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Hasło roku:  

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

Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. 
    Ps 42,3 
 

Radować się będą drzewa leśne przed Panem,  
gdyż nadchodzi, aby sądzić ziemię. 

      1 Krn 16,33 
 
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. W okresie wakacyjnym 
chcą nam towarzyszyć dwa teksty biblijne. Najpierw to wyznanie psalmisty           
o potrzebnie bliskości Boga w życiu każdego z nas, a kolejny tekst to 
wyrażenie radości z nadchodzącego Boga. Zestawienie tych tekstów chce 
nas zachęcić w tym urlopowym czasie się wytrwania przy Słowie Bożym i w 
modlitwie. Czas wypoczynku, tak bardzo każdemu z nas potrzebny, chce być 
również czasem duchowo przeżytym. Może właśnie teraz znajdziemy czas na 
modlitwę, na zastanowienie się nad naszym życiem, może właśnie teraz przez 
chwilę zasiądziemy w ciszy i spokoju, w otoczeniu piękna Bożego Stworzenia i 
zobaczymy jak wiele Bóg nam daje. Jak wiele Jego miłości i troski o każdego i 
każdą z nas możemy zaobserwować… Spójrz na przyrodę, spójrz na najbliższych, 
spójrz w lustro – a zobaczysz jak wiele Bóg ci dał… czasami tylko brak w nas 
refleksji nad wielkością Bożego dzieła. Jakże mocno tkwi w nas przekonanie, że 
wszystko co mam, to moja zasługa… zapatrzeni jesteśmy w siebie… dopiero 
nagły krach, doświadczenie choroby, cierpienia, trudności najczęściej kieruje 
nasze oczy na Boga… a może właśnie od spojrzenia na Boga powinniśmy 
rozpoczynać każdy nasz dzień, każdą naszą aktywność. Dusza moja pragnie 
Boga… niech to wyznanie zapisze się na naszych ustach i w naszych sercach. 
Zapragnijmy bliskości z naszym Panem, a wtedy doznamy szczęścia… wtedy 
nasze życie stanie się lżejsze, łatwiej pójdzie nieść codzienne troski – bo nie 
jesteśmy sami… Bóg jest z nami! Niechaj ten wakacyjny, urlopowy czas pomoże 
nam w budowaniu naszego duchowego życia. Spójrz wokoło siebie – na każdym 
kroku widać moc Bożego działania. Tylko musisz zechcieć to dostrzec… wiadomo 
łatwiej jest narzekać i boleć nad własnym losem, ale czy to pomaga ci? Nie, 
spójrz! – Bóg jest przy tobie… raduj się i idź w każdy kolejny dzień ze słowem 
dziękczynienia za Jego nieocenioną miłość i łaskę. Amen.  
 

  Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII  
 

Kolejna pomoc przekazana na Ukrainę. 

  

W dniu 01.06 br. ks. Marcin Pysz przekazał na ręce Luterańskiego Biskupa 
Ukrainy, ks. bp. Pavlo Shvartsa pomoc dla Ukrainy. W ramach wsparcia 
przekazano apteczki wojskowe ze specjalistycznym wyposażeniem oraz środki 
opatrunkowe. Pomoc została zorganizowana przez Stację Socjalną w Białej 
Piskiej prowadzoną przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel oraz Zakon 
Joannitów, który dofinansował zakup specjalistycznych apteczek taktycznych. 
Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom i sponsorom w realizacji tego 
przedsięwzięcia. Pomoc został przekazana na terenie parafii ewangelickiej w 
Mrągowie w obecności miejscowego duszpasterza ks. Bartłomieja Poloka. 

 

 
zdj. Elżbieta Gabryś 

*** 
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Konfirmacja - Święto Parafialne 

W dniu 05 czerwca w kościele w Wejsunach miało miejsce tegoroczne Święto 
Parafialne połączone z Konfirmacją oraz Jubileuszem Konfirmacji. Tegorocznym 
konfirmantkami były Natalia Gajewska oraz Weronika Janczewska. Zaś Jubileusz 
Konfirmacji przeżywali: p. Karol Redzko, p. Heida Macoch, p. Ulrich Bahro oraz 
p. Gisela Markwart. Świąteczne nabożeństwo zgromadziło wieku parafian i gości, 
kościół wypełnił się po brzegi. 

