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HASŁO MIESIĄCA WRZESIEŃ 2022 R. 
  
  

Kochać Boga to najpiękniejsza mądrość. Syr 1,10 
 
 
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Powoli dobiega do 
końca czas wakacji, urlopów, wypoczynku. Nasze dzieci i wnuczęta powoli 
wracają do szkół. Studenci rozpoczną naukę w październiku. Naqdszedł czas, 
kiedy dzieci i młodzież rozpoczynają zdobywanie kolejnych etapów mądrości i 
doświadczenia. Ale czy jest inaczej z nami dorosłymi, czy starszymi ludźmi? Nie. 
Każdego dnia czegoś się uczymy, każdego dnia doświadczamy czegoś nowego, 
doświadczamy dobra, ale i niestety zła i ludzkiej nienawiści. Każdego dnia 
człowiek więc staje się mądrzejszy i bardziej doświadczony. Lecz każdy etap 
zdobywania mądrości tej szkolnej, ale i mądrości życiowej powinien być 
przepełniony miłością do Boga. Bo jak czytamy w księdze Syracha kochać Boga 
to najpiękniejsza mądrość… Drogi siostry i bracia. Kiedy tak przyjrzymy się 
współczesnemu społeczeństwu, to niestety widać, że Bóg i Jego obecność w 
życiu człowieka został odsunięty na bok… W szczególności średnie i młode 
pokolenie, które wyrastało w wolnej Polsce, w pokoju, nie doświadczyło 
cierpienia, bezsilności, odrzucenia, prześladowań, odsuwa Boga jako relikt 
przeszłości, odkłada relację z Bogiem na starość, zamykając swoje duchowe życie 
jedynie do okazjonalnych (jeśli w ogóle) wizyt w kościele. Nawet doświadczenia 
ostatnich lat, śmierć wielu setek ludzi na skutek pandemii, kryzys ekonomiczny, 
wojna na Ukrainie nie spowodowała refleksji nad kruchością i niestabilnością 
ludzkiego życia. Mam nieustającą nadzieję, że współczesny człowiek zmądrzeje i 
się obudzi z duchowego snu… jak to pisze Syrach i zrozumie, że najpiękniejszą 
mądrością jest kochać Boga… Właśnie tej mądrości życzę sobie i wam drogie 
siostry i bracia. Bo miłość do Boga daje naszemu życie poczucie pokoju i 
bezpieczeństwa, trwając przy Bogu wiemy, że nic nas nie przezwycięży, że 
możemy w zaufaniu Bożej miłości i opieki iść danej w każdy nowy dzień naszego 
życia. Niechaj miłosierny Bóg prowadzi i błogosławi nam oraz naszym dzieciom 
w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym. Dobrego czasu wypełnionego 
miłością do Boga! Amen. 
 
 

  Ks. Marcin Pysz 
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Z ŻYCIA PARAFII  
 

Konwersja mamy i chrzest syna w Wejsunach. 

W niedzielę 12 czerwca w 
kościele ewangelickim w 
Wejsunach miały miejsce dwie 
ważne i wyjątkowe uroczystości. 
Podczas nabożeństwa miała 
miejsce konwersja (wstąpienie) 
Patrycji do Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP. Chwilę 
potem rozpoczęła się uroczystość 
Chrztu Świętego małego 
Tymoteusza, syna Patrycji i Karola. 

W tym wyjątkowym nabożeństwie wzięli udział nasi parafianie oraz członkowie 
rodziny, którzy z wielką radością powitali nowych piskich parafian: Partycję i 
Tymka! 

W imieniu Rady Parafialnej życzymy wiele Bożego błogosławieństwa Patrycji, 
Karolowi oraz Tymoteuszowi! 

