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HASŁO MIESIĄCA PAŹDZIERNIK 2022 R. 
  
  
Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe 

są drogi twoje, Królu narodów.     Obj15,3 
 
 
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Hasło października 
przypomina nam o niezmiernie ważnej obecności wdzięczności w naszym życiu, 
bo wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie… Patrząc z pokorą na otaczający nas 
świat, musimy przyznać, że stworzenie Boże jest wyjątkowym cudem… najsłabiej 
na tle Bożego stworzenia wypada chyba jedynie człowiek – który również jest 
Bożym stworzeniem… który, otrzymał od Boga wyjątkowe zadanie zarządzania 
Bożym stworzeniem… oczywiście pojęcie „panowania”, jak to ujmuje Biblia, nie 
ma jedynie w swoim znaczeniu korzystania, czerpania, wykorzystywania, 
czerpania z dóbr, życia ze stworzenia, ale również troskę, opiekę, dbanie o 
rozwój, dbanie oto, aby owo stworzenie się rozwijało… Pan Bóg stworzył 
wszystko doskonale, aby mogło służyć człowiekowi i dopomagać mu w jego 
rozwoju. Właśnie patrząc z tego punktu widzenia na te wielki dzieła Pana 
powinniśmy być przepełnieni wdzięcznością. Refleksja ta wynika również z 
jesiennego czasu, który już tuż tuż, w tym czasie – zbiorów, zakończonych żniw, 
chcemy również dziękować Bogu za Jego opiekę i dary, które w tym roku urodziła 
nasza ziemia… niestety coraz to wyższe ceny w sklepach, zmuszają nas do 
ponownego pochylenia się nad przydomowymi ogródkami, aby samemu 
uprawiać warzywa, owoce… sytuacja ta sprowadza człowieka do ponownego 
dotknięcia ziemi… do ponownego pokornego pochylenia się nad Boży 
stworzeniem. Doświadczamy jak wiele pracy i wysiłku trzeba, aby nasza praca 
przyniosła oczekiwane owoce. Doświadczenie to ukazuje potrzebę modlitwy i 
bliskiego bycia z Bogiem… sytuacja na świecie, konflikty, napięcia czasami nas 
tak mocno zdominowały, że zapominamy o tym prostym dotknięciu ziemi i 
modlitwie do Boga z prośbą o pomoc. Dlaczego dopiero w chwili doświadczenia, 
biedy człowiek przychodzi do Boga? A może znowu na nowo mamy sobie o Nim 
przypomnieć? Kiedy nauczymy się, że cokolwiek co robię musimy robić z 
modlitwą na ustach i w sercu? Dobry Boże, Tobie dziękujemy za każdy kawałek 
chleba i miłość jaką otaczasz nas każdego dnia. Niechaj Bóg błogosławi nam i 
naszym rodzinom. Zostańcie z Bogiem!  

 Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII  WRZESIEŃ 
 

Spotkanie w Dortmundzie. 

 

W dniach 02-05.09 br. ks. Marcin Pysz wraz z małżonką przebywali w 
Dortmundzie, gdzie miało miejsce doroczne spotkanie byłych mieszkańców 
Powiatu Piskiego. Delegacja z parafii wyjechała na zaproszenie 
Kreisgemeinschaft Johannisburg. 

Była to znakomita okazja do spotkania dawnych mieszkańców oraz parafian 
piskiej parafii ewangelickiej. Przy okazji dowiedzieliśmy się nowych informacji o 
freskach znajdujących się kaplicy cmentarnej w Piszu (dawny cmentarz 
ewangelicki przy ul. Dworcowej). Jedna z uczestniczek spotkania, aktualnie 
mieszkanka Dortmundu, wspominała, jak stała przy trumnie swojej babci w 1942 
r. w kaplicy cmentarnej w Piszu i podziwiała postać namalowaną na ścianie 
kaplicy, która sięgała od ziemi aż po sufit, a była to postać Jezusa z owieczką na 
ramionach. 