W czasie nabożeństwa zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowała pani pastorowa 
Lilianna Pysz. Dziękujemy za obecność kierownictwu oraz pracownikom 
Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel oraz pracownikom parafii ewangelickiej w 
Piszu. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy wsparli organizacje 
święta, dziękujemy rodzinom konfirmantek, państwu Marcinowi i Agnieszce 
Redzko, p. Arturowi Olchowy oraz Szymonowi Pysz za oprawę techniczną, 
multimedialną oraz muzyczną nabożeństwa oraz wszystkim, którzy przynieśli 
pyszne ciasta.  

 

 
  



 
 

- 5 - 
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*** 
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Dziękujemy za serce dla Natana!! 

W dniu 24 czerwca przekazaliśmy 
do Komendy Powiatowej Policji w 
Piszu nakrętki, które mieszkańcy 
Pisza i nie tylko wrzucali od 
listopada do serca znajdującego się 
przed Parafią Ewangelicko-
Augsburską w Piszu. Tym samym 
włączyliśmy się do VI edycji zbiórki 
nakrętek pn. „Nakręć się na 
pomaganie”. Łącznie 
przekazaliśmy 7 worków nakrętek. 

Pieniądze ze sprzedaży 
plastikowych korków przekazane 
zostaną na leczenie i rehabilitację 6-
letniego Natana Sałek z Orzysza. 

Dziękujemy wszystkim zbierającym 
oraz osobom, które pomogły przy 
pakowaniu nakrętek. Zbieramy 
dalej!!!! Jest jeszcze wiele 
potrzebujących osób wokoło nas! 
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*** 

Wypoczynek to dar Boży! 

 

Rozpoczęły się wakacje. Wszystkim uczniom, rodzicom i wam wszystkim, Drodzy 
Parafianie,  życzymy spokojnego i bezpiecznego wypoczynku. Czas wytchnienia 
od nauki, pracy to dar Boga. Skorzystajmy z tego wyjątkowego czasu, ale nie 
zapominajmy o modlitwie, czytaniach Słowa Bożego… 
Niechaj miłosierny Bóg nas prowadzi i ma w swojej opiece! 
ks. Marcin Pysz wraz z rodziną. 

*** 
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Konfirmacja i Chrzest w Ełku 

W niedzielę 03 lipca br. w Ełku miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Podczas 
nabożeństwa przeżywaliśmy konfirmację Korneliusza oraz chrzest Estery. 
Było to historyczne nabożeństwo, bo była to pierwsza konfirmacja od 
powołania filiału w Ełku (w 2010 r.). Nabożeństwo zgromadziło wielu parafian 
oraz członków rodziny. Ilość uczestników nabożeństwa nie zmieściła się w sali 
w Ełku, wiec odbyło się nabożeństwo „polowe” pod wiatą przy wieży ciśnień w 
Ełku. 

Nabożeństwo poprowadził proboszcz piskiej parafii ks. Marcin Pysz, zaś w 
liturgii wziął udział i kazanie wygłosił ks. Bartłomiej Polok z PEA w Mrągowie. 

Życzymy wiele Bożego błogosławieństwa Korneliuszowi i Esterce! 

Dziękujemy zaś serdecznie wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu o 
przeprowadzeniu nabożeństwa. 

zdj. Elżbieta Gabryś 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 
 
 

Szkółki niedzielne dla dzieci w Wejsunach! 

SZKÓŁKI NIEDZIELNE WRACAJĄ JUŻ WE WRZEŚNIU  
PO PRZERWIE WAKACYJNEJ. 

 

MIŁEGO WYPOCZYNKU! 

*** 
Diecezjalne Dni Ewangelizacji 

 
 
W dniach 17 - 21 sierpnia 2022r.  w Mrągowie 

odbędą się Diecezjalne Dni Ewangelizacji.  
 

 
Hasło tegorocznego spotkania:  

„W JEDNYM DUCHU” 
 

 
W programie: 
godz. 17:00 wykłady (prof. Jerzy Sojka) 
godz. 18:00 gość dnia 
godz. 19:00 ewangelizacja (ks. Marek Michalik) 
 
Równolegle szkółka dla dzieci oraz oddzielny program dla młodzieży. 
 

Zapraszamy do uczestnictwa! 
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PLAN NABOŻEŃSTW LIPIEC- SIERPIEŃ 2022 R. 
 
