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HASŁO MIESIĄCA CZERWIEC 2022 R. 
  
Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. 
Albowiem miłość jest mocna jak śmierć.  
   Pnp 8,6 
 
Drogie siostry i bracia Panu naszym Jezusie Chrystusie. Symbol pieczęci ujęty we 
fragmencie jaki ma nas prowadzić w tym miesiącu, jest symbolem pieczęci 
cylindrycznej noszonej na szyi, a więc w miejscu bliskim sercu. Moi drodzy 
wkraczamy powoli w oczekiwany przez dzieci i młodzież czas wakacyjny, 
zaczynamy czuć urlopowe odprężenie… powoli zbliżają się nasze upragnione 
wakacyjne plany i zamierzenia… w tym czasie często odsuwamy kwestie wiary 
gdzieś na bok… bo piękny ten świat pozwala nam się zatracić… Ale właśnie w 
tym czasie autor księgi Pieśni nad Pieśniami mówi, że mamy na sercu swoim 
położyć Boga… że bliskość z Bogiem powinna być nam tak bliska, jak noszony 
naszyjnik – blisko serca. Trzymać Boga blisko serca… mieć go tak blisko, jak tylko 
można… nawiązanie do wprost intymnej relacji z Bogiem – chce nas zachęcić 
hasło tego miesiąca… Czy popatrzymy na Boga w tym aspekcie? Czy damy mu 
miejsce tak bliskie naszemu sercu? Moi drodzy, musimy pamiętać, że każdy dzień 
bez Boga, jest dniem straconym i zmarnowanym… każdy dzień bez bliskości z 
Bogiem, oddala nas od niego i kruszy moc naszej wiary. Każdy z nas w pewnym 
momencie życia zda sobie sprawę, jak bardzo ważna jest bliskość Boga – oby nie 
było za późno… Nieraz motamy się jak chorągiew na wietrze, nie raz nie wiemy 
jak mamy postępować… codzienne życie burzy w nas wiarę w człowieka, gdyż 
wiele jest zła i nienawiści… wiele wokoło nas przemocy i śmierci… dlatego tez 
tak ważne stają się te słowa hasła tego miesiąca… bo przypominają nam, że 
mamy mieć Boga na sercu – mamy mieć Boga blisko siebie, co by nie upaść w 
wierze i codziennej drodze życia… Droga siostro i bracie zadbajmy o bliskość 
Boga, Słowa Bożego w naszym życiu… zadbajmy o obecność Jego w naszej 
codzienności… tak o wiele łatwiejsze stanie się życie, gdy Bogu zaufamy. Nie 
odkładajmy Go na bok, na potem… On chce być przy nas tu i teraz jak tylko 
blisko może… On chce nas otoczyć swoją opieką, swoim błogosławieństwem… 
my nie potrzebujemy amuletów, wisiorków, naszyjników co symbolizuje owa 
pieczęć z hasła tego miesiąca. My potrzebujemy jedynie i aż: wiary, zaufania i 
wzajemnej miłości. Tak uobecni się Bóg w naszym życiu… Oddajmy swoje serca 
Bogu i niechaj On je zmienia i kształtuje. Zostańcie z Bogiem. Amen. 

 Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII MAJ 
 

Kolejny pochówek szczątków ludzkich. 

W dniu 10 maja br. miał miejsce kolejny pochówek szczątek ludzkich 
ekshumowanych przez archeologa w miejscowości Przekopka koło Ełku. 
Ponownego pochówku 220 szczątków ludzkich z dawnego cmentarza 
ewangelickiego dokonał ks. Marcin Pysz – proboszcz Parafii Ewangelicko – 
Augsburskiej w Piszu. 

 
 

 
 

*** 
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Ostateczne wyniki wyborów w parafii w Piszu! 

 

Mamy ostateczne wyniki wyborów do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej oraz 
Delegatów do Synodu Diecezji Mazurskiej. Do następujących gremiów wybrano 
osoby: 

Rada Parafialna 2022 – 2027: 

• Jarząbek Joanna (Pisz) 
• Kapteina Stanisława (Ruciane-Nida) 
• Leszczyńska Joanna (Ełk) 
• Olchowy Ewa (Pisz) 
• Redzko Marcin (Pisz) 
• Vogel Dariusz (Wejsuny) 
• Żebrowska Agnieszka (Pisz) 

