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HASŁO MIESIĄCA LISTOPAD 2022R. 

  

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają 

ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, 

a słodycz w gorycz.    Iz 5,20 

 
 
Jesienna refleksja na listopad przypomina nam, abyśmy stali twardo na 
fundamencie naszej wiary i nazywali to, co się dzieje wokoło nas, tak jak 
należy. Mamy unikać relatywizowania, czyli pomniejszania znaczeń konkretnych 
słów i ocen, aby uzyskać bardziej „politycznie poprawną” wypowiedź lub ocenę. 
Takie zachowanie doprowadziło współczesny świat nad krawędź, z której trudno 
będzie wyjść… widzimy zło, ale nie reagujemy… widzimy krzywdę ludzką – 
nazywamy to nieszczęściem… widzimy cierpienie z głodu – mówimy ludzie nie 
umieją się dzielić… olewamy kościół, parafię – mówimy: jestem zmęczony po 
pracy, po tygodniu itp… człowiek żył beztrosko… zapędza się w swoich 
niekonkretnych pojęciach… usprawiedliwiał zbrodnie, krzywdę, grożąc palcem i 
sankcjami… do czego to doprowadziło? Biada tym… pisze Izajasz. Biada bo takie 
zachowanie człowieka – zachodniego świata – doprowadziło do wzbudzenia 
kolejnego tyrana – Rosji Putinowskiej! Przy naszych granicach rozgrywa się 
tragedia i cierpienie niewinnych ludzi… to właśnie najlepiej ukazuje hasło 
listopada z Księgi Izajasza. Współczesny człowiek wiary, przede wszystkim 
powinien powrócić do wiary… powrócić pokornie do lektury Słowa Bożego, 
wsłuchać się w słowa Jezusa na kartach Ewangelii, ale przede wszystkim przestać 
omijać zło! Jako współdziedzice Chrystusowej nauki i łaski mamy nieść słowo 
konkretne i nie zważając, czy się to komuś podoba czy nie, nazywać zło, 
ciemność i gorycz po imieniu… to jest naszym wyzwaniem na najbliższy czas… 
Podczas najbliższych niedziel będziemy mówili o wieczności, o pokoju jaki daje 
nam Dom Ojca – nie rękoma zbudowany wieczny… więc tym bardziej nadszedł 
czas, aby zastanowić się nad swoim własnym życiem. Nad moim codziennym 
świadectwem – jakie daję w tym świecie. Niechaj ono będzie przepełnione 
miłością, troską, światłością, dobrem i słodyczą skierowaną do Boga i bliźniego… 
Jezus nigdy nie potępił człowieka – ale zawsze potępiał zło jakie człowiek czyni… 
uczmy się tego od Niego… w duchu Chrystusowej miłości oddzielajmy to co złe, 
od dobrego, to co ciemne, od światłości… Bo tylko tak możemy wypełnić nasze 
chrześcijańskie, ewangelickie powołanie! Niech miłosierny Bóg prowadzi nas i 
wspiera, ale przede wszystkim niech da nam pokój, którego nie może dać ten 
świat. Niechaj Bóg wam błogosławi! Amen.   
 

Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII  PAŹDZIERNIK 

 

103 urodziny pani Irmgard 

W sobotę 01 października świętowaliśmy 

kolejne – 103 urodziny naszej 

najstarszej parafianki. Wraz z jej 

najbliższą rodziną spędziliśmy cudowny 

czas na rozmowach i wspomnieniach. 

Pani Irmgard życzymy wiele sił i 

zdrowia na kolejne lata. Niechaj 

miłosierny Bóg błogosławi i prowadzi.  

 

Życzenia w imieniu piskiej parafii złożyli 

ks. Marcin Pysz oraz pani pastorowa 

Lilianna Pysz. 

*** 
 

Koncert muzyki klasycznej w Wejsunach 

W przeddzień Dziękczynnego Święta Żniw w kościele ewangelickim w Wejsunach 

miał miejsce koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Roberta Gierlacha (bas-

baryton) oraz Roberta Morawskiego (fortepian). Podczas koncertu mogliśmy 

wysłuchać pieśni Szumana, Chopina oraz Moniuszki w wyjątkowej interpretacji 

naszych gości. 

Koncert był organizowany w ramach projektu „Z klasyką przez Polskę” przy 

wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego 

Instytutu Muzyki i Tańca. 

Kościół ewangelicki w Wejsunach jak zawsze wypełnił się po brzegi melomanami 

z naszego powiatu i nie tylko. 
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*** 
 

Dziękczynne Święto Żniw 2022 - Wejsuny 

W niedzielę 02 października br. 

przeżywaliśmy Dziękczynne 

Święto Żniw w kościele 

ewangelickim w Wejsunach. Było 

to jedno nabożeństwo dla całej 

naszej parafii, które zgromadziło 

wielu parafian z bliska i z daleka. 

