Jezusa. A 
mowa właśnie o… 

Rut… 

… kobiecie pochodzącej z Moabu. Księga Rut, nie zaczyna się jednak od 
przedstawienia nam osoby moabitki, lecz od historii jej teściowej. 

W czasach, gdy rządził bliżej nieokreślony sędzia, w Izraelu zapanował głód. 
Elimelech wraz z żoną Noemi i synami Machlonem i Kilionem udali się do krainy 
zwanej Moab.  

Niestety po pewnym czasie mąż Noemi zmarł, ta zaś została sama z dwoma 
synami. Machlon i Kilion wzięli sobie za żony kobiety moabskie – Orpę i Rut. 
Niestety tym dwom pierwszym też przyszło umrzeć i Noemi została sama ze 
swoimi synowymi. Noemi postawiła przed swoimi synowymi wybór. Mogły albo 
zostać w Moabie i tutaj szukać mężów, albo razem z nią pójść do Betlejemu, jej 
rodzinnego miasta. Orpa postanowiła zostać, natomiast Rut udała się wraz z 
Noemi w podróż w jej rodzinne strony.  

W Betlejem akurat trwały żniwa. Tradycją było, aby żeńcy idący w pole i 
zbierający zboże co jakiś czas upuszczali kłosy. Biedni mieszkańcy miasteczka, 
mogli wtedy iść za żeńcami i zbierać owe kłosy. Mogli je zmielić na żarnach i 
samemu upiec chleb czy placek. Tak też robiła Rut. Chodziła na pole Betlejemskie 
i zbierała kłosy.  

Pewnego razu zbierając kłosy trafiła na pole należące do krewnego 
Elimelecha – Boaza.  Rut od razu mu się spodobała i nakazał żeńcom zostawiać 
więcej kłosów. Ją samą zaś poprosił, aby zbierała kłosy tylko na jego polu. Boaz 
powiedział Rut, że zna historię jej i Noemi; i w nagrodę za pomoc swej Teściowej 
ta mogła pracować razem ze sługami Boaza. 

Rut za namową Noemi uwiodła Boaza i została jego żona. Urodziła mu syna 
nadając mu imię Obed. Natomias później Obed był ojcem Isajego, zaś ten był 
ojcem Dawida. 

Tak oto moabitka Rut stała się praprzodkiem Jezusa Chrystusa. 

Ks. Bartłomiej Polok 
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CHWILA RELAKSU  
 

Krzyżówka na kwiecień  

Księga  Daniela (Dn) 

1. Z czego zrobiona była głowa posągu? (Dn 2, 32) 
2. Był z młodzieńcami w piecu ognistym (Dn 3, 25) 
3. Mene, mene, tekel, ... (Dn 5, 25) 
4. Jedli je Daniel wraz z towarzyszami (Dn 1, 16) 
5. Ze złota stamtąd był zrobiony pas męża bożego (Dn 10, 5) 
6. Było w środku ziemi (Dn 4, 7) 
7. Tyle razy bardziej rozpalono piec (Dn 3, 19) 
8. Kto usiadł na tronie? (Dn 7, 9) 
9. Wielkie zwierzę było do niego podobne (Dn 7, 4) 
10. Król judzki (Dn 1, 1) 
11. Został nim Daniel (Dn 6, 3) 
12. Z tego miasta pochodziły złote i srebrne naczynia (Dn 5, 2) 
13. Stanął na brzegu rzeki (Dn 8, 3) 
14. Syn Człowieczy otrzymał władzę, chwałę i ... (Dn 7, 14) 
15. Król przypieczętował nim lwią jamę (Dn 6, 18) 
16. W tym języku mówili Chaldejczycy (Dn 2, 4) 
17. W miejsce serca ludzkiego, dano serce .... (Dn 4, 13) 
18. Nowe imię Miszaela (Dn 1, 7) 
19. Imię Daniela nadane przez Nebukadnezara (Dn 5, 12) 
20. Wyjaśniał widzenie (Dn 8, 15-27) 
21. Jakiego boga będzie czcił król? (Dn 11, 38) 
22. Nad tą rzeką był Daniel w czasie widzenia (Dn 10, 4) 
23. Wielki książę (Dn 12, 1) 
24. Zobaczył je król (Dn 5, 5) 
25. Uderzył w nogi posągu (Dn 2, 34) 
26. Objawia tajemnice (Dn 2, 28) 
27. Jest nim król grecki (Dn 8, 21) 
28. Daniel miał ją zapieczętować (Dn 12, 4) 
29. Trwała 10 dni (Dn 1, 14) 
30. Jadł ją Nebukadnesar (Dn 4, 30) 

Elżbieta Gabryś, ks. Bartłomiej Polok 
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Dar wiosny 

Rozchmurzyło się już zimowe niebo 

Na północ przeniosły się zimowe chmury 

Słońce w naszej mazurskiej krainie cieplej wyjrzało 

Idzie wiosna, jakby nam o tym oznajmić chciało 

 
Łąki nad jeziorem kobiercem się pokryły 

A jeszcze tak niedawno wokół lodem skutego jeziora były 

Lasy gwarem i śpiewem głosów rozmaitych pobrzmiewają 

Jak to wiosną, tym boskim darem 

Wszyscy się cieszą, wszyscy się kochają 

 
Leśny strumyk, jak kryształowa wstążka 

Szumem wody pobrzmiewa 

Jakby wysyłał Panu podziękowanie do nieba 

Natura cała- łąki, pola i lasy za wiosnę Bogu dziękują 

 
Ja Panie mój do modlitwy tej wierszem się przyłączam 

Za dar wiosny do podziękowania poezją dla Ciebie Boże dołączam 

 

                                                                  Leszek Drzazgowski 
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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 Skarbonka Diakonijna 
trwa jeszcze do 10 kwietnia 
2022r.  
Środki zbierane są do specjalnie 
przygotowanych na dany rok 
kolorowych, papierowych 
skarbonek.  
 
 
 
 
 
 

 
Akcję można też wesprzeć przelewem bankowym: 

• za pośrednictwem usługi dotpay, jako cel należy wpisać „Skarbonka 
Diakonijna 2022”   

• bezpośrednio na konto: 
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska) 
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa 
nr konta bankowego: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 
tytuł przelewu: „Skarbonka Diakonijna 2022” 
  

*** 
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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.Wsparcie 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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