Delegaci do Synodu Diecezji Mazurskiej: 

• Olchowy Ewa (Pisz) 
• Vogel Dariusz (Wejsuny) 

Parafialna Komisja Rewizyjna: 

• Głowacka Małgorzata (Kruszewo) 
• Jabłońska Karina (Kwik) 
• Kadłubowski Marek (Pisz) 
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Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom, którzy zdecydowali się wziąć 
udział w wyborach. Jest to wyraz wyjątkowego zaangażowania i 
odpowiedzialności za naszą Parafię. Jestem bardzo zbudowany emocjami i 
przebiegiem wyborów – świadczy to, jak bardzo kochamy i cenimy naszą 
luterańska parafię w Piszu. Jako proboszcza tejże parafii rozpiera mnie duma z 
tak odpowiedzialnego zboru! Jesteście wspaniali! Dziękuję! 

ks. Marcin Pysz 

  
Uroczyste wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej, Komisji 

Rewizyjnej odbędzie się w niedzielę 25 września 2022 r. 
podczas nabożeństwa w kościele ewangelickim w Wejsunach  

o godz. 10:00. 
Wprowadzenia dokona Biskup Diecezji Mazurskiej  

ks. bp Paweł Hause. 
Serdecznie zapraszamy na uroczyste nabożeństwo. 

  

W dniu 08 maja 2022 r. miały miejsce wybory w II OW w Wejsunach, gdzie do 
Rady Parafialnej wybrano: 

Kapteina Stanisława 

Vogel Dariusz 

W dniu 15 maja 2022 r. miały miejsce wybory w I OW w Piszu, gdzie do Rady 
Parafialnej wybrano: 

Jarząbek Joanna 

Olchowy Ewa 

Redzko Marcin 

Żebrowska Agnieszka 

W dniu 15 maja 2022 r. miały miejsce wybory w III OW w Ełku, gdzie do Rady 
Parafialnej wybrano: 

Leszczyńska Joanna 

*** 
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Sukcesy naszej młodzieży 

W dniu 20 maja br. Hanna Kalus uczennica klasy 6 zajęła trzecie miejsce w 
kategorii wiekowej klasy IV-VIII w  powiatowym etapie konkursu recytatorskiego 
XXIV Wierszowisko. Serdecznie gratulujemy! 

 
 

*** 

Egzamin konfirmacyjny zdany! Gratulujemy! 

W dnu 31.05 br. odbył się 
egzamin tegorocznych 
konfirmantek. Do 
egzaminu przystąpiły:  

Natalia Gajewska oraz 
Weronika Janczewska  

Egzamin odbył się przed 
proboszczem piskiej 
parafii ks. Marcinem 
Pyszem oraz kurator 
piskiej parafii p. Ewą 
Olchowy.  
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Kolejny sukces naszej młodzieży! 

Natalia Gajewska uczennica klasy siódmej Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. K.I. Gałczyńskiego w 
Rucianem Nidzie w grudniu  2021 roku przystąpiła 
do Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego z 
Języka Angielskiego „Reading brings us unknown 
friends”.Konkurs był skierowany do uczniów klas 
VI – VIII szkół podstawowych. Konkurs 
czytelniczy został przygotowany w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni. Jego głównym 
założeniem było promowanie nauki języka 
angielskiego, zachęcenie uczniów do czytania 
książek w języku obcym, rozwijanie i doskonalenie 
kompetencji językowych, rozbudzanie ciekawości 
poznawczej oraz kreatywności. 

Konkurs składał się z trzech etapów: etapu szkolnego, międzyszkolnego 
(będącego jednocześnie etapem wojewódzkim) i ogólnopolskiego. W pierwszym 
etapie szkolnym trzeba było przeczytać  lekturę szkolną „Anne of 
Avonlea”. Natalia zdobyła ponad 75% poprawnych odpowiedzi, co dało 
jej możliwość  przejścia do  kolejnego etapu . 

W drugimi etapie międzyszkolnym, będącym jednocześnie etapem wojewódzkim, 
wymagane było przeczytanie dwóch lektur “Christmas Carol” i “The Adventures 
of Sherlock Holmes Part 1”, Natalia otrzymała ponad 80% poprawnych 
odpowiedzi, co pozwoliło przejść jej do ostatniego etapu ogólnopolskiego. 