 

Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz   Ełk Biała 

Piska 

03.07. 
 Ez 18, 
1-4.21-

24.30-32 

3. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00 
  

11:00 
 

14:00 
  

 do 
Ełku 
godz. 
13:15 

10.07. J 8,3-11 4. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00 
 

11:00 
 

  

17.07. 1 Mż 12, 
1-4a 

5. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00 
 

11:00 
  

18:00 

 do 
Ełku 
godz. 
17:15 

24.07. Rz 6,3-8 6. Niedziela po 
Trójcy Świętej 09:00  

11:00 
  

  

31.07.  J 6,1-15 7. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00 
  

11:00 
  

  

07.08. Mk 12, 
41-44 

8. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00 
  

11:00 
 

18:00  

14.08.  Mt 25, 
14-30 

9. Niedziela po 
Trójcy Świętej 09:00  

11:00 
  

  

21.08. Mt 5,  
17-20 

10. Niedziela po 
Trójcy Świętej 09:00  

11:00 
  

18:00  

28.08. 
2 Sm 12, 

1-10.  
13-15a 

11. Niedziela po 
Trójcy Świętej 09:00  

11:00 
  

  

04.09. Dz 9,    
1-20 

12. Niedziela po 
Trójcy Świętej; 

Rozpoczęcie Roku 
Szkolnego 

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.  
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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 lipcu i sierpniu; 

10 lipca 2022, godz. 8.00 – kościół Świętej Trójcy w Lublinie 
24 lipca 2022, godz. 8.00 – kościół w Sorkwitach 
14 sierpnia 2022, godz. 8.00 – kościół Marii Panny w Legnicy 
28 sierpnia 2022, godz. 8.00 – kościół w Giżycku 

 
 

WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 
 
 

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

 
Lato w pełni więc korzystamy ze 
sprzyjających okoliczności 
przyrody. Często wychodzimy na 
podwórze i podziwiamy tętniące 
życiem rabaty i skwerki z 
kwiatami, ale nie tylko. Po 
pandemicznej przerwie wrócił nasz 
coroczny piknik rodzinny, na który 
w tym roku ochoczo przybyli bliscy 
naszych Uczestników.  

http://www.youtube.com/
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Nie obyło się też bez 
wyjść i wyjazdów: 
odwiedziliśmy Nową wieś 
Ełcką w ramach 
Przeglądu Twórczości 
Ludowej Osób 
Niepełnosprawnych "W 
Agusiowej Zagrodzie”. 
 
Z okazji dnia dziecka 
odwiedliśmy przedszkole 
w Białej Piskiej składając 
życzenia i częstując 
słodkim upominkiem.  
Na zakończenie miesiąca 
zorganizowaliśmy też 
turniej sportowy w 
Bocce.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz 
 

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

 
Czerwiec upłynął nam bardzo 
aktywnie. 
Zorganizowaliśmy "Kalambury", 
podczas których uczestnicy 
odgadywali rysowane hasła. Było 
bardzo wesoło i humorystycznie. 
23 czerwca uczciliśmy "Dzień 
Ojca".  

Podczas występu podopieczni śpiewali 
piosenki i recytowali piękne wiersze, które 
wzbudziły w nich wspomnienia. 
28 czerwca mieliśmy okazję gościć u nas duet 
muzyczny "Tu i Teraz", który swoim występem 
wyzwolił w nas hormony szczęścia. 
Byliśmy w Ełku na seansie filmowym " 
Nakręcony Tata" a po kinie była pyszna pizza. 
Lato w pełni a my spędzając czas na świeżym 
powietrzu delektujemy się jego urokami. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Relacja i zdjęcia: 
Violetta Zakrzewska 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 
 

Zjazd Chórów – 70-lecie zjazdów w Diecezji Mazurskiej 
 
 

W czwartek 
16.06.2022r., w Święto 
Bratniej Pomocy im. 
Gustawa Adolfa odbył 
się zjazd Chórów 
Diecezji Mazurskiej w 
Mikołajkach. Było to 
niezwykłe wydarzenie, z 
dwóch powodów: zjazd 
odbył się w 70lecie 
istnienia zjazdów 
Chórów Mazurskich; był 
to pierwszy zjazd po 
przerwie spowodowanej przez pandemię.  
 