 

zdj. Aleksandra Lis Photo 

*** 



 
 

- 4 - 

Piknik Rodzinny w ŚDS w Piszu 

W dniu 14.07 br. w ogrodzie parafialnym przy ŚDS w Piszu miło miejsce święto 
domu – Piknik Rodzinny. Jest to dzień, kiedy rodziny naszych podopiecznych 
spędzają z nami czas. W tegorocznym wydarzeniu wziął udział ks. Marcin Pysz 
oraz p. Dariusz Vogel, którzy reprezentowali Zarząd Ewangelickiego 
Stowarzyszenia Betel. Podczas spotkania zebrani mogli poznać kadrę ŚDS w Piszu 
oraz zobaczyć wspaniałe występy naszych podopiecznych. Rodziny naszych 
podopiecznych mogły również porozmawiać o prowadzonej terapii. Spotkanie 
prowadziła dyrektor domu p. Magdalena Masłowska. 

Dziękujemy serdecznie za przygotowanie i przybycie na tegoroczny Piknik 
Rodzinny. 

Takie spotkania są największą radością dla naszego stowarzyszenia. Wtedy 
widać, jak ważna jest nasza praca i zaangażowanie naszej kadry w terapię. Jak 
to jedna z córek naszych podopiecznych powiedziała: dzięki wam mama czuje 
się znowu potrzebna… Cieszymy się, że już od 14 lat możemy służyć 
mieszkańcom Gminy Pisz, zaś od 7 lat mieszkańcom Gminy Biała Piska – 
powiedział ks. Marcin Pysz. 
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*** 

Pomoc dla Charkowa odebrał bp Pavlo Shvarts 

W dniu 21 lipca br. przekazaliśmy kolejną pomoc dla 
Charkowa. Udało się nam przekazać ponad 1 000 
szt. środków opatrunkowych, 230 opakowań leków 
przeciwbólowych i przeciwzapalnych oraz 50 szt. 
apteczek pierwszej pomocy dla żołnierzy w 
Charkowie. Łączna wartość przekazanej pomocy to 
ponad 13 000,00 zł. 

Pomoc została zebrana i przekazana dzięki 
Ewangelickiemu Stowarzyszeniu Betel oraz panu dr. 
Christianowi Meyl z Zakonu Joannitów. 

Pomoc odebrali ks. bp Pavlo Shvarts 
wraz z małżonką Agatą.  

Dzięki naszemu stowarzyszeniu i 
współpracy z księdzem biskupem trafiamy 
dokładnie w potrzeby osób cierpiących z 
powodów działań wojennych na Ukrainie. 
Kolejny transport pomocy planowany jest 
na sierpień, gdzie nasze stowarzyszenie 
przekaże aparat USG dla charkowskiego 
szpitala oraz kolejny transport apteczek i leków.  



 
 

- 6 - 

 

zdj. M. Żelechowska 

*** 

Nowe miejsca w PŚDS w Białej Piskiej od września 2022 r. 

W dniu 21.07 br. otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość o zwiększeniu miejsc 
statutowych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej 
o kolejne 5 miejsc. Zwiększenie nastąpi od 01.września 2022 r. – zgodnie z 
decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Od września w naszym ośrodku 
wsparcia znajdzie pomoc i opiekę 57 osób. 

Dziękujemy pani dyrektor 
Agnieszce Kosakowskiej oraz 
pracownikom Starostwa 
Powiatowego na czele z p. 
Andrzejem Nowickim – 
Starostą Powiatu Piskiego, za 
pomoc oraz starania o 
zwiększenie liczby miejsc 
statutowych PŚDS w Białej 
Piskiej. 

 

*** 
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Trzeci transport pomocy na Ukrainę 

Przygotowaliśmy kolejny transport dla naszych sióstr i 
braci w Charkowie. Dzięki darowiźnie osoby prywatnej 
oraz nieocenionej pomocy naszych zagranicznych 
partnerów przygotowaliśmy kolejny transport pomocy. 

W tym transporcie przekazaliśmy: 105 wojskowych 
apteczek pierwszej pomocy wyposażonych w 
specjalistyczne opatrunki zaciskowe, 4 kartony leków 
przeciwzapalnych itp, ponad 2000 szt maseczek FP2 
oraz pełen komplet urostomii. 

Wartość przygotowanej pomocy przekroczyła 30 tysięcy złotych. 