Zgodnie z naszą wieloletnią 

tradycją zachęceni przynieśliśmy 

wiele darów na ołtarz, aby móc 

przekazać naszą cegiełkę pomocy 

dla najbardziej potrzebujących.  

Wszystkie zebrane dary zostały przekazane dla osób niepełnosprawnych oraz 

ośrodków prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. 
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Równolegle do nabożeństwa miała miejsce szkółka niedzielna. Dzieci na początku 

nabożeństwa przyniosły przygotowane przez siebie i wypieczone przez p. Lilię 

chlebki, które znalazły swoje ważne miejsce przy świątecznym ołtarzu.  

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie wszystkich uczestników oraz uroczyste 

otwarcie Chaty Grillowej przy kościele ewangelickim w Wejsunach. Chata została 

zbudowana dzięki dotacji ze środków unijnych z PROW w ramach dotacji 

rozdzielanych przez LDG Mazurskie Morze. Parafia otrzymała dotację w 

wysokości 83 000,00 zł na przygotowanie placu i budowę chaty grillowej. 

Wszyscy zebrani spotkali się w naszej chacie przy cieście i kawie. Był to czas na 

rozmowy i budowanie społeczności. Ks. Marcin Pysz wyraził serdecznie 

podziękowania na ręce p. Bernarda Kapteiny za wiele dni ciężkiej pracy przy 

wykonaniu instalacji elektrycznej w chacie grillowej przy wejsuńskim kościele. 

Nabożeństwo było również symbolicznym rozpoczęciem II kadencji na stanowisku 

proboszcza ks. Marcina Pysz.  W tym roku ks. Pysz zakończył pierwszą 

dziesięcioletnią kadencję na stanowisku Proboszcza Parafii, parafia zdecydowała o 

przedłużeniu służby ks. Marcina Pysza na tym stanowisku o kolejną dziesięcioletnią 

kadencję. Tydzień wcześniej podczas wprowadzenia nowej Rady Parafialnej ks. 

Pysz otrzymał słowa podziękowania oraz kwiaty od Rady Parafialnej. 

Serdecznie dziękujemy za każdy dar serca i pomoc podczas przygotowania 

tegorocznego Święta Żniw! Wiele kilogramów owoców i warzyw 

przekazaliśmy na ręce ośrodków wsparcia.  
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*** 
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Dary z Święta Żniw w Mrągowie dla ośrodków w Piszu. 

W dniu 03.10 br. ks. Bartłomiej 

Polok wraz z panią pastorową 

Elżbietą Polok przywieźli i 

przekazali warzywa i owoce po 

Dziękczynnym Święcie Żniw, 

zebrane w parafii ewangelickiej 

w Mrągowie. 

 

Pomoc została przekazana na rzecz osób niepełnosprawnych uczęszczających na 

zajęcia do ośrodków wsparcia prowadzonych przez Ewangelickie Stowarzyszenie 

Betel. Każdego dnia z pomocy naszych ośrodków korzysta blisko 120 osób. 

Serdecznie dziękujemy za przekazaną pomoc! 

*** 
 

XIII sesja XIV Synodu 

W dniach 14-16.10 br. miała miejsca ostatnia XIII sesja XIV Synodu Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Synodałowie spotkali się na sesji w Wiśle 

Malince gdzie przyjęto szereg ważnych dla życia Kościoła uchwał i decyzji. 

Członkiem XIV Synodu był piski proboszcz ks. mjr Marcin Pysz. 

 

*** 
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Nowy sprzęt dla wypożyczalni. 

W ostatnim czasie nasza wypożyczalnia zakupiła 4 nowe łóżka elektryczne 

składane. oraz podnośnik elektryczny (akumulatorowy) do podnoszenia osób 

niepełnosprawnych. 
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Udało nam się również zakupić sprzęt do 

pomocy dla naszego pracownika w 

podnoszeniu i przenoszeniu łóżek 

rehabilitacyjnych. Dzięki pomocy pana Ericha 

Bergmanna zakupiliśmy podnośnik 

hydrauliczny do podnoszenia łóżek.  

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc! 

 
 
 

 
*** 

 

Dziękujemy za pomoc! 

Serdecznie 
dziękujemy państwu 
Nowakowskim za 
pomoc i przekazanie 
wykładziny do biura 
przy naszej parafii. 
Dzięki temu 
podarunkowi znacznie 
poprawią się warunki 
w biurze służącym 
parafii oraz 
Ewangelickiemu 
Stowarzyszeniu Betel. 

 

Dziękujemy również panu Marcinowi i pani Monice za odświeżenie naszego biura! 