Wystąpiło siedem chórów z 
różnych parafii i jedna solistka 
z Ukrainny, która uświetniła 
swym przepełnionym bólem 
głosem nasze spotkanie 
poruszając serca wszystkich 
zgromadzonych (pomimo 
bariery językowej). Kazanie 
wygłosił biskup diecezji 
Mazurskiej Paweł Hause. Po 
spotkaniu w kościele 
tradycyjnie zebrani mogli 

spędzić czas na rozmowach przy ciastach i grillu (i najlepszej karkówce po tej 
stronie kraju). 
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Źródło: www.diec.mazurska.luteranie.pl 

*** 
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Ogólnopolska Konferencja Duchownych 

W dniach 27-29  czerwca 2022 r. w Wiśle Malince odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Duchownych.  

Podczas trwania konferencji odbyły się m.in.  wybory do Synodu Kościoła 
przedstawicieli prezbiterów oraz diakonów.  
Do Synodu Kościoła weszli duchowni: ks. Adam Malina, ks. Tomasz Wigłasz, ks. 
Marek Michalik, ks. Michał Makula, ks. Marcin Orawski, ks. Grzegorz Olek, ks. 
Tomasz Bujok, ks. Robert Sitarek, ks. Marek Twardzik, ks. Marcin Kotas, ks. 
Tomasz Wola, ks. Marcin Podżorski, ks. Daniel Ferek, ks. Łukasz Stachelek, ks. 
Janusz Staszczak, ks. Katarzyna Rudkowska. Zastępcami zostali: ks. Marcin 
Brzóska, ks. Sławomir J. Sikora, ks. Wiesław Żydel, ks. Mirosław Czyż, ks. 
Ryszard Pieron, ks. Karol Długosz. Najwięcej, bo 58 głosów uzyskał ks. Adam 
Malina. Po raz ostatni oddzielnie wybierano reprezentantkę kobiet. Dzień 
zakończył się modlitwą prowadzoną przez ks. Wojciech Froehlich. 
 

 
Źródło: www. luteranie.pl 
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DO POCZYTANIA 
 

 
Maria Panna 

Wierzymy, nauczamy i wyznajemy, że Panna Maria poczęła i urodziła 
nie tylko zwykłego człow ieka, ale prawdziwego Syna Bożego i dlatego 
słusznie jest nazwana matką Bożą, i rzeczyw iście nią jest. (Formuła 
Zgody, O osobie Chrystusa, art. VII) 

 

Wierzymy, na podstawie Pisma 
Świętego, że Maria urodziła 
prawdziwego Boga 
i prawdziwego człowieka 
– Jezusa Chrystusa. Jako Matka 
Boga i siostra w wierze może 
być więc inspiracją. Jej postawa 
jest przykładem wyjątkowego 
zaufania i powierzenia całego 
swojego życia Bogu. 

Dlatego otaczamy Marię 
szacunkiem, poprzez 
naśladowanie jej wiary i pamięć 
o niej. Maria obecna jest 
w liturgii i ewangelickich 
pieśniach. Jej imię wymieniane 
jest w każdym ewangelickim 
nabożeństwie, gdy zmawiane 
jest wspólnie wyznanie wiary. 

 

Adoracja Dzieciątka – Lucas Cranach Młodszy 
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Maria w teologii luterańskiej 

 

Reformacja luterańska sceptycznie odnosząc się do rozbudowanego kultu 
świętych i związanego z nim przemysłu odpustowego, nigdy nie negowała 
ogromnej roli Marii w historii zbawienia. Wciąż wygłaszano kazania na święta 
maryjne oparte na świadectwie Pisma Świętego. Nigdy również nie zanegowano 
podstawowych dogmatów chrystologicznych, wyrażających tajemnicę Wcielenia 
Syna Bożego, w tym prawdy wiary przyjętej na ekumenicznym soborze efeskim 
(431), który nazwał Marię Theotokos, Matką Bożą. 

Jednak luterańska teologia nie stworzyła oddzielnej „mariologii”, ale jest ona 
powiązana z nauką o Jezusie Chrystusie (chrystologią). Maria występuje Piśmie 
Świętym tylko w związku z Jezusem Chrystusem, głównie z Jego wcieleniem.  Ks. 
Marcin Luter podkreślał, że w przypadku Matki Bożej należy jasno ukazywać 
podstawową prawdę, którą w hymnie Magnificat( Łk 1, 46-55) wyśpiewuje sama 
Maria: nie chodzi o Jej chwałę i cześć, ale o cześć i chwałę Chrystusa. 
Równocześnie Reformator przekonywał, że jeśli dana wypowiedź o Marii 
czyniona przez Kościół nie znajduje potwierdzenia w Piśmie Świętym, 
to wówczas nie należy tego ukazywać jako czegoś pewnego, w co można 
wierzyć, czy zwiastować. Odnosił się więc z ostrożnością do treści wiary, 
zdogmatyzowanych znacznie później w Kościele rzymskokatolickim, 
o Niepokalanym Poczęciu Marii Panny czy Wniebowzięciu. 