Serdecznie dziękujemy kadrze Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel 
oraz wszystkim darczyńcom za pomoc! Transport został przekazany 11 
sierpnia na ręce Biskupiny Agaty Shvarts  i trafił do najbardziej 
potrzebujących mieszkańców Charkowa oraz szpitala w Charkowie.  
 

*** 
  

Ogórkowa Niedziela 

W niedzielę 07 sierpnia br. w naszej 
parafii rozdawaliśmy ogórki z 
ekologicznej uprawy państwa 
Jabłońskich w Kwiku. Każdy uczestnik 
nabożeństwa w Piszu po modlitwie 
otrzymał tyle ogórków ile chciał… 
pozostała część została przekazana dla 
podopiecznych ŚDS w Piszu. Niedziela więc ta została nazwana niedzielą 
ogórkową… 
Serdecznie dziękujemy państwu Karinie i Mariuszowi za okazane serce i 
ofiarowania płodów rolnych ciężkiej pracy rolników. 

*** 
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Ślub ks. Bartłomieja Poloka i pani Elżbiety Gabryś! 

W dniu 13 sierpnia br. ks. Bartłomiej Polok oraz pani Elżbieta Gabryś wzięli ślub 
w kościele ewangelickim w Pruchnej na Śląsku Cieszyńskim. Ślubu udzielił ks. 
Marcin Pysz, kazanie wygłosił ks. Dawid Banach z Suwałk, zaś w liturgii udział 
wzięli ks. Adrian Lazar ze Szczytna oraz ks. Wojciech Płoszek z Ostródy. 

W dniu 16 sierpnia do parafii ewangelickiej w Mrągowie wrócili duszpasterz 
mrągowski wraz z panią pastorową Elżbietą Polok. 

W tym miejscu w składamy nowożeńcom serdeczne życzenia Bożego 
błogosławieństwa.  

 
 

*** 

Jubileusz w Jaworzu 

Ważne wydarzenia w parafii ewangelickiej w Jaworzu. Parafia obchodziła 
wyjątkowe jubileusze poświęcenia kościoła, działalności artystycznej chóru 
kościelnego oraz zespołu Cantate. 
Ks. Marcin Pysz wraz z małżonką Lilianną wzięli udział w uroczystości 240 
pamiątki poświęcenia kościoła ewangelickiego w Jaworzu, 110 lecia 
Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jaworzu oraz 25 lecia Zespołu Cantate. 
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Pastorostwo Pysz śpiewali wiele lat w chórze kościelnym w Jaworzu, zaś ks. 
Marcin Pysz był członkiem pierwszego składu zespołu Cantate. 
Był to piękny rozśpiewany weekend zakończony uroczystym nabożeństwem 
podczas którego kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec, zaś słowa pozdrowień 
przekazał ks. bp dr Adrian Korczago. 
 

 
 

 
 

Zdj. Szymon Pysz 

 

*** 
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Prace budowlane w Wejsunach! 

Od lipca rozpoczęły się prace budowlane przy kościele ewangelickim w 
Wejsunach, gdzie dzięki dotacji z LGD Mazurskie Morze powstanie Chata 
Grillowa, jako miejsce spotkań i integracji. 

Prace budowlane polegające na utwardzeniu terenu oraz montażu Chaty 
Grillowej prowadzi firma Arkada z Piszu. Mamy nadzieję, że montaż chaty 
zakończy się początkiem września. 

Uroczyste otwarcie nowego obiektu przy kościele ewangelickim 
planowane jest na 02.10.2022 r. i będzie połączone z uroczystym 
nabożeństwem na Święto Żniw. Nabożeństwo odbędzie się o godz. 
10:00 w kościele ewangelickim, zaś po nabożeństwie zostanie otwarta 
Chata Grillowa. 

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo w  Św ięto Żniw  oraz na 
spotkanie przy kaw ie, cieście i grillu po nabożeństw ie. 
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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 wrzesień;  

11.09.2022 r. 
25.09.2022 r. ( wyjątkowo o godz. 10:00) 

02.10.2022 r. – Dziękczynne Święto Żniw ( wyjątkowo o godz. 10:00) 
09.10.2022 r. 

 
 Serdecznie zapraszamy! 