Jest pięknie 🙂 

*** 
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Smutna wiadomość!!! 

W nocy 24/25.10 br. z powodu awarii urządzenia do zmiękczania wody w 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu została zalana kaplica ewangelicka 

w Piszu. Po niespełna 3 latach użytkowania piska kaplica ewangelicka jest do 

generalnego remontu! Niestety tym razem musimy przekazać tak smutną 

wiadomość… 

Dziękuję firmie pana Macieja Wójcika Arkada, za użyczenie osuszaczy 

do naszej kaplicy, aby powstrzymać powiększające się zniszczenia. 

Przed nami znowu prace remontowe… 

 

    

 
 

*** 
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Betel otrzymało środki na projekt pomocowy! 

 

W dniu 28.10 br. otrzymaliśmy informację, że Światowa Federacja 

Luterańska z siedzibą w Genewie przyznała dofinansowanie na projekt 

złożony przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w Piszu. Projekt przewiduje 

przeprowadzenie 3 modułów wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 

 

I. Kurs języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 

Moduł przeprowadzenie szkolenie z j. polskiego dla dwóch 10 osobowych grup 

do poziomu B1 wraz z państwowym egzaminem końcowym. Kurs poprowadzi 

profesjonalna firma lingwistyczna. Po uzyskaniu certyfikatu oraz zdaniu 

egzaminu końcowego uczestnicy kursu będą mogli szybciej znaleźć pracę w 

Polsce. 

II. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci w wieku szkolnym. 

Drugi moduł przewiduje przeprowadzenie spotkań z nauczycielem dla ukraińskich 

dzieci w dwóch grupach 15 osobowych. Jedna grupa w Piszu, jedna w Mrągowie. 

Zajęcia będą prowadzone co dwa tygodnie w soboty w celu podniesienia 

znajomości j. polskiego dla dzieci uczących się w polskich szkołach. 
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III. Kursy zawodowe. 

Ostatni trzeci moduł przewiduje przeprowadzenie dwóch szkoleń w ramach 

przygotowania zawodowego: opiekun osób starszych oraz opiekun osób 

niepełnosprawnych. Ten moduł ma charakter integracyjny i przewiduje udział 

kursantów pochodzenia ukraińskiego oraz polskiego. 

Projekt został dofinansowany w wysokości 50 000 Euro i będzie trwał 1,5 roku. 

Rozpoczynamy już w 2022 r.! 

Serdecznie zapraszamy uchodźców wojennych do kontaktu ze stowarzyszeniem 

Betel. Już można się zapisywać na poszczególne szkolenia. 

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel 

pl. Daszyńskiego 12A 

12-200 Pisz 

tel.: 790 763 777 

e-mail: stowarzyszenie.betel@gmail.com 

 
*** 

Weekend reformacyjny w Piszu 

W dniach 29-31.10 br. w naszej 

parafii przeżywaliśmy Weekend 

Reformacyjny. Był to wyjątkowy 

czas wspomnienia wielkiego 

dorobku teologicznego, 

muzycznego i społecznego 

Reformacji. Tegoroczne obchody 

Święta Reformacji rozpoczęliśmy 

od koncertu muzyki mistrza barku 

Jana Sebastiana Bacha w 

wykonaniu pana Adama 

Zalewskiego ze Szczytna. Koncert był zorganizowany przez Fundację Tatarak w 

Piszu z inicjatywy naszego parafianina p. Artura Olchowego oraz odbył się 

kościele ewangelickim w Wejsunach. 
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Punktem kulminacyjnym obchodów 505 Pamiątki Reformacyjnej były 

nabożeństwa w Wejsunach oraz w Piszu, podczas których kazanie wygłosił piski 

proboszcz ks. Marcin Pysz. W słowach swoich podkreślił dorobek Reformacji i 

zachęcił do dumy z tego, że jesteśmy spadkobiercami Reformacji – Odnowy 

Kościoła. 

Uroczystości zakończył wspólny Wieczór Reformacyjny, przy kawie, cieście i 

innych smakołykach wykonanych przez naszych parafian. Podczas spotkania 

poznaliśmy historię Storna – odważnego chłopca z czasów Reformacji. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu spotkania p. Agnieszce, 

p. Liliannie i p. Annie oraz wszystkim za przybycie!  
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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 listopad;  

06.11.2022r.; 20.11.2022r.; 27.11.2022r.; 04.12.2022r. 

Serdecznie zapraszamy! 

*** 

Niedziela Wieczności 

20 listopada 2022 r. przypada Niedziela Wieczności. Jest 

to ostatni dzień Roku Kościelnego, dzień zadumy i 

refleksji. W tym dniu wspominamy naszych najbliższych, 

przyjaciół, znajomych, którzy poprzedzili nas w drodze 

do Wieczności. 

 

Jeśli chcesz wspomnieć bliskich przygotuj proszę 

listę i przekaż księdzu przed nabożeństwem. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy! 