 

Luter mówił o Marii z wielką czcią i szacunkiem, to na Jej przykładzie dostrzegał 
sedno nauki usprawiedliwienia grzesznika z łaski przez wiarę. Stąd też 
w słynnym Komentarzu do Magnificat stwierdził: 

A zatem, jeśli ktoś chcę prawidłowo czcić Marię Dziewicę, ten nie powinien 
wyobrażać Jej sobie w osamotnieniu, ale stawiać Ją przed Bogiem i daleko pod 
Nim, i dostrzec Jej wielką uniżoność. 
Nie bez powodu Luter nazywał Marię nauczycielką chrześcijan, podkreślając 
w ten sposób Jej bezwarunkową pokorę i oddanie, uniżenie, które nie było 
ćwiczeniem pobożności, a odpowiedzią na Boże Objawienie, które stało się 
częścią Jej życia i … naszego. 
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Równocześnie w tradycji luterańskiej podkreśla się że Jezus Chrystus jest 
jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem i każda wierząca osoba 
może zwracać się do Niego bezpośrednio. Nie ma potrzeby najpierw modlić się 
do Marii, czy też świętych, lecz można kierować modlitwy bezpośrednio 
do Chrystusa. 

Jego to należy wzywać, bo przyrzekł, że wysłucha modlitw naszych; taka cześć 
najbardziej mu się podoba, zwłaszcza gdy się Go wzywa we wszelkiej niedoli: 
„Jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Boga”… itd. I Jan 2. (Konfesja 
Augsburska, art. XXI) 
Marcin Luter sprzeciwił się modlitwie wstawienniczej do Marii czy świętych 
z obawy, że praktyka ta umniejszy rolę Chrystusa w dziele zbawienia. 
W luteranizmie nie ma więc modlitw do Marii, a wszystkie obrazy i rzeźby pełnią 
jedynie funkcję dydaktyczną. Ponadto kalendarz liturgiczny Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego zawiera trzy święta, upamiętniające Marię Pannę: 

• 2 lutego: Oczyszczenie Marii Panny 

• 25 marca: Dzień zwiastowania Marii Pannie 

• 2 lipca: Dzień nawiedzenia Marii Panny 

Źródło: www. luteranie.pl 

 
 

POSTACIE BIBLIJNE 
  

Jak wspomniano w minionym numerze, Samuel namaścił pierwszego króla 
Izraelskiego. Oprócz tego, prorok podał do wiadomości uprawnienia króla. 
Między innymi miał on tworzyć armię, mieli mu służyć, mieli mu oddawać 
dziesięcinę. Pierwszym królem Izraela, którego namaścił Samuel został… 

… Saul…  
… z plemienia Beniamina. Samo jego powołanie przebiegło dość ciekawie. Saul 
był synem Kiszy. W księdze Izajasza przeczytamy, że Saul był urodziwym 
dzieckiem. Nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, a o głowę 
przewyższał cały lud. (1Sm 9,2). Pewnego razu Kiszowi zaginęły oślice, posłał 
więc swojego sługę i Saula, aby je odnaleźć. 
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Po wielu poszukiwaniach oślice się nie znalazły. Sługa zaproponował Saulowi aby 
się udali do ziemi Suf. Mieszkał tam Samuel, który może dałby radę wskazać 
gdzie są oślice. Saul ze sługą zaczęli więc wypytywać o tego jasnowidza. 
Wchodząc przez bramę miasta minęli się z Samuelem. Samuel powiedział 
Saulowi, że o te oślice nie musi się martwić, bo wróciły do Kisza. 

Samuel zaprosił Saula i jego sługę na obiad.  Następnie Saulowi przygotowano 
posłanie na dachu jednego z domów. Następnego dnia Samuel kazał słudze 
Saula odejść, gdyż chciał sam na sam porozmawiać z przyszłym królem.  