 

  

 
*** 
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Wprowadzenie Rady Parafialnej 

Zapraszamy w niedzielę 25 września  na 
godz. 10:00 do kościoła ewangelickiego w 
Wejsunach na uroczyste nabożeństwo, 
podczas którego odbędzie się wprowadzenie 
Rady Parafialnej oraz Komisji Rewizyjnej.  

Wprowadzenia dokona Biskup  
Diecezji Mazurskiej ks. bp Paweł Hause. 

 
Serdecznie zapraszamy! 

 
W tym dniu będzie jedno nabożeństwo dla całej naszej parafii. 

 
*** 

 
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. 
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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. 

 

 
 
 
 
 

PLAN NABOŻEŃSTW WRZESIEŃ 2022 R. 
 
 

Zapraszamy na nabożeństwa na kanale www.YouTube.com  

Nazwa kanału: Parafia EA w Piszu 

Prosimy o subskrypcję naszego parafialnego kanału! 
 
 

http://www.youtube.com/
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Data Tekst 
kazalny Uroczystość Wejsuny Pisz   Ełk Biała 

Piska 

04.09. Dz 9,    
1-20 

12. Niedziela po 
Trójcy Świętej;  

09:00 
  

11:00 
  

18:00 
  

 do 
Ełku 
godz. 
17:15 

11.09.  Łk 10, 
25-37 

13. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00 

 

11:00 
 

  

18.09. Iz 12,1-6 14. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

09:00 
  

11:00 
  

18:00 
  

 do 
Ełku 
godz. 
17:15 

25.09. Ga 5,25 
– 6,10 

15. Niedziela po 
Trójcy Świętej 

Wejsuny 10:00 – Wprowadzenie Rady 

Parafialnej       

02.10. 5 Mż 8, 
7-18 

16. Niedziela po 
Trójcy Świętej 
Dziękczynne 
Święto Żniw 

Wejsuny 10:00 

      

  

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

         - transport na nabożeństwo;          - szkółka dla dzieci; 
 

                      - transmisja online na kanale You Tube.  

 
*** 

 
Zapraszamy również do oglądania nabożeństw 

ewangelickich w TVP Kultura. 
Emisje nabożeństw we wrześniu; 

11 września 2022, godz. 8.00 – kościół Marii Panny w Lubaniu 
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WIEŚCI Z NASZYCH OŚRODKÓW WSPARCIA 
 
 

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

 
Sierpień choć krótszy o tydzień z powodu urlopu obfitował w różne atrakcje. Miło 
spędziliśmy dzień nad jeziorem, dużo spacerowaliśmy, zajadaliśmy się 
przygotowanymi pysznościami, spotkaliśmy się z uczestnikami z ŚDS z Pisza 
podczas integracyjnych rozgrywek w bocce, a niedługo wybieramy się na turniej 
tańca organizowany przez piski ŚDS. 
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Relacja i zdjęcia: Piotr Dobosz 
 

*** 
 

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

 
Mimo panujących upałów lipiec i sierpień w Naszym Ośrodku był bardzo wesoły. 
14 lipca odbył się Piknik Rodzinny, na który przybyły rodziny, znajomi i przyjaciele 
uczestników. Był grill, wspólna zabawa oraz występy artystyczne, w których brali 
udział uczestnicy. Panowała fantastyczna i rodzinna atmosfera. W sierpniu 
obchodziliśmy Dzień Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Z tej 
okazji kadra terapeutyczna przygotowała występy artystyczne oraz różne 
konkursy, w których brali udział opiekunowie. Przy przysmakach z grilla i 
wspólnej zabawie wszyscy bawili się wspaniale. 
W Naszym Domu gościliśmy Ratownika Medycznego, który bardzo ciekawie 
prowadził spotkanie na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy byli 
bardzo zadowoleni z wykładu. 
30 sierpnia wybraliśmy się do PŚDS w Białej Piskiej, gdzie zagraliśmy towarzysko 
w bocce. 
Korzystając z uroków lata odpoczywamy na łonie natury, spędzając czas w 
ogrodzie przy relaksacyjnej muzyce. 
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Relacja i zdjęcia: Violetta Zakrzewska 
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA - KRAJ 
 