 

 

*** 
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Rekolekcje Adwentowe 

 

Zapraszamy do udziału w Rekolekcjach Adwentowych.  

05-06.12.2022r. godz. 18:00 kaplica ewangelicka w Piszu. 

W tym roku będą to Rekolekcje z Lutrem, a naszym gościem będzie pan Kamil 

Basiński, tłumacz, autor książek: „Marcina Lutra myśli (nie)znane” , ,,Ty, który 

miliony gwiazd zapaliłeś“. 

 

Tegoroczne Rekolekcje Adwentowe będą związane z następującymi 

tematami: 

- czas adwentu w rodzinie Lutrów, tradycje XVI wieku oraz tradycje luteran w 

różnych regionach Polski, Skandynawii dzisiaj. 

- ciekawostki duńskiego luteranizmu w kontekście adwentu 

- wspólna analiza pieśni „Ty, który miliony gwiazd zapaliłeś” 

 

 

 

 

 

*** 
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UCZYMY SIĘ ŚPIEWAĆ        

 

*** 
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Adwentówka Parafialna 

 

Po dwuletniej przerwie chcemy znów spotkać się na wspólnym 

kolędowaniu. 

 Zarezerwujcie sobie czas i przyjdźcie w adwentowe popołudnie 

 10 grudnia 2022r. na godz. 16:00 do kaplicy ewangelickiej w Piszu. 

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do przyniesienia czegoś 

słodkiego do kawy.  
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PLAN NABOŻEŃSTW LISTOPAD 2022 R. 
 

 

Data 
Tekst 

kazalny 
Uroczystość Wejsuny Pisz Ełk 

Biała 

Piska 

06.11. 

Łk 

17,20-

24 

3. Niedziela przed 

końcem Roku 

Kościelnego 

09:00 

 

11:00 

 

18:00 

 

 do 

Ełku godz. 

17:15 

13.11. 
Łk 18, 

1-8 

Przedostatnia 

Niedziela Roku 

Kościelnego 

09:00 
11:00 

 

  

20.11. 
Mk 13, 

28-37 

Niedziela 

Wieczności 

09:00 

 

11:00 

 

18:00 

 

 do 

Ełku godz. 

17:15 

27.11. 
Obj 3,  

14-22 

1. Niedziela 

Adwentu 
09:00 

11:00 

 
  

04.12. 
Pnp 2,  

8-13 

2. Niedziela 

Adwentu 

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 kanalewww.YouTube.com 

Nazwa kanału: Parafia EA w Piszu 

Prosimy o subskrypcję naszego parafialnego kanału! 

*** 

Zapraszamy na nabożeństwo ewangelickie w TVP Kultura. 

13 listopada 2022, godz. 8.00 – kościół w Golasowicach 

27 listopada 2022, godz. 8.00 – kaplica Jezusa Dobrego Pasterza 

w Koszalinie 

http://www.youtube.com/
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 
 

Informacje z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Białej Piskiej – październik  2022r. 

 

Kolejny udany miesiąc obfitujący w wiele ciekawych wydarzeń za nami. 

Skorzystaliśmy z zaproszenia SOS w w Łupkach i wzięliśmy udział w turnieju 

BOCCE, zorganizowaliśmy dzień gier planszowych, byliśmy w kinie w Ełku. Powoli 

przygotowujemy się też do wydarzeń listopadowych. Największym 

zainteresowaniem cieszyła się jednak jesienna sesja zdjęciowa w plenerze. 

Dziękujemy Parafii za przekazanie warzyw i owoców wykorzystanych podczas 

święta plonów. Przygotowaliśmy z nich pyszne dania i przetwory. Posłużyły także 

jako jesienna dekoracja. 
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz 

 

*** 
 

 

 

Informacje z działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Piszu – październik  2022r. 

 

Październik minął nam bardzo wesoło . 

W Naszym Domu gościliśmy objazdowy teatr z Krakowa. Tematem 

przedstawienia był Kraków. Podopieczni mieli świetną okazję, aby razem z 

aktorami pośpiewać i potańczyć. Wszyscy bawiliśmy się wspaniale. 

  

Bardzo lubimy spędzać czas razem, dlatego też wybraliśmy się do Nadleśnictwa 

Pisz na ognisko, na którym piekliśmy pyszne kiełbaski i ziemniaczki. Obejrzeliśmy 

wystawę ptaków i zwierząt, która na długo pozostanie w pamięci uczestników.  