Dzięki takim rozmowom i wspomnieniom możemy rozpocząć starania o powrót 
do pierwotnego wyglądu kaplicy cmentarnej na dawnym ewangelickim 
cmentarzu w Piszu. Pastorostwo Pysz uczestniczyło również w koncercie 
organowym w ewangelickim kościele maryjnym w Dortmundzie. 
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Podczas spotkania ks. Marcin Pysz miał również okazję wygłosił słowa podziękowań za 
wsparcie dla seniorów w naszej parafii, jakie w minionych latach otrzymała nasza 
parafia. A w szczególności podziękował za zaufanie i przekazanie miniatur dawnych 
kościołów ewangelickich Powiatu Piskiego, które aktualnie znajdują się w kościele 
ewangelickim w Wejsunach. 

    

*** 

 

Największym świętem jest pomagać! 

Kolejny transport pomocy wyruszy na Ukrainę. Tak przygotowujemy się do 
niedzieli podczas której będziemy mówili o miłosiernym samarytaninie. W dniu 
09 września tuż przed rozpoczęciem Zjazdu Rycerzy Joannitów w Rynie 
przekazaliśmy aparat USG oraz inne materiały opatrunkowe i medyczne na ręce 
ani Agaty Shvarts – żony biskupa Pavlo Shvartsa – zwierzchnika kościoła 
luterańskiego na Ukrainie. W przyszłym tygodniu transport pomocy trafi do 
Charkowa. 

Nie byłoby to możliwe bez wieloletniej i wspaniałej współpracy Parafii 
Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu oraz Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel z 
panem dr. Christianem Meylem - rycerzem Zakonu Joannitów oraz prezesem 
stowarzyszenia wspierającego Stacje Socjalne na terenie Mazur. W przekazaniu 
pomocy wziął udział piski proboszcz oraz prezes zarządu Ewangelickiego 
Stowarzyszenia Betel ks. Marcin Pysz. 
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Nasza praca i regularna pomoc dla Ukrainy jest możliwa właśnie dzięki pomocy takich 
ludzi jak p. dr Christian Meyl, który regularnie wspiera nasze stowarzyszenie ofiarami 
na zakup koniecznego sprzętu dla ogarniętej wojną Ukrainy. Cała pomoc odbywa się 
poza fleszami, to ciężka codzienna praca polegająca na przygotowaniu transportu, 
zamówieniu rzeczy, kompletowaniu, przygotowaniu dokumentacji przekazania ofiary. 
Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób w stowarzyszeniu Betel jest w to 
zaangażowane. W tym miejscu dziękujemy p. Monice, p. Marcinowi, p. Liliannie oraz ks. 
Marcinowi za mrówczą pracę. Dla nas największym świętem jest wysłanie kolejnego 
transportu pomocy! 

 
 

*** 
Sentymentalna wizyta w Piszu 

 W niedzielę 11.09 w naszej parafii gościliśmy pana Klausa Bayera oraz Ulfa 
Klaucke. Nasi goście brali udział w dorocznym zjeździe rycerzy Zakonu Joannitów 
Komandorii Pruskiej, jakie miało miejsce za zamku w Rynie. Klaus Bayer (94 lata) 
to wieloletni przyjaciel i współpracownik śp. pani Miry Kreski, który wiele 
zaangażowania i pomocy przekazał naszej piskiej parafii ewangelickiej. Rodziny 
naszych gości pochodzą z Pisza, dlatego tak bardzo zależało im odwiedzić miasto 
swoich ojców i dziadków. Razem z naszymi gośćmi odwiedziliśmy grób śp. Miry 
Kreski, gdzie modlitwę zmówił ks. Marcin Pysz. Aktualnie piska parafia nadal 
blisko współpracuje z Joannitami, których osobą kontaktową jest m.in. p. Ulf 
Klaucke. 
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*** 

Fundacja BNP Paribas wsparła projekty naszego stowarzyszenia. 

W tym roku Ewangelickie 
Stowarzyszenie Betel rozpoczęło 
współpracę z Fundacją BNP Paribas 
powołaną przez bank BNP Paribas.  

Dzięki pomocy pani Darii Zalewskiej – kierownika placówki BNP w Piszu 
otrzymaliśmy wsparcie dwóch ważnych dla nas projektów. 

Fundacja dofinansowała zakup dwóch wózków dla niepełnosprawnych 
dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy, które uczęszczają na zajęcia do 
OREW w Piszu. Otrzymana pomoc to 3 000,00 zł dofinansowania. Pozostałe 
środki zostaną zapewnione z dotacji PFRON oraz NFZ, dzięki wyjątkowemu 
zaangażowaniu pana Michała Wrzoska – dyrektora OREW w Piszu. Do końca 
10.2022 zostanie zrealizowana pomoc, o czym będziemy informowali. 