 

W dniach 17-21 sierpnia w Parafii w Mrągowie odbywały się doroczne Diecezjalne 
Dni Ewangelizacji. Część wykładowa gościła jednego z najbardziej znanych 
profesorów Luterańskich w Polsce Jerzego Sojkę. Profesor prowadził wykłady nt. 
Światowej Federacji Luterańskiej. Po każdym wykładzie przychodził czas na 
spotkanie z gośćmi dnia. Pierwszym gościem był ks. Robert Augustyn proboszcz 
parafii w Białej, który odpowiadając na pytania prowadzącego ks. Tomasza 
Wigłasza, opowiedział część swojej historii i przygód związanej z sportami 
motorowymi. Drugiego dnia gościem była Agata Shvarts żona bp Pavlo Shvartsa 
z kościoła Luterańskiego na Ukrainie. W pełnym wzruszenia wywiadzie 
przybliżyła zebranym w kościele aktualną sytuację na Ukrainie, wyzwania które 
musiała podjąć w ostatnich miesiącach i wdzięczność mieszkańców Ukrainy za 
pomoc niesioną z naszych parafii. Trzeciego dnia wywiad prowadzony był z dr. 
Joanną Kluczyńską wykładowcą Chat. Wypowiedzi nacechowane były dużym 
profesjonalizmem i wiedzą w zakresie pomocy i Diakonii. Ostatniego dnia 
spotkanie odbyło się z niezwykłym znawcą prawa kościelnego Panią Agnieszką 
Filak – największe zainteresowanie wzbudził temat RODO. Każdego dnia po 
spotkaniach z tymi wyjątkowymi osobami, następowało kolejne spotkanie tym 
razem z równie wyjątkowym i charyzmatycznym ks. Markiem Michalikiem. Ten 
wielki mówca Ewangelizacyjny wraz z ks. Tomaszem Wigłaszem i zespołem 
muzycznym z Wisły Czarne wykarmili wszystkie spragnione Słowa Bożego serca. 
Na ogrodzie przed kościołem w przerwach dochodziło do wielu spotkań między 
Luteranami z różnych części kraju, i jedynie jako wyjątek, nowo zasiana trwa nie 
była z tego zadowolona. W trakcie spotkań również dzieci miały dla siebie swoje 
miejsce, gdzie w salce parafialnej, wraz z grupą z Białegostoku, mogły brać udział 
w licznych zabawach i projektach plastycznych. Najpopularniejsze jednak były 
zabawy na świeżym powietrzu (berek, piłka nożna i sporadyczne zapasy z 
wychowawcą Karlosem). Równolegle, pod wodzą ks. Łukasza Stachelka, odbywał 
się Diecezjalny Zjazd Młodzieży. Młodzież, oprócz uczestniczka w wieczornych 
punktach programu miała okazję posmakować kajakarstwa, safari, a przede 
wszystkim pobyć budować wzajemne relacje z rówieśnikami. Spotkanie w 
Mrągowie zakończone zostało uroczystym nabożeństwem z udziałem wielu 
księży i biskupa Diecezji Mazurskiej. Parafianie z Mrągowa podczas całego 
pięciodniowego spotkania przygotowywali kawiarenkę na której można było z 
apetytem zjeść pyszne domowe ciasta, pączki, rogaliki i faworki. 
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POSTACIE BIBLIJNE 
  

Smutnym jest, że Saul i 

Daw id 
popadli ze sobą w konflikt… A tak dobrze się zapowiadało. Dawid zanim został 
królem był zwykłym pasterzem trzody. To właśnie jemu przypisuje się autorstwo 
wielu psalmów, które znajdziemy w psałterzu. 