Wzięliśmy udział w VII Powiatowym Turnieju Bocce w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno- Wychowawczym w Łupkach. Uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni i z 

medalami. Zajęli w swoich grupach trzy pierwsze miejsca, jedno drugie i dwa 

trzecie miejsca. 
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Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 

 

OZME 2022 

Młodzież z Diecezji Mazurskiej wraz z duszpasterzami wzięła udział w 

Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej  w Wiśle. Spędziliśmy tam 

świetny czas, braliśmy udział w bardzie ciekawym i bogatym programie oraz 

poznaliśmy mnóstwo nowych osób… już czekamy na przyszły rok. Parafię z Pisza 

reprezentowały trzy osoby: Natalia, Weronika i Szymon! 

 

Żródło: https://www.facebook.com/DiecezjaMazurska/ 
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1 listopada 2022 

 

1 listopada Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP obchodzi dwa 

święta: Pamiątkę Umarłych i Pamiątkę Świętych Pańskich. 

Zwykle w tym czasie 

luteranie odwiedzają 

groby swoich bliskich, 

choć w tradycji 

luterańskiej zmarłych 

wspomina się w ostatnią 

niedzielę roku 

kościelnego, tak zwaną 

Niedzielę Wieczności 

(koniec listopada). Jest ona poświęcona przemijaniu, śmierci 

i eschatologii. 

Obchodzona 1 listopada Pamiątka Umarłych to czas wspominania tych, którzy 

odeszli, a zarazem okazja, by prosić Boga o pociechę dla wszystkich 

zasmuconych. Podczas nabożeństw odprawianych na cmentarzach luteranie 

modlą się o pewność wiary, jaką posiadał ap. Paweł, który w liście do Rzymian 

pisał: „Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi 

niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani 

głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, 

która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 38-39). Takie świętowanie 

Pamiątki Umarłych umożliwia spotkanie ze Słowem Bożym i wspólną modlitwa. 

Warto równocześnie zaznaczyć, że luteranie nie modlą się za dusze zmarłych. 

Ludzka modlitwa nie jest w stanie zmienić sytuacji zmarłego. Nie obchodzi się 

też Dnia Zadusznego. Luteranie nie uznają istnienia czyśćca (brak o nim 

wzmianki w Piśmie Świętym). Nie ludzkie wysiłki, lecz Bóg w Jezusie Chrystusie 

dokonuje zbawienia i z łaski ocala człowieka. Luteranie odrzucają instytucję tzw. 

mszy za zmarłych. Msza może być sprawowana tylko dla żyjących, bo Komunia 

Święta służy pokrzepieniu tylko żyjących, tych, którzy jedzą i piją ciało i krew 

Pańską. 
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1 listopada obchodzona jest również Pamiątka Świętych Pańskich. Chociaż 

święci nie są w luteranizmie (i ogólnie w Kościołach protestanckich) 

identyfikowani z postaciami beatyfikowanymi lub kanonizowanymi przez Kościół 

jako instytucję. Świętym jest każdy człowiek prawdziwie wierzący w Jezusa 

Chrystusa jako Zbawiciela. Kryterium świętości jest więc tożsame z żywą wiarą 

w Boga, jako tego, który odkupił ludzkość swoją własną krwią. Tak rozumiany 

święty pozostaje więc normalnym człowiekiem, choć nadal posiada grzeszną 

naturę. Dlatego luteranizm za Marcinem Lutrem określa kondycję człowieka 

wierzącego jako „usprawiedliwionego grzesznika”, tzn. żyjącego wiarą w Boga, 

ale ciągle jeszcze podległego grzechowi. Różni się to od rzymskokatolickiego 

rozumienia terminu „święty”. W dniu Świętych Pańskich luteranie dziękują Bogu 

za wszystkich żyjących i zmarłych, prawdziwie wierzących chrześcijan. 

Ponieważ w okolicy Pamiątki Umarłych porządkuje się groby bliskich, wiele 

luterańskich parafii, podobnie jak w ubiegłych latach apeluje, by nie kupować 

plastikowych zniczy i sztucznych kwiatów: Ograniczając niepotrzebne odpady 

można pokazać troskę o stworzenie i otaczający świat (akcja Odpowiedzialni 

za stworzenie). Przed świętami organizowane są też akcje sprzątania 

cmentarzy ewangelickich i spacery śladami zasłużonych ewangelików. 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP przypomina również o akcji Godność nie 

umiera przygotowanej przez Inicjatywę Społeczną (Nie)zapomniane cmentarze. 

Inicjatywa podejmuje działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego 

i dbałości o cmentarze, mogiły i groby zwłaszcza te niszczejące, zapomniane 

przez lokalne władze i mieszkańców.                                            

W ramach akcji, przed dwoma laty, został podpisany międzyreligijny apel, 

wypracowany przez zwierzchników Kościołów i związków wyznaniowych 

w Polsce o poszanowanie cmentarzy – także tych już nieodwiedzanych, 

wyglądających na zapomniane. Powstał również poradnik, który jest zbiorem 

wskazówek, jak zachowywać się na cmentarzach różnych wyznań i tradycji 

(poradnik dostępny do pobrania tutaj), więcej o akcji 

na stronie niezapomnianecmentarze.pl. 

