Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Piszu

PAŹDZIERNIK
Nr (13) 10/2011

Hasło roku:
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem
zwyciężaj”.
Rzym. 12,21

Hasło miesiąca października 2011:
„Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek
czystszy niż jego Stwórca? Hi 4,17

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy.
Hasło które nas wprowadza w ten nowy miesiąc, zachęca nas abyśmy
przemyśleli naszą postawę wobec Wszechmogącego Boga.
Powinniśmy każdego dnia zdawać sobie sprawę, że nasze życie, wszystko co
mamy i posiadamy, nasze talenty, uzdolnienia pochodzą od Boga i są Jego
darem. Z takiego poziomu nasze relacje z Bogiem będą przepełnione
dziękczynieniem i miłością do Wszechmogącego Boga.
Tego, który nas powołał do życia, to życie utrzymuje, zbawia nas w Jezusie
Chrystusie oraz uświęca w nas swoje dzieło poprzez Ducha Świętego.
Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy od Boga?, nie to Bóg nas
usprawiedliwia z Jezusie Chrystusie, to On czyni nas sprawiedliwymi, jeśli my
przyjmiemy Chrystusa do naszego życia i za Jego wzorem będziemy żyli.
W Jezusie objawiła się wielka i nieograniczona miłość do człowieka w jego
beznadziejnym położeniu. To w Chrystusie uzyskujemy nadzieję, i moc do
zmiany swojego życia, do dążenia ku sprawiedliwości! To jest Boży dar dla
grzesznego człowieka, dar miłości!
O tym powinniśmy każdego dnia pamiętać, a w szczególności w najbliższym
czasie, kiedy będziemy obchodzili Święto Dziękczynienia za Żniwa, Święto
Reformacji. W tym pierwszym dziękować chcemy Bogu za życie i za to, że je
utrzymuje, za codzienny chleb. Podczas tego drugiego chcemy Bogu dziękowac
za ojców wiary, dzieło Reformacji i odnowy Kościoła Jezusa Chrystusa, że
znowu zajaśniało Słowo Ewangelii i należycie sprawowane Sakramenty.
Niechaj Pan Bóg błogosławi nam wszystkim w tym czasie nadchodzących
ważnych świąt. Obchodźmy je z pokorą i w dziękczynieniu Bogu za jego
nieoceniony dar miłości.
Zostańcie z Bogiem!
ks. Marcin Pysz

***
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Z ŻYCIA PARAFII- WRZESIEŃ
Parafia ma pastorową!!!
Pani pastorowa Paulina Pysz pochodzi z Pisza i jest członkiem Parafii
Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu.
Ślubu udzielił ks. Piotr Mendroch z Mrągowa, a uroczystość uświetnił śpiewem
Zespół Cantate z Jaworza na Śląsku Cieszyńskim.
W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięło udział wielu gości, przyjaciół, księży
kościoła ewangelickiego jak i również goście z Rotary Club z Hamburga oraz
prezydent Schleswig - Flensburg pan Eckhard Schröder.
Wyjątkowymi gośćmi byli również v-ce Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego pani Urszula Pasławska, starosta Powiatu Piskiego pan Andrzej
Nowicki wraz z małżonką oraz v-ce burmistrz Pisza pani Grażyna Leszczyńska.

***
Nabożeństwa w Ełku o 13:30 !
Od września nabożeństwa w Ełku będą odbywały się co dwa tygodnie o
godzinie 13:30. Luterańskie nabożeństwo w Ełku można przeżyć w każdą 2 i 4
niedzielę.
Bardzo serdecznie przepraszamy za zmianę godzin nabożeństw mamy nadzieję,
że taka sytuacja długo nie potrwa.
Serdecznie zapraszamy na luterańskie nabożeństwa w Ełku!!
***
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Kwartet Camerata zagrał w Wejsunach

Dnia 17.09.2011 Nasz mały kościół stał się niewielką filharmonią a to za sprawą
kwartetu smyczkowego Camerata z Warszawy zespół ten przyjechał na Mazury
w ramach 32 Mazurskiej Konferencji Fizyki.
Dzięki temu kwartetowi mogliśmy wysłuchać utworów takich mistrzów jak
Joseph Haydn i Franz Schubert. Koncert ten był dużym wydarzeniem i będzie
on długo wspominany wśród nas.
Zdj. i rel. Michał Dudziński
***