Fundacja dofinansowała również tegoroczny XII Turniej Tańca 
Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.  Fundacja przekazała na ten cel kwotę 4 000,00 zł. 
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W tym miejscu serdecznie dziękujemy Zarządowi Fundacji BNP Paribas za pomoc 
i wsparcie projektów naszego stowarzyszenia, w szczególny 
sposób dziękujemy pani Darii Zalewskiej za nieocenione zaangażowanie i 
pomoc w pozyskaniu wsparcia. 

*** 

Pamiątka poświęcenia kościoła w Jasienicy 

W niedzielę 18 września br. miała miejsce uroczystość pamiątki założenia i 
poświęcenia kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy na  Śląsku 
Cieszyńskim. 

Podczas uroczystego nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Marcin Pysz – proboszcz 
piskiej parafii. Kościół w Jasienicy to filiał Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w 
Jaworzu, rodzinnej parafii pastorostwa Pyszów. W jubileuszowym nabożeństwie 
wzięła udział również pani pastorowa Lilianna Pysz. 

Podczas liturgii ks. Władysław Wantulok – proboszcz jaworzańskiej parafii, 
przekazał pozdrowienia dla członków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu. 
W liturgii wziął również udział ks. Andrzej Krzykowski – proboszcz pomocniczy 
jaworzańskiej parafii oraz Zespól Cantate, działający przy parafiach 
ewangelickich Jaworze oraz Stare Bielsko. 

 

 
zdj. Marek Heinrich 

 

*** 
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Wprowadzenie Rady Parafialnej w Piszu 

W niedzielę 25.09 br. w kościele 
ewangelickim w Wejsunach miało 
miejsce uroczyste wprowadzenie 
Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Piszu. Wprowadzenia 
dokonał Biskup Diecezji Mazurskiej 
ks. bp Paweł Hause. Nabożeństwo 
rozpoczęło się o godz. 10:00, po 
ogłoszeniach parafialnych pani 
Kurator parafii Ewa Olchowy oraz 
Skarbnik parafii pani Agnieszka Żebrowska przekazały słowa podziękowania na 
ręce piskiego proboszcza ks. Marcina Pysza za 15 lat służby w piskiej parafii. 

W dalszej części nabożeństwa ks. Marcin Pysz podziękował ustępującej radzie 
parafialnej za pomoc w służbie i prowadzeniu parafii, zaś ksiądz biskup wręczył 
symboliczne podziękowania. Następnie ks. bp Paweł Hause wprowadził nową radę 
parafialną, podkreślając ważną rolę rady w życiu parafii oraz obowiązki jakie 
spoczywają na radzie parafialnej. 

Równolegle do nabożeństwa miała miejsce szkółka niedzielna, gdzie dzieci 
przygotowywały swoje chleby na Dziękczynne Święto Żniw, które będziemy 
obchodzili 02.10.2022 r. o godz. 10:00 w kościele ewangelickim w Wejsunach. Z 
inicjatywy pani pastorowej Lilianny Pysz od minionego roku właśnie dzieci 
przygotowują swoje chlebki na dziękczynne nabożeństwo, które zostaną 
położone na ołtarzu w kościele w Wejsunach. 

Po nabożeństwie nowo wprowadzona rada parafialna spotkała się na pierwszym 
posiedzeniu w domy parafialnym w Piszu. Podczas spotkania zostało 
wybrane Prezydium Rady Parafialnej w osobach: p. Ewa Olchowy – 
Kurator, p. Joanna Jarząbek – Sekretarz, p. Agnieszka Żebrowska – 
Skarbnik. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu 
nabożeństwa. 

 

 
 

http://pisz.luteranie.pl/pl_PL/2022/09/22/swieto-zniw-2022/
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zdj. Nikola Pysz, Szymon Pysz, Karol Leszczyński i Marcin Redzko. 
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Słowo Rady Parafialnej. 
Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia w piskiej parafii ewangelickiej. W imieniu 

Rady Parafialnej pragniemy serdecznie podziękować wszystkim na troskę i 
modlitwę o naszą parafię. Jesteśmy małą, ale bardzo  prężną parafią, widoczną 
w naszym Powiecie i na terenie całego naszego  Kościoła w Polsce. Niemiej 
jednak końcówka roku nasuwa pewne spostrzeżenia, z którymi chcemy się z 
wami podzielić. Poza priorytetowym działaniem jakim jest modlitwa, 
duszpasterstwo i diakonijna pomoc bliźnim w szczególności osobom starszym i 
samotnym, jest również ważna sfera administracyjna naszej parafii i jej 
funkcjonowania.  