Źródło: WWW.luteranie.pl 

 

 

 

https://niezapomnianecmentarze.pl/
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POSTACIE BIBLIJNE 
Akurat tak się złożyło, że 

Dawid 

był osobą o której warto jeszcze napisać coś więcej. 

Po różnych przygodach z Dawida z Saulem czy Dawida z Amalekitami doszło do 

walki między Filistyńczykami a królem Saulem. Niestety była to wojna, w której 

oprócz Saula ponieśli śmierć jego synowie - Jonatan, Abinadab i Malkiszua. Przy 

czym warto zaznaczyć, że śmierć Saula była nader efektowna. Bowiem, gdy 

łucznicy filistyńscy zranili Saula, ten poprosił swojego giermka o dobicie. Giermek 

z jednak tego nie zrobił, więc król sam nabił się na miecz.  

Gdy Dawid dowiedział się o śmierci Saula i Dawida zaśpiewał pieśń żałobną. Pan 

polecił Dawidowi, aby ten udał się do Hebronu. Tam został namaszczony na króla 

nad plemieniem Judy – i tylko Judy, gdyż władzę królewską nad północnymi 

plemionami objął Iszboszet – syn Saula. Nastąpiły bratobójcze walki, pomiędzy 

plemionami z północy (Iszboszet) a plemionami z południa (Dawid).  

Po śmierci Iszboszeta Dawid objął władzę nad całym Izraelem, zdobył twierdzę 

Syjon i tam osiadł. Nieco później po stoczeniu kilku bitew z Filistyńczykami, Dawid 

sprowadził do Jerozolimy Skrzynię Przymierza. Izrael pod władzą Dawida pokonał 

jeszcze Ammonitów i Aramejczyków. Wszystko w życiu Dawida szło ku dobremu, 

gdyby nie jego spotkanie z Batszebą. 

Pewnego wieczora, Dawid przechadzając się po tarasie spostrzegł kąpiącą się 

kobietę. Zapragnął jej, a wiedząc, że ta ma męża, kazał go wysłać na wojnę, 

gdzie ten poległ. Po śmierci Uriasza – męża Batszeby, Dawid wziął ją sobie za 

żonę.  

Nie spodobało się to Bogu, który posłał proroka Natana do króla i jego ustami 

potępił czyn Dawida. Karą za ten uczynek, miała być śmierć dziecka Dawida i 

Batszeby. Drugim dzieckiem Dawida był Salomon. Następca Dawida, król nad 

Izraelem.  

Dawid panował 40 lat nad Izraelem – 7 lat nad Judą i 33 lata nad całym. 

 Ks. Bartłomiej Polok 
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CHWILA RELAKSU  
 

Mazurski Cmentarz 

Ciemne, deszczowe chmury gromadzą się nad starym mazurskim cmentarzem 

Wypełniając pejzaż jakby melancholii obrazem 

Mokre liście jesienne spadają na omszałe starością nagrobki 

Błyszczą wieczorną poświatą żelazne krzyże rdzą czasu przeżarte 

 

Jakby dla pamięci o tych co tam spoczywają otwarte 

Błyszczy z rzadka ogień znicza nie wiadomo przez kogo zapalony 

Z pamięcią o dawnych gospodarzach mazurskiej ziemi zespolony 

 

Pójdźmy więc na stare mazurskie cmentarze i zapalmy ognie pamięci 

Dla tych co tam spoczywają 

Kochali tę ziemię i pewnie tam z nieba nadal kochają 

A tych co mieli o nich pamiętać też już nie ma. 

Listopad 2022 r. Leszek Drzazgowski 

*** 
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Krzyżówka na listopad - Księga Micheasza(Mi) 

 

    1.             

 2.                 

3.                 

    4.               

   5.               

6.                   

7.                 

 8.                   

 9.               

  10.              

 11.                  

   12.               

    13.              

 14.                  

  15.                

    16.              

17.                    

 18.               

 19.                
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1. Powinni je znać naczelnicy ludu (Mi 3, 1) 