Rękodzieło artystyczne w piskiej parafii ewangelickiej

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży działające w imieniu
Akademii Rozwoju Filantropi w Polsce o Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności dofinansowało wniosek złożony przez Ew3angelickie
Stowarzyszenie Betel. Wysokość dofinansowanie wynosi 5 000,00 zł.
Projekt pod nazwą „Rękodzieło artystyczne” realizowany będzie od 01.09.2011
r. do 29.02.2012
Nasz projekt polega na:
Nasz projekt polega na zapoznaniu 15-osobowej grupy osób upośledzonych
umysłowo i przewlekle psychiczne chorych z rękodziełem artystycznym.
Chcemy umożliwić tym osobom aktywne spędzanie czasu wolnego oraz dać
szansę na wyrażenie siebie poprzez sztukę. Uczestnicy pod okiem opiekunów
będą wykonywać prace z gliny o tematyce walentynkowej i nie tylko. Następnie
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wypalone prace trafią do jednej ze szkół podstawowych na terenie Pisza.
Uczniowie tej szkoły będą malować i przyozdabiać prace wykonane przez osoby
niepełnosprawne W ten sposób już od najmłodszych pokoleń chcemy zmieniać
opinie na temat niepełnosprawności. 14.lutego 2012 wykonane prace będą
rozdawane mieszkańcom Pisza podczas uroczystego zakończenia projektu.
Finałem projektu będzie wystawa wszystkich prac wykonanych w ramach
projektu, podczas której uczestnicy będą rozdawać mieszkańcom Pisza swoje
prace. Uczestnicy stworzą galerię zdjęć z przebiegu prac, która będzie
ogólnodostępna podczas zakończenia projektu. Każdy będzie mógł przyjść i
zobaczyć efekty naszej inicjatywy. Powstanie również folder podsumowujący
przebieg projektu z logami naszych grantodawców: Działaj Lokalnie,
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

***

Wybory do Rady Parafialnej 2011

Pada Parafialna na posiedzeniu w dniu 22 września 2011 r. podjęła uchwały
zgodnie z Regulaminem Wyborów Władz Parafialnych dotyczące zbliżających
się wyborów do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej oraz delegata do Synody
Diecezji Mazurskiej.
Wybory odbędą się w dniu 06 listopada 2011 roku podczas Wyborczego
Zgromadzenia Parafialnego w Wejsunach o godz. 09:00, a w Piszu o godz.
11:00. Przedstawiciel z Białej Piskiej zostanie wybrany w dniu 30 października
2011 r. o godz. 13:00.
Rada Parafialna podjęła uchwałę o utworzeniu trzech okręgów wyborczych
przyporządkowując odpowiednią ilość mandatów
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I. Okręg Wyborczy: Miasto i Gmina Pisz oraz Miasto Łomża: Ilość
mandatów: 3 mandaty – Rada Parafialna, 2 mandaty – Komisja
Rewizyjna
II. Okręg Wyborczy: Miasto i Gmina Ruciane Nida (filia w Wejsunach):
Ilość mandatów: 2 mandaty – Rada Parafialna, 1 mandat – Komisja
Rewizyjna
III.

Okręg Wyborczy: Miasto i Gmina Biała Piska (filia w Białej
Piskiej): 1 mandat – Rada Parafialna

We wszystkich okręgach wyborczych będzie wybierany ze wspólnej listy
jeden delegat do Synodu Diecezji Mazurskiej.

Do niniejszego numeru załączone jest oświadczenie o kandydowaniu
***

Plan nabożeństw październik 2011r.

2.10.

Dziękczynne
Święto Żniw

Wejsuny

Pisz

Biała
Piska

09:00K

11:00K

13:00K

09.10.

16.Niedziela po
Trójcy Świętej

09:00

11:00

16.10.

17.Niedziela po
Trójcy Świętej

09:00

11:00
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Ełk

13:30K

13:00

23.10.

18.Niedziela po
Trójcy Świętej

09:00

11:00

30.10.