Dlatego w imieniu Rady Parafialnej w Piszu zwracamy się z 
uprzejmą prośbą do wszystkich naszych parafian o uregulowanie 
składki kościelnej. Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym naszego 
Kościoła, każdy z parafian winien wpłacić 1% od swojego dochodu rocznego na 
rzecz parafii. Składka parafialna powinna być wpłacona do kasy parafialnej lub 
na konto parafii z dopiskiem: „ofiara na cele kultu – składka parafialna”. W 
takiej też sytuacji tą wpłatę możemy sobie odliczyć od podatku w zeznaniu PIT. 
Rada Parafialna uchwaliła też najmniejszą składkę dla osób będących na 
emeryturze, rencie w wysokości 10 zł za miesiąc co stanowi 120 zł rocznie. 
Składka parafialna obowiązuje każdego parafianina, który ukończył 18 lat oraz 
naukę. A w szczególności podjął pracę. Osoby będące bezrobotne i bez dochodu 
powinny złożyć prośbę do Rady Parafialnej o zwolnienie lub obniżenie składki 
parafialnej – różne są sytuacje życiowe, więc możemy skorzystać i z tego prawa.  

Składka parafialna, drodzy Parafianie, dotyczy osoby, a nie rodziny. 
Wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem jest założenie miesięcznego 
zlecenia stałego na swoim koncie. Wtedy nie odczuwamy w budżecie 
rodzinnym obciążenia, zaś parafia regularnie otrzymuje wsparcie na 
bieżące potrzeby.  

Dzięki naszej wspólnej ofiarności jest możliwe utrzymanie naszej parafii. 
Nie mamy wielu stałych wpływów, więc tym bardziej regularne opłacanie składki 
parafialnej jest koniecznym do opłacenia bieżących kosztów parafii. Bardzo 
prosimy o zwrócenie uwagi na ten ważny aspekt funkcjonowania naszej parafii.  

W tym miejscu jeszcze raz pragnę podziękować, Wam drodzy parafianie i 
sympatycy naszej parafii. To dzięki również Waszemu zaangażowaniu i ofiarności 
nasza mała parafia jest samodzielna, jako jedna z niewielu w naszej diecezji. To 
jest powód do dumy i radości. Z życzeniami Bożego błogosławieństwa. 
Kurator Parafii – Ewa Olchowy oraz Rada Parafialna. 
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Składkę parafialną można przekazać na konto bankowe parafii: 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu 

pl. Daszyńskiego 12A 
12-200 Pisz 

BNP Paribas: 78 1600 1462 1859 6292 8000 0001 
WMBS: 92 9364 0000 2002 0021 0744 0001 

Tytułem: Składka Parafialna 2022 

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 październik;  

02.10.2022 r. – Dziękczynne Święto Żniw ( wyjątkowo o godz. 10:00) 
09.10.2022 r.; 16.10.2022 r.; 23.10.2022r.; 30.10.2022r.; 
06.11.2022r. 

 Serdecznie zapraszamy! 
 

  

*** 
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Święto Żniw 2022 

W dniu 02 października br. będziemy przeżywali Dziękczynne Święto Żniw w 
kościele ewangelickim w Wejsunach na wspólnym dla całej parafii 
nabożeństwie o godz. 10:00. Zgodnie z naszą wieloletnią tradycją uprzejmie 
prosimy o włączenie się do Ofiary Żniwnej 2022. Prosimy o przyniesienie owoców 
i warzyw na świąteczny ołtarz, zaś jeśli ktoś nie ma ogródka może złożyć ofiarę 
na zakup owoców i warzyw (lista ofiar będzie otwarta we wrześniu 2022 
r.). Wszystkie zebrane dary zostaną przekazane dla seniorów, osób 
niepełnosprawnych oraz ośrodków prowadzonych przez Ewangelickie 
Stowarzyszenie Betel. 