2. Pan zrobi z niego róg dla córki syjońskiej (Mi 4, 13) 

3. Naczelnicy przelewają krew budując go (Mi 3, 10) 

4. Miłość, którą człowiek powinien okazywać (Mi 6, 8) 

5. Jest przekupny (Mi 7, 3) 

6. Pan stanie przeciwko nam jako … (Mi 1, 2) 

7. Pan zakryje ją przed swoim ludem (Mi 3, 4) 

8. Pozbawia się go niewinnego (Mi 2, 8) 

9. Syjon będzie zaorany jak … (Mi 3, 12) 

10. Na jaką górę pójdą narody w pielgrzymce? (Mi 4, 2) 

11. Pan zamieni ją w kupę gruzu (Mi 1, 6) 

12. Pan posłał przed ludem Mojżesza, Aarona i … (Mi 6, 5) 

13. Pan stworzy resztkę z tego co … (Mi 4, 7) 

14. Jego mieszkańcy powinni zaprzęgać konie do rydwanów (Mi 1, 13) 

15. Lekceważy go syn (Mi 7, 6) 

16. Stanie się pustkowiem z powodu uczynków mieszkańców (Mi 7, 13) 

17. Ludy przekują miecze na … (Mi 4, 3) 

18. Będzie przed nimi kroczył (Mi 2, 13) 

19. Musi go znosić ponieważ zgrzeszył (Mi 7, 9) 

 

Elżbieta Polok, ks. Bartłomiej Polok 
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OGŁOSZENIA 

 

FUNDUSZ DLA ŻYWYCH 2022 - PISZ 

Nasza parafia ogłasza 

zbiórkę w ramach 

Funduszu dla Żywych na 

zakup samochodu do 

przewozu osób 

niepełnosprawnych w 

Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Piszu 

prowadzonym przez 

Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. 

Pamiętajmy o żywych! (…)Wesprzyj akcję! Pomóż! Pamiętaj: 

„Ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9,7). 

 

Serdecznie prosimy oto, aby zamiast kupować znicze i dużą ilość kwiatów na 

groby naszych bliskich  przekazać fundusze na zakup samochodu do transportu 

osób niepełnosprawnych.  

Nasze stowarzyszenie stoi przed koniecznością zmiany samochodu, zbierany na 

ten cel fundusz zadziała dla tych, którzy żyją i potrzebują wsparcia. 

Stowarzyszenie zebrało dotychczas 50 000,00 zł na zakup nowego samochodu, 

niestety nie wystarcza to nadal do zamówienia. Dlatego ośmielamy się prosić o 

wsparcie naszego projektu. 

My zaś udekorujmy groby naszych bliskich symboliczną wiązanką, jak to w naszej 

ewangelickiej tradycji dawniej bywało i w swoich modlitwach i we wspólnym 

wspominaniu naszych zmarłych dziękujmy Bogu za błogosławieństwo i opiekę. 

Ofiary na Fundusz dla Żywych można przekazać wpłacając na otwartą listę w 

kancelarii parafialnej lub na konto parafii z tytułem:  

Ofiara na cele kultu religijnego – fundusz dla żywych. 
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Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu 

pl. Daszyńskiego 12A 

12-200 Pisz 

78 1600 1462 1859 6292 8000 0001 

 

Tytułem: Fundusz dla Żywych 

*** 

 

Prezent pod Choinkę 2022 

 

ZACHĘCAMY DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO AKCJI PREZENT POD 

CHOINKĘ 2022. 

 

 
 

W 2021 roku akcja przyniosła 6625 paczek! To o 2135 paczek więcej niż w 

"covidowym" 2020 roku. Jesteśmy wdzięczni wszystkim za hojność i otwartość w 

niesieniu pomocy! Dzięki zaangażowaniu około 1000 darczyńców, ponad 150 

koordynatorów lokalnych w całym kraju, blisko 40 wolontariuszy w Dzięgielowie 

z całej okolicy od Wisły po Pszczynę i ekipy CME udało się wszystko zebrać, 

posortować, spakować i wyekspediować. Prezenty dotarły do dzieci w Białorusi i 

Ukrainie, Rumunii i Mołdawii oraz w obozach dla uchodźców w Bułgarii i Polsce. 

 

Akcja „Prezent pod choinkę" organizowana jest od 22 lat przez Centrum Misji i 
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Ewangelizacji i pomimo utrudnień spowodowanych pandemią w 2020 roku 

przyniosła 4490 prezentów, które zostały przekazane dzieciom w Białorusi, 

Ukrainie i Rumunii. Paczki trafiły do wspólnot parafialnych, szkół, przedszkoli, 

domów dziecka oraz do dzieci ulicy objętych działaniami streetworkerów, a także 

do dzieci niepełnosprawnych. 

 

DZIĘKUJEMY! 

 

Idea wysyłania paczek świątecznych jest znana na całym świecie i kontynuowana 

od wielu lat. Do Polski też kiedyś przysyłano paczki. Czasem taką paczkę 

dostawało się tylko raz w roku. Były w niej zupełnie podstawowe artykuły. Paczki 

te były źródłem radości i nadziei oraz dowodem, że są ludzie, którzy żyją lepiej, 

przejmują się losem innych i swoją troskę wyrażają w prosty sposób – poprzez 

świąteczną paczkę. 

 

W pudełku  

5 KROKÓW 

1. Weź pudełko po butach o wymiarach około 30/20/10 cm, pomaluj je lub 

oklej kolorowym papierem. 