Samo wybranie Dawida na króla było dość ciekawe, bowiem gdy Samuel udał się 
do Isajego, ten przedstawił mu swoich siedmiu synów. Samuel był przekonany, 
że Bóg wybrał na króla najsilniejszego z braci – Eliaba. Eliab był wysoki i 
urodziwy, zdaniem Samuela nadawał się na króla. Nic jednak bardziej mylnego. 
Bóg powiedział Samuelowi: Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy 
człowiek. Człowiek patrzy na to co ma przed oczyma, ale Pan patrzy na serce (1 
Sm 16,7). Kolejnych braci też Bóg nie pozwalał namaszczać. Dopiero 
najmłodszemu było to dane. I tak Samuel namaścił rogiem z olejem Dawida na 
króla. 

Pierwsze spotkanie Dawida z Saulem, nic nie zapowiadało, że ci mogą popaść w 
konflikt. Za każdym razem gdy „duch zły” (1 Sm 16,14) dopadał i trapił Saula, 
ten potrzebował jakiegoś grajka, który by pomógł ukoić jego ból. Rozesłał więc 
służących, aby znaleźli utalentowanego grajka. Tak służący trafili na Dawida, 
który umiejętnie posługiwał się harfą. Słudzy zabrali Dawida ze sobą i oddali go 
na służbę u boku Saula. Saul mianował Dawida swoim giermkiem. 

Jakiś czas później, gdy wybuchła wojna z Filistyńczykami, po stronie wroga stanął 
Goliat z Gat o wzroście sześć łokci i piędź (około 4m). Żaden z Izraelitów nie 
chciał z nim walczyć. Dawid czując w sobie moc Bożą stanął do walki z Goliatem 
i co tu dużo mówić pokonał go za pomocą kamienia i procy. Następnie wziął 
miecz Goliata i ściął mu głowę. 

Dawid okazał się wspaniałym wojownikiem. Doszło  do tego, że był bardziej 
sławny niż Saul, co doprowadziło do ogromnej zazdrości ze strony tego drugiego. 
Saul zaczął czyhać na życie Dawida. Ten jednak o wszystkim się dowiadywał od 
swego najlepszego przyjaciela – syna Saula – Jonatana.  
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Podczas gdy Saula trapił zły duch, a Dawid mu przygrywał na harfie, ten pierwszy 
chciał przebić włócznią Dawida. Dawidowi udało się zbiec dzięki swojej żonie 
Michal (córka Saula) i udać się na osiedle prorockie gdzie przebywał Samuel. Saul 
ruszył za nim w pościg, ale został zatrzymany przez proroków z Ramy. Dawid zaś 
udał się do Jonatana, z którym przyrzekli sobie wielką ogromną przyjaźń.  

Niestety złość Saula na Dawida wzrastała i wzmagała się. Przeto zaczął go ścigać 
i szukać sprzymierzeńców do pokonania Dawida. 

CDN. 

Ks. Bartłomiej Polok 

 
CHWILA RELAKSU  

 

Krzyżówka na wrzesień 

Księga  Abdiasza (Ab) 

1. Cudzoziemcy do nich wkraczają (Ab 1, 11) 
2. Wśród nich jest wzgardzony (Ab 1, 2) 
3. Stanie się nim dom Jakuba (Ab 1, 18) 
4. Jego pycha zwodzi (Ab 1, 3) 
5. Gdzie narrator umieszcza siedzibę (Ab 1, 3) 
6. Miał widzenie 
7. Jego dom będzie płomieniem (Ab 1, 18) 
8. Jest ogołocony (Ab 1, 6) 
9. Przyjaciele zastawią je na ciebie (Ab 1, 7) 
10. Wygnańcy posiądą kraj Kananejczyków aż po ... (Ab 1, 20) 
11. O nim mówił Wszechmogący Pan (Ab 1, 1) 
12. Wśród nich orzeł założył gniado (Ab 1, 4) 
13. Będzie na górze Syjon (Ab 1, 17) 
14. Kraj górzysty (Ab 1, 19) 
15. Okryła ich za zbrodnie (Ab 1, 10) 
16. Zwodzi cię, od jednego z organów ludzkich (Ab 1, 3) 
17. Rzucano o nie losy (Ab 1, 11) 
18. Jacy rabusie splądrują dom (Ab 1, 5) 
19. Pili na niej (Ab 1, 16) 
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Elżbieta Polok, 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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