W etapie ogólnopolskim trzeba było przeczytać trzy lektury: „The Little Women” 
i „Alice in Wonderland” i „The Secret Garden”. Każdy etap konkursu składał się z 
testu, który był specjalnie przygotowany do każdej wymienionej lektury  w języku 
angielskim. Natalia na tym etapie uzyskała 80 punktów i zajęła 3 
miejsce. 

Serdecznie gratulujemy Natalii wspaniałego wyniku. Natalia jest również 
tegoroczną konfirmantką w naszej parafii, jej konfirmacja odbędzie się 05.06 br. 
 
zdj. FB, Tekst: Materiał szkolny. 

*** 
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Zebranie Walne Członków 2022 

 

W dniu 22 maja miało miejsce Walne Zebranie Członków Ewangelickiego 
Stowarzyszenia Betel. Podczas zgromadzenia ks. Marcin Pysz przedstawił 
działalność stowarzyszenia oraz jednostek podległych. Miniony 2021 r. był 
rokiem trudnym, ale dzięki Bogu i dobrym ludziom udało nam się zrealizować 
wszystkie zamierzenia – podsumował Prezes Zarządu. Głównym celem 
stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, rodzinom 
w potrzebie oraz osobom zależnym. Stowarzyszenie ma pod opieką blisko 500 
osób potrzebujących z terenu Powiatu Piskiego. W roku 2021 r. stowarzyszenie 
zaangażowało się również w pomoc rodzinom przebywającym w Strzeżonym 
Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie.  

W 2021 r. wysokość dotacji, jakie stowarzyszenie mogło przekazać 
realizację zadań na pomoc osobom potrzebującym przekroczyła 4 
miliony złotych. Dziękujemy za zaufanie!! 

Stowarzyszenie w 2022 r. pragnie rozszerzyć swoją działalność i podjęło decyzję 
o powołaniu Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie we współpracy z 
tamtejszą parafią ewangelicką oraz Powiatem Mrągowskim.  

Stowarzyszenie prowadzi: 

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu (od 2008 r.) 

– Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej (od 2015 r.) 

– Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej (od 2017 r.) 
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– Stację Socjalną w Piszu (2012-2021) 

– Stację Socjalną w Białej Piskiej (od 2021 r.) 

*** 
 

Święto Straży Granicznej oraz odznaka dla piskiego proboszcza 

W dniu 26 maja br. miały miejsce obchody 
31. Rocznicy Powołania Straży Granicznej. 
Uroczystości w kętrzyńskich jednostkach 
rozpoczęły się w dniu 25.05 br. modlitwą w 
kaplicy na terenie kętrzyńskich jednostek. 
Modlitwę i pozdrowienia przekazała ks. 
Marcin Pysz – kapelan ewangelicki Straży 
Granicznej. Podczas uroczystości wielu 
funkcjonariuszy i pracowników WMOSG i 
CSSG w Kętrzynie otrzymało odznaczenia i 
awansy. Między odznaczonymi znalazł się 
również ks. mjr SG Marcin Pysz, który 
otrzymał Odznakę Straży Granicznej nadaną 
przez Komendanta Głównego SG gen. dyw. 
SG Tomasza Pragę. 
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zdj. arch. CSSG w Kętrzynie 

*** 
Zapisy ze szkółki niedzielnej   

Maj to piękny miesiąc, wiosna 
budzi się coraz bardziej do życia, robi 
się zielono i ciepło, dlatego podczas 
zajęć na szkółce niedzielnej, gdy tylko 
pogoda dopisze,  korzystamy z 
naszego wejsuńskiego ogrodu. 
Lubimy malować kredą i grać w piłkę, 
albo po prostu biegać po trawie, bo 
energii nad nie brakuje. Jak co tydzień 
nasze spotkanie rozpoczynamy 
wspólną piosenką „Tok tok tak, nasza 
szkółka wzywa nas”. 

Na jednej ze szkółek, w trzecią 
niedzielę po Wielkanocy, zwaną 
Jubilate, poznaliśmy jak wygląda 
krzew winny i zajadaliśmy się słodkimi 
winogronami.  
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Zastanawialiśmy się co to znaczy wydawać dobre owoce, a podczas zajęć 
praktycznych z kawałków bibuły, ale także kolorowych kredek, wykonaliśmy 
piękne i różnobarwne winogrona, naszą wspólną pracę można jeszcze zobaczyć 
przy wejściu do kościoła w Wejsunach  . 