Podczas uroczystego nabożeństwa będziemy również obchodzili rozpoczęcie II 
Kadencji Proboszcza piskiej parafii ewangelickiej ks. Marcina Pysza. 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. Chcemy prosić Boga o 
prowadzenie i błogosławieństwo dla naszego proboszcza. 

Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie wszystkich uczestników oraz 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. 

Serdecznie zapraszamy. Zachęcamy do przyniesienia czegoś słodkiego do kawy. 
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PLAN NABOŻEŃSTW PAŹDZIERNIK 2022 R. 
 
 

Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz   Ełk Biała 

Piska 

02.10. 5 Mż 
8,7-18 

16. Niedziela po  
Trójcy Świętej 
Dziękczynne 
Święto Żniw 

Wejsuny 10:00 

      

09.10. Iz 49,  
1-6 

17. Niedziela po 
Trójcy Świętej;  

09:00 
  

11:00 
  

  

16.10. Ef 5,  
15-20 

18. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00 
  

11:00 
  

18:00 
  

 do 
Ełku godz. 

17:15 

23.10. Mk 2,   
1-12 

19. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00 
  

11:00 
  

  

30.10. Ps 46 505. Pamiątka 
Reformacji 

09:00 
  

11:00 
  

  

06.11. Łk 17, 
20-24 

3. Niedziela przed 
końcem Roku 
Kościelnego 

09:00 
  

11:00 
  

18:00 
  

 do 
Ełku godz. 

17:15 
  

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

         - transport na nabożeństwo;          - szkółka dla dzieci; 
 

                      - transmisja online na kanale You Tube.  

 

Zapraszamy na nabożeństwa na kanale www.YouTube.com  

Nazwa kanału: Parafia EA w Piszu 

Prosimy o subskrypcję naszego parafialnego kanału! 

*** 
Zapraszamy na nabożeństwo ewangelickie w TVP Kultura. 

9 października 2022, godz. 8.00 – kościół Wang w Karpaczu 

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

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

 
Ostatni miesiąc kalendarzowego lata miął nam nader szybko. Nie zabrakło 
wyjazdów oraz rozrywek na miejscu. W turnieju tańca organizowanym przez ŚDS 
z Pisza otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii grupa. Na miejscu Uczestnicy mogli 
skorzystać z dnia urody, obejrzeć spektakl online, pośpiewać w karaoke. Przed 
nami powitanie jesieni oraz turniej w naszą ulubioną grę - bocce.  
 

   
 

    
 

Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz 
 

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

 
 

16 września odbyła się XII edycja Wojewódzkiego Turnieju Tańca 
Środowiskowych Domów Samopomocy. Turniej organizowany jest przez ŚDS w 
Piszu. Na plenerowej scenie Piskiego Domu Kultury zaprezentowało się blisko 90 
tancerzy z 15 Środowiskowych Domów Samopomocy z niemal całego 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.  
W tanecznych zmaganiach udział wzięli tancerze ze Środowiskowych Domów 
Samopomocy z: Pisza, Białej Piskiej, Ełku, Giżycka, Kętrzyna, Lidzbarka, Nowej 
Wsi Ełckiej, Orzysza, Prejłowa, Reszla, Szczytna, Węgorzewa oraz trzy ŚDS z 
Olsztyna. 

Osoby z różnymi niepełnosprawnościami po raz kolejny udowodniły, że wielkie 
serce, ogromna pasja i poświęcenie, a także niebywałe zaangażowanie stanowią 
często większą wartość niż sama sprawność fizyczna. Pokazały, iż pomimo 
swoich licznych ograniczeń, chcą i potrafią cieszyć się tańcem. Tym samym dały 
dowód powiedzeniu, że „chcieć to móc”. Serdecznie im za to z całego serca 
dziękujemy.  

Podczas imprezy można było zjeść różne potrawy z grilla, spróbować zupy 
grochowej oraz skosztować pysznych ciast oraz innych słodkości. Stoiska z 
jedzeniem cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przybyłych gości. Jednak 
nie mniejszą atrakcją była Foto budka czy też pokaz taneczny zawodowych 
tancerzy. Słowem atrakcji, zarówno tych tanecznych, jak i rekreacyjnych nie 
brakowało.  