2. Zdecyduj, dla kogo przeznaczysz prezent. Masz do wyboru dzieci w wieku: 

2–5, 6–8, 9–11, 12–15 lat. Naklej wybraną etykietę na pudełko. 

3. Zapełnij pudełko. Jeżeli chcesz, możesz włożyć do środka swoje zdjęcie, 

rysunek, adres. 

4. Pudełko zwiąż gumką, tasiemką lub sznurkiem – NIE ZAKLEJAJ! 

5. Przygotuj 15 zł, które zostanie przeznaczone na koszty organizacji akcji i 

transport. 

UWAGA! Paczka powinna zawierać tylko nowe rzeczy oraz oryginalnie 

zapakowane słodycze z datą ważności późniejszą niż 1 czerwca 2023 roku. 

Paczkę + 15 zł dostarcz do najbliższego koordynatora. 

Można także te pieniądze przelać bezpośrednio na konto CME: ING Bank Śląski 

SA o. Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138, Centrum Misji i 

Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ul. Misyjna 8, 43-445 

Dzięgielów z dopiskiem „Prezent pod choinkę”. 

https://cme.org.pl/content/uploads/sites/2/2016/08/etykiety-do-wydruku-1.pdf
http://prezent.cme.org.pl/miejsca-i-koordynatorzy-w-polsce/
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TERMIN DOSTARCZANIA PACZEK DO LOKALNYCH 

KOORDYNATORÓW UPŁYWA 13 LISTOPADA 2022 R. 
Termin jest podyktowany czasem, który jest potrzebny na zwiezienie paczek z 

całej Polski do bazy akcji, czyli Dzięgielowa, przygotowanie ich do transportu za 

granicę, tj. m.in.: zapakowanie do kartonów zbiorczych, zważenie, podzielenie 

na kraje itd. 

CO MOŻE BYĆ PREZENTEM? 

artykuły higieniczne: pasta do zębów, szczoteczka do zębów, szampon, 

dezodorant, chusteczki higieniczne, krem do rąk, podpaski (fabrycznie 

foliowane) itp.; artykuły szkolne: kredki, długopisy, ołówki i gumki, książeczki 

do kolorowania, książeczki z obrazkami dla najmłodszych itp.; zabawki: 

maskotki, klocki, puzzle, ozdoby do włosów, układanki dydaktyczne, baloniki 

itp.; odzież: czapki, szaliki, koszulki, skarpety, rękawiczki itp.; słodycze: 

cukierki, czekolady, ciastka, batoniki itp. w fabrycznie zamkniętych opakowa-

niach, z wyraźnie oznaczonym terminem ważności (patrz obok „Uwaga!”) 

CO NIE MOŻE BYĆ PREZENTEM? 

artykuły intensywnie pachnące, artykuły łatwo psujące się, wrażliwe na ciepło, 

artykuły spożywcze inne niż słodycze (cukier, mąka, makaron, konserwy itp.), 

leki i witaminy, zabawki i publikacje o charakterze militarnym 

Wirtualny 
Nie możesz przygotować paczki? Zrobimy to za Ciebie – przygotujemy 

prezent dla nastolatki(-a) w wieku 12–15 lat. Twój prezent zawierać będzie: 

przybory szkolne, słodycze, artykuły higieniczne oraz gadżet o charakterze 

chrześcijańskim. 

Do 30 listopada 2022 r. możesz wpłacić na konto CME 75 zł, a w tytule wpisz: 

„wirtualna paczka”. Wartość prezentu to 60 zł, a 15 zł to opłata przeznaczona 

na pokrycie kosztów organizacji akcji oraz transportu.  

Konto 

ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów z dopiskiem „Wirtualna paczka” 

Nr rachunku IBAN PL 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 

nr BIC (SWIFT):  INGBPLPW 

*** 



 
 

- 34 - 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

 

W pierwszą niedzielę adwentu tj. 27 listopada 2022 roku rozpoczyna się XXIII 

edycja ekumenicznej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dochód ze 

sprzedaży świec przeznaczony jest na projekty Diakonii na rzecz dzieci ubogich i 

potrzebujących. Akcja potrwa do Świąt Bożego Narodzenia.  

W tym miejscu zachęcamy do zakupu tych wyjątkowych świec, które powinny 

znaleźć miejsce na każdym wigilijnym stole.  

Świece będzie można nabyć w tygodniu (pn. - pt. w godz.: 9:00 - 15:00) w 

sekretariacie Parafii oraz w niedziele  po nabożeństwach. 

 Koszt: 10zł –mała; 20zł – duża (walec i kula)  

 

 

 

*** 
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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). 

Koordynatorem opieki jest pani Monika Żelechowska. 

 

 

 

*** 
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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/