Samuel wziął dzbanek z olejkiem i wylał Saulowi na głowę mówiąc: Namaścił cię 
Pan na księcia nad swoim dziedzictwem.  Następnie Samuel wysłał Saula do jego 
domu. Po drodze ten miał spotkać dwóch mężczyzn. Miał wziąć od nich dwa 
chleby i udać się do Gibei Bożej. Tam ma spotkać dwóch gromadę proroków. I 
wtedy ma zstąpić Duch Pana i przemieni się w innego człowieka. 

Następnie Samuel przedstawił ludowi izraelskiemu Saula, jako ich króla.  

Od początku swoich rządów Saul zmagał się z wojnami. Najpierw lud Izraelski 
zaatakowali Ammonici. Zwycięstwo nad nimi podniosło autorytet Saula i tak 
popierany tylko przez część Izraelitów Król uzyskał uznanie całego ludu. Samuel 
natomiast złożył swój urząd. 

Oprócz z Ammonitami, Saulowi przyszło walczyć jeszcze z Filistyńczykami oraz 
Amalekitami.  Podczas wojny z Amalekitami, doszło do poróżnienia między 
Samuelem i Saulem. Saul nie usłuchał polecenia Samuela. Doszło do tego, że 
Pan żałował posadzenia Saula na tronie Izraela. 

Saul miał trzech synów oraz dwie córki z żoną Achinoam oraz dwóch synów z 
nałożnicą Rispą. 

Następcą Saula został król Dawid. Niestety Saul popadł w nim w konflikt, co 
doprowadziło do jego zguby. 

 

Ks. Bartłomiej Polok 
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CHWILA RELAKSU  
 

Krzyżówka na lato 

Księga  Amosa (Am) 

             

    1.            

  2.                 

   3.               

    4.             

  5.              

6.                     

  7.                  

   8.              

    9.              

   10.                

   11.             

     12.             

    13.              

     14.            

   15.                 

 16.                 
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1. Płomień Pana miał strawić ... (Am 7, 4) 

2. Zawód Amosa (Am 1, 1) 

3. W co przemienia się prawo? (Am 5, 7) 

4. Wszyscy od niego poginą (Am 9, 10) 

5. Pan ześle na ziemię ... słuchania słów Pana (Am 8, 11) 

6. Za co Izrael sprzedał sprawiedliwego? (Am 2, 6) 

7. Nie ocali swojego życia (Am 2, 15) 

8. Pan pozwolił je uprowadzić (Am 4, 10) 

9. Tłoczący winogrona będzie go poganiał (Am 9, 13) 

10. Na tej górze mieszkają zadufani (Am 6, 1) 

11. Otoczy kraj (Am 3, 11) 

12. Będą spustoszone (Am 7, 9) 

13. Co pójdzie na wygnanie? (Am 5, 5) 

14. Młodzieńcy oraz ... będą mdleć z pragnienia (Am 8, 13) 

15. Kapłan Betelu (Am 7, 10) 

16. Od niego pobiera się dzierżawne (Am 5, 11) 

 

Elżbieta Gabryś, ks. Bartłomiej Polok 

 

*** 
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                                 Leśny kamień- wspomnienie Ojca 

 

Znalazłem dziś w naszym lesie leśny kamień 

Wciskany przez stulecia swoim ciężarem w leśne poszycie 

Teraz mchem porosły, gałązkami malin otulony skrycie 

Bije od niego jakaś melancholia, jakiś nieokreślony żal 

 

Ścisnęło się moje serce, jakbym widział przeszły czas, wspomnień czar 

Pamiętam ojcze, jak jako dziecko na ten głaz się pchałem 

Swoje małe rączki i kolana przy tym drapałem 

Chciałem udawać Ciebie Tato, więc pomocy nie chciałem 

 

Potem Ty obok mnie siadałeś 

I leśne opowieści mi opowiadałeś 

O czasach smutnych, kiedy las był Twoim i Twoich towarzyszy domem 

Że wielu z tego lasu już nie powróciło 

 

Teraz nasz las Tato poraniony przez piły i burze 

Już niewiele z niego zostało 

Ale zawsze przypomina mi Ciebie ojcze 

Nasze leśne spacery, opowieści na kamieniu 

A ja w nie zasłuchany zasnąłem na Twoim ramieniu. 

 
Leszek Drzazgowski 

 

 



 
 

- 27 - 

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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