Wielkie gratulacje należą się naszej parze tanecznej czyli Pani Teresce oraz Panu 
Eugeniuszowi, którzy wytańczyli dla naszego domu 1 miejsce w kategorii Para. 
Brawo!  

Wyniki XII Turnieju Tańca przedstawiają się następująco: 

Kategoria PARA:  

wyróżnienie - ŚDS w Reszlu 

III miejsce - ŚDS w Nowej Wsi Ełckiej 
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II miejsce - ŚDS w Prejłowie 

I miejsce - ŚDS w Piszu  

Kategoria GRUPA: 

wyróżnienie - PŚDS w Białej Piskiej 

III miejsce - ŚDS w Węgorzewie 

II miejsce - ŚDS w Giżycku 

I miejsce - ŚDS w Prejłowie  

Wszystkim wygranym serdecznie gratulujemy i czekamy z niecierpliwością na 
kolejne spotkanie w przyszłym roku. 

Za pomoc i wsparcie w przygotowaniu XII edycji Turnieju Tańca serdecznie 
dziękujemy m.in.: 

Ewangelickiemu Stowarzyszeniu Betel, Bankowi BNP Paribas Oddział w Piszu, 
Piskiemu Domowi Kultury, Urzędowi Miejskiemu w Piszu, Miejsko-Gminnemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piszu, Piernikarni Cafe, Studiu 49, Pani Ewie 
Kudelskiej. 
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Relacja i zdjęcia: ŚDS w Piszu 

 
 



 
 

- 19 - 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 
 

Promocja książki ,,Ty, ktόry miliony gwiazd zapaliłeś“ 
 
W czwartek 22 września w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Olsztynie odbyła się premiera książki ,,Ty, 
ktόry miliony gwiazd zapaliłeś“ Kamila Basińskiego 
(autor książki Marcina Lutra myśli (nie)znane).  
Wydarzenie organizowane było przy pomocy Pani 
Poseł Urszuli Pasławskiej, Wojewódzkiej biblioteki 
publicznej i Parafii E-A w Olsztynie.  
 
Część z dochodów z książki przeznaczona będzie na 
cele charytatywne.  
 
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej 

 

Źródło: https://www.facebook.com/DiecezjaMazurska/ 

Pan Kami l Basińcki poprowadzi tegoroczne Rekolekcje Adwentowe  
pod nazwą: „Adwent z Lutrem” w naszej parafii w  Piszu,  

już teraz serdecznie zapraszamy! 05-07.12.2022 r. 
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POSTACIE BIBLIJNE 
 