Kolejna niedziela, zwana Cantate, upłynęła na rozmowie, jak możemy 
dziękować Panu Bogu za wszystko co nas otacza. Mówiliśmy za co możemy być 
wdzięczni, powstała cała lista propozycji i dla utrwalenia sobie tych wszystkich 
wniosków, zrobiliśmy domki z papieru, żeby zawsze pamiętać, że za nasze domy 
i rodziny powinniśmy chwalić Pana Boga i dziękować mu. 

Niedziela Rogate uczyła nas tego, żebyśmy zawsze pamiętali o rozmowie z 
Bogiem. Nie ważne, w jaki sposób składamy rączki do modlitwy, czy jest to 
wieczór czy ranek,  pamiętajmy, żeby się pomodlić. Prawie wszyscy już umiemy 
modlitwę Ojcze nasz, więc wspólnie ją zmówiliśmy.  A co możemy w modlitwie 
powierzyć Panu Bogu? Wszystkie nasze sprawy, troski i zmartwienia, ale także 
podziękowania za bliskich i to  co mamy. Wycinaliśmy z papieru rączki i na 
otwartych dłoniach naklejaliśmy obrazki z podziękowaniami za nasz Kościół, że 
możemy się w nim spotykać, za rodzinę i przyjaciół, za to, że mamy co jeść i za 
to, że mamy dach nad głową. Zabraliśmy nasze prace do domu, żeby pamiętać, 
że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem, a Jemu możemy powiedzieć o 
wszystkim, nie zapominajmy o tym. 

 

 

      Lilianna Pysz wraz ze szkółkowiczami 
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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 czerwiec;  

05.06.2022r. (wyjątkowo o godz. 10:00) 

12.06.2022r. 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 
 

  

 
*** 
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Święto Parafialne 2022 

Serdecznie zapraszamy na Święto Parafialne 05.06 br. o godz. 10:00 w 
kościele ewangelickim w Wejsunach. Tegoroczne nabożeństwo świąteczne 
będzie połączone z Konfirmacją oraz Jubileuszem Konfirmacji. Po nabożeństwie 
zapraszamy na wspólny czas i piknik parafialny przy kościele w Wejsunach. 

W czasie nabożeństwa będą zorganizowane zajęcia dla dzieci, które poprowadzi 
pani pastorowa Lilianna Pysz. 

Jeśli chcesz pomóc w  organizacji św ięta to przynieś coś słodkiego do 
kawy i herbaty… . 

 
 

*** 
 

Zjazd Chórów Diecezji Mazurskiej 
 

Tegoroczny zjazd chórów odbędzie się w czwartek 16 czerwca 2022 r. (dzień 
wolny od pracy) w kościele ewangelickim Św. Trójcy w Mikołajkach o godz. 
10:00. W imieniu ks. Bogusława Juroszka zapraszamy do udziału. 
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PLAN NABOŻEŃSTW CZERWIEC 2022 R. 
 
 
 
 

Zapraszamy na nabożeństwa na kanale www.YouTube.com  

Nazwa kanału: Parafia EA w Piszu 

Prosimy o subskrypcję naszego parafialnego kanału! 
 
 

Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz   Ełk Biała 

Piska 

05.06. Rz 8,1-2. 
10-11 

I. Dzień Świąt 
Zesłania Ducha 

Świętego 

Wejsuny 10:00    
Uroczystość Konfirmacji, Święto 

Parafialne 

06.06. 

4 Mż 11, 
11-12. 
14-17. 
24-25 

II. Dzień Świąt 
Zesłania Ducha 

Świętego 
 

18:00 
 

  

12.06. Rz 11, 
33-36 

Święto Trójcy 
Świętej 

09:00 

  

11:00 
 

  

19.06. Łk 16, 
19-31 

1. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00 
 

11:00 
  

18:00  

26.06. Jon 3,   
1-10 

2. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00  
11:00 
  

  

03.07. 
 Ez 18, 
1-4.21-

24.30-32 

3. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

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 YouTube.  

*** 

http://www.youtube.com/
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Zapraszamy również do oglądania nabożeństw 

ewangelickich w TVP Kultura. 
Emisje nabożeństw w czerwcu: 

5 czerwca 2022, godz. 8.00 – kościół Ducha Świętego w Orzeszu  
26 czerwca 2022, godz. 8.00 – kościół Świętej Trójcy w Warszawie 

 
 

WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 
 
 

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

 
Minął kolejny miesiąc pełen atrakcji przygotowanych dla i wspólnie z naszymi 
Uczestnikami. Mogliśmy się zmierzyć w turnieju gry w rzutki "501", wspólnie 
upiec kiełbaskę podczas majówkowego grilla, obejrzeć film w kinie. Święto 
konstytucji 3 maja oraz dzień Mamy uświetniły występy naszych Uczestników. 
Ponadto wzięliśmy udział w festynie rodzinnym organizowanym z okazji XXIV 
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Piszu. 
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz 
 

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

 
Minął maj, miesiąc, który wzbudził w nas 
wiele radości. 
Obchodziliśmy Święto Polskiej Muzyki i 
Plastyki. Uczestnicy pobudzając swoją 
wyobraźnię i słuchając  muzyki, przenosili 
swoje skojarzenia na kartkę, malując 
oryginalne kompozycje plastyczne. 
Wybraliśmy się do Muzeum Ziemi Piskiej, 
gdzie obejrzeliśmy zbiory przyrodnicze, 
historyczne oraz pamiątki i eksponaty 
związane z naszą okolicą. Podziwialiśmy także 
bogatą kolekcję fauny. 
Dzień Mamy uczciliśmy występem, czytaliśmy 
przepiękne wiersze i śpiewaliśmy piosenki. 
Gdy tylko pogoda nam dopisuje, spędzamy 
czas na świeżym powietrzu, grillując, 
wspólnie grając w gry zespołowe. 
 

           
 

Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 
 

Ordynacja dziewięciu diakonek w kościele Świętej Trójcy 
w Warszawie. 

W sobotę, 7 maja 2022 r. w kościele Świętej Trójcy w Warszawie odbyło się 
nabożeństwo ordynacyjne dziewięciu diakonek służących w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Uroczystość ta była pierwszą ordynacją 
po decyzji Synodu Kościoła z 16 października 2021 r. o zmianie Zasadniczego 
Prawa Wewnętrznego, która umożliwiła kobietom w Kościele Ewangelicko-
Augsburskim w Polsce zostać księżmi. Dyskusja o ordynacji kobiet na księży 
toczyła się w Kościele od 70 lat. 

 

Do służby Słowa Bożego i Sakramentów powołane zostały: ks. Halina Radacz, 
ks. Małgorzata Gaś, ks. Karina Chwastek-Kamieniorz,  ks. Beata Janota, ks. 
Katarzyna Kowalska, ks. Wiktoria Matloch, ks. Katarzyna, ks. Izabela Sikora, ks. 
Marta Zachraj-Mikołajczyk. 

Źródło: www.luteranie.pl 

*** 
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Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum pomocy  

dla Uchodźców ŚFL w Ostródzie 
 

 

Dnia 09.05.2022r. odbyło się otwarcie 
pierwszego w Polsce Centrum pomocy dla 
Uchodźców ŚFL w Ostródzie. Udział wzięli 
Duchowni diecezji mazurskiej na czele z bp 
Pawłem Hause, który uroczyście otworzył 
obiekt. Tego dni w Ostródzie odbyła się 
Diecezjalna Konferencja Duchownych – gdzie 
między innymi zapoznano Duchownych z 
całym procesem pomocy zapewnianej przez 
nowo otwarte centrum. 

 

 

Źródło: www.diec.mazurska.luteranie.pl 
 

*** 
 

http://www.diec.mazurska.luteranie.pl/
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POSTACIE BIBLIJNE 
  

Cały lud izraelski dowiedział się, że 

Samuel  

Został prorokiem. Pod jego dowództwem Izraelici wypowiedzieli wojnę 
filistyńczykom. Kiedy lud Izraelski zaczął przegrywać wojnę,  postanowili 
sprowadzić Arkę Przymierza z Sylo. Byli przekonani, że Skrzynia przyniesie im 
szczęście w walce. Synowie Heliego przynieśli ją do obozu. Gdy Filistyńczyci się 
o tym dowiedzieli, przestraszyli się, zaczęli mówić między sobą, że do obozu 
Izraelskiego przybył Bóg, który będzie z nimi walczył. Mieli w pamięci, jak to Bóg 
Izraela zesłał plagi na Egipcjan. Nie chcieli tego doświadczyć. Dowódcy armii 
Filistyńczyków przekonali jednak swoich żołnierzy, aby chwycili za broń i ruszyli 
do walki. Ci zaatakowali Izraelitów i o dziwo odnieśli zwycięstwo. 