Saul zaczął szukać sprzymierzeńców, aby pozbyć się pasterza imieniem 

Dawid 

Ten zaś musiał uciekać. Udał się zatem do Achimeleka, mieszkającego w Nob. 
Tam po rozmowie z kapłanem (Achimelekiem) udało się mu dostać kilka 
poświęconych chlebów oraz miecz Goliata - tego, którego niegdyś Dawid 
pokonał. Ucieczka Dawida powiodła go na ziemie Gat, gdzie spotkał króla 
Achisza. Sława uciekającego poprzedziła go, tak więc król wiedział, że Saul i 
Dawid mają konflikt. Dawid wyczuwając sytuację zaczął zachowywać się 
niepoczytalnie, udając obłąkanego (gdy go chwytali rękami, bił pięściami w 
odrzwia bramy i obśliniał swoją brodę 1 Sm 21,14). Achiasz widząc obłąkanie 
Dawida, kazał mu odejść. Dawid znalazł schronienie w jaskini Adullam, gdzie 
dołączyli do niego bracia oraz cała rodzina jego ojca. Ponadto tam Dawid stał się 
przywódcą wszystkich uciśnionych, zadłużonych oraz rozgoryczonych. Łącznie 
około 400 mężów.  Uciekinier chcąc zapewnić spokojne życie dla swoich rodziców 
udał się do króla Moabu. Z tamtąd wyruszył do Jear-cheret. W międzyczasie Saul, 
słysząc o tym, że Dawid znalazł schronienie u Achimeleka, kazał wybić wszystkich 
85 kapłanów Pana. Ocalał tylko Ebitar - syn Achimeleka, który doniósł Dawidowi 
o wszystkim, co uczynił Saul. Dawid żałował zabicia kapłanów i przyjął Ebitara 
pod swoją opiekę.  Dawid po wyzwoleniu miasta Keila z rąk Filistyńczyków, 
musiał dalej uciekać. Wraz z  wojskiem tułał się po pustyni, aż trafił do jaskini. 
Tak się złożyło, że nieopodal jaskini przejeżdżał Saul i jego armia. Saul udając 
się za potrzebą wszedł do jaskini, gdzie przebywał Dawid ze swoimi ludźmi. 
Wojownicy Dawida chcieli zabić Saula, lecz ten ich powstrzymał, a sam 
ukradkiem odciął kawałek szaty królewskiej. Saul mimo wszystko był 
pomazańcem Bożym - wybranym przez Boga na króla Izraela - dlatego Dawid 
nie pozwolił go skrzywdzić. Dawid ujawnił się przed Saulem, pokazując mu kawał 
szaty. Mówił, że miał okazję zabić, ale zaniechał tego. Doszło do rozejmu i 
przysięgi, że Dawid nigdy nie skrzywdzi dzieci króla Saula, ani jego potomstwa.  
Przyszły król udał się na pustynię Param. Nieopodal , w Maon żyli Nabal i jego 
żona Abigail. Nabal był bardzo zamożnym człowiekiem. Dawid wysłał do niego 
dziesięciu ze swoich sług, by skłonić Nabala do podzielenia się żywnością. Ten 
jednak odprawił ich. Jeden ze sług Nabala udał się do Abigail i doniósł jej o tym, 
co uczynił Nabal. Abigail kazała przygotować posiłek swoim sługom i wraz z nimi 
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udała się do Dawida. Nabala za to, że nie ugościł  Dawida spotkała śmierć. Dawid 
zatem wziął sobie za żonę Abigail - wdowę po Nabalu.  W Jezreel Dawid pojął za 
żonę natomiast Achinoam. W międzyczasie Saul wydał swoją córkę Michal (też 
żonę Dawida) za mąż, za Paltiego. CDN. 

 Ks. Bartłomiej Polok 

 
 

CHWILA RELAKSU  
 

Krzyżówka na październik 

Księga  Jonasza (Jon) 
     1.               

    2.                  

      3.                

4.                          

  5.                     

      6.              

    7.                  

   8.                    

   9.                

10.                       

 11.                    

    12.                

    13.                 

  14.                   

    15.                 

    16.                  

    17.                 

    18.                 

  19.                  

 

 



 
 

- 22 - 

1. Jonasz chciał ją oddać Panu (Jon 4, 3) 
2. Poszedł po Jonasza w czasie burzy (Jon 1, 6) 
3. Ojciec Jonasza (Jon 1, 1) 
4. Mieli je na siebie włożyć zarówno ludzie, jak i zwierzęta (Jon 3, 8) 
5. "Ty jesteś Bogiem … i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który  
    żałuje nieszczęścia" Jon 4, 2 
6. Jonasz wsiadł tam na statek (Jon 1, 3) 
7. "Jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga …, który stworzył morze i ląd" Jon 1, 9 
8. Tam chciał uciec Jonasz (Jon 1, 3) 
9. Ogłosili go mieszkańcy Niniwy (Jon 3, 5) 
10. Jaki krzew wyrósł w jeden dzień i w jeden dzień zginął? (Jon 4, 6-10) 
11. Jaki był sen Jonasza na statku? (Jon 1, 5) 
12. Podgryzł krzew (Jon 4, 7) 
13. W jego cieniu usiadł Jonasz (Jon 4, 5) 
14. Tam Bóg posłał Jonasza (Jon 3, 2) 
15. Złożyli ją mężowie ze statku (Jon 1, 15) 
16. Niniwa to miasto na trzy dni drogi … (Jon 3, 3) 
17. Modlił się z wnętrza ryby. 
18. Jonasz życzył jej sobie omdlewając (Jon 4, 8) 
19. "Gdy ustawało we mnie …, wspomniałem na Pana" Jon 2, 8 

Elżbieta Polok, ks. Bartłomiej Polok 

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. 
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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. 

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu 
pl. Daszyńskiego 12A 

12-200 Pisz 
78 1600 1462 1859 6292 8000 0001 

 
Tytułem: Fundusz dla Żywych 

*** 
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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 
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 
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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”. 

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: 

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/


 
 

- 26 - 

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 

*** 
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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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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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