Armia Filistyńska zdobyła Skrzynię Przymierza i zabiła synów Heliego. Sędziwy 
Heli, gdy dowiedział się o śmierci swoich dzieci spadł z krzesła i złamał kręgosłup. 
W ten dość drastyczny sposób zakończył swój żywot stary i niewidomy już Heli.  

Filistyńczycy powrócili do swojego miasta z Arką Przymierza, którą złożyli w 
świątyni bożka Dagona. Nazajutrz posąg bożka leżał przed skrzynią twarzą do 
ziemi. Później w mieście zaczęto chorować i Filistyńczyków ogarnęło przerażenie. 
Postanowili więc odesłać Skrzynię Przymierza Izraelitom. Postawili ją na wozie 
zaprzężonym w dwie mleczne krowy. Oprócz skrzyni, Filistyńczycy złożyli daninę 
w postaci pięciu złotych podobizn wrzodów odbytnicy i pięć myszy ze złota.   

W ten oto sposób Skrzynia Przymierza trafiła w ręce Izraelitów. Filistyńczycy 
wiedzieli już, że z Bogiem Izraela nie można od tak sobie igrać.  

Samuel został mianowany Sędzią nad Izraelem. Zaczął więc przeprowadzać w 
Izraelu różne reformy. Napomniał swoich rodaków aby usunęli wszystkie bożki i 
nawrócili się do Pana. Wówczas Bóg pozwoli im pokonać Filistyńczyków.  

Pewnego razy, gdy Samuel składał ofiarę Bogu, zaatakowała armia filistyńska. 
Bóg jednak pomógł pokonać wroga, zdobyć zajęte przez nich miasta i zapanował 
spokój. 

Gdy Samuel się zestarzał, rolę sędziów objęli jego synowie, Joel i Abiasz. Niestety 
nie poszli oni w ślady ojca i kierowali się bardziej zyskiem niż dobrym imieniem 



 
 

- 21 - 

Boga w Izraelu. Nie spodobało się to starszyźnie izraelskiej i zaczęli prosić 
Samuela, aby zamiast synów – sędziów, ustanowił króla nad Izraelem. 

Po wielkich oporach i rozmowach z Bogiem, Samuel namaścił Pierwszego Króla 
Izraelskiego. Od tego momentu, równolegle do okresu prorockiego zaczął się 
okres królów w Dziejach Izraela.  

Ks. Bartłomiej Polok 

 
 

CHWILA RELAKSU  
 

Krzyżówka na czerwiec 

Księga  Joela (Jl) 
   1.                

    2.            

    3.             

   4.               

    5.             

 6.                

  7.                

 8.                   

 9.               

   10.             

 11.                 

 12.                

    13.               
 14.                   

15.                    

 16.                 
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1. Tracą swój blask (Jl 2, 10) 

2. Zamieni się w goły step (Jl 3, 24) 

3. Tam należało zatrąbić na rogu (Jl 2, 1) 

4. Ojciec Joela (Jl 1, 1) 

5. Zjadła pozostałości po koniku polnym (Jl 1, 4) 

6. Zamiast szaty miano rozdzierać … (Jl 2, 13) 

7. Pozbawiono jej Dom Pana (Jl 1, 9) 

8. Jest nią Pan dla swego ludu (Jl 3, 21) 

9. Pan wydaje go przed swym wojskiem (Jl 2, 11) 

10. Sprzedawali za nie dziewczynę (Jl 3, 8) 

11. Jaki post mieli ogłosić kapłani? (Jl 1, 14) 

12. "Zapuście sierp, gdyż nadeszło … " (Jl 3, 18) 

13. Nadchodzi lud wielki i … (Jl 2, 2) 

14. Pan zgromadzi narody w Dolinie … (Jl 3, 7) 

15. Przemieni się w nią słońce (Jl 3, 4) 

16. Co oprócz smrodu rozejdzie się po wrogu z północy? (Jl 2, 20) 

 
Elżbieta Gabryś, ks. Bartłomiej Polok 
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OGŁOSZENIA 
 

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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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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