Święto
Reformacji

09:00

11:00

03.11

3. Niedziela
przed Końcem
Roku Kościel.

09:00K

11:00K

13:30

13:00

13:30K

***

Zapowiedzi wydarzeń
07.10. – posiedzenie Komisji Diakonijnej godz. 12:00 w Piszu
20.10. – I Wojewódzki Przegląd Form Teatralnych Środowiskowych
Domów Samopomocy
31.10. – Akademia Reformacyjna projekcja filmu „Luter” oraz
spotkanie przy kawie i cieście godz. 17:00 na parafii.
20.11. – Niedziela Wieczności (prosimy o dostarczenie wspomnień)
***

Nasi Jubilaci w październiku
05.10
07.10
08.10
14.10
14.10
14.10

Kwaśniewski Zygmunt
Vogel Gottfried
Owsianko Brygida
Zduńczyk Hanna
Żyjewska Hildegarda
Kadłubowska Herta

16.10
17.10
18.10
20.10
27.10
31.10
***
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Papis Willi
Kreska Mira
Dardzińska Angelika
Sobolewski Mieczysław
Świderska Edyta
Prusinowska Hildegard

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
KRAJ
Odsłonięcie tablicy ku czci Jana Heweliusza
W dniu 3 października 2011 r. miała miejsce na Gdańskiej Politechnice
uroczystość odsłonięcia reliefu ku czci Jana Heweliusza (1611-1687), wielkiego
astronoma, Gdańszczanina, głęboko wierzącego ewangelika.
Po uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego w PG, rektor prof. dr
hab. inż. Henryk Krawczyk wraz zaproszonymi gośćmi dokonał aktu
odsłonięcia pamiątkowej tablicy. We wspólnym odsłonięciu reliefu wielkiego
astronoma brali udział obok rektora, m.in. Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall, abp Sławoj Leszek Głódź (rz.-kat.) i bp Marcin Hintz (ew.-lut.)
oraz autor dzieła gdańskiego rzeźbiarza, Roberta Kai. Obaj biskupi dokonali
ekumenicznego aktu poświęcenia reliefu, akcentując w swych wypowiedziach
głęboką pobożność wielkiego uczonego i jego prawość.
16 grudnia 2010 Sejm RP zdecydował, że patronem roku 2011 będzie Jan
Heweliusz. Szczątki doczesne astronoma spoczywają w gdańskim Kościele św.
Katarzyny, gdzie astronom niemal codziennie oddawał się modlitwie i
medytacji. W styczniu b.r. w tym miejscu odbyła się ekumeniczna modlitwa i
odsłonięcie popiersia najznamienitszego astronoma XVII wieku.

***
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Jubileusz w Świdnicy
W dniach 24-25 września 2011 r. odbyły się uroczystości związane z 10.
rocznicą wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Ewangelickiego
Kościoła Pokoju w Świdnicy - największej drewnianej świątyni na świecie. W
jubileuszu uczestniczyli m.in. bp Jerzy Samiec - zwierzchnik Kościoła, bp
Ryszard Bogusz - zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, władze samorządowe
oraz goście z kraju i zagranicy. Pozdrowienia przesłał również Prezydent
Bronisław Komorowski.
Z okazji jubileuszu Parafia Ewangelicka oraz Urząd Miejski w Świdnicy
przygotowały dla mieszkańców miasta, Dolnoślązaków i Przyjaciół Kościoła
Pokoju różne wydarzenia. W sobotę w Teatrze Miejskim zorganizowano
kolaudację wieńczącą warsztaty filmowe w ramach Artystycznego Lata na placu
Pokoju. Zaprezentowano trzy etiudy filmowe inspirowane Kościołem Pokoju.
Drugim elementem wieczoru był spektakl pt.: „Jonasz” w reżyserii Anny
Wieczur-Bluszcz. Następnie w Kościele Pokoju w ramach cyklu Muzyka Nocą
wysłuchano koncertu organowego w wykonaniu Marcina Armańskiego.
W niedzielę odbyło się dziękczynne nabożeństwo na którym kazanie wygłosił
biskup Jerzy Samiec.
Ewangelickie Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy zostały wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO dnia 13 grudnia 2001.

***

HISTORIA MAZUR– KILKA MYSLI DZIADKA WŁADKA
W następnym numerze Piskiego Ewangelika zostanie wznowiony cykl
myśli Dziadka Władka…
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SPOJRZENIE WŁASNE
Nie ważne kim jesteśmy, ale ważne kim jesteśmy wobec siebie…
Czy to są przemyślenia? Nie wiem. Przed chwilą wróciłam od moich
przyjaciół. Ona katoliczka. On ateista. Ich córka i zięć mają ślub cywilny.
Byłam świadkiem na ich śłubie. Przecudowni ludzie. Moja "inność" ich nie
przeraża. Zawsze są mi życzliwi i pomocni. Ona z Katowic. On z Krakowa.
Córka urodziła się na Mazurach. Jak przybyli na Mazury, dowiedziałam się o
nich i pomyślałam: "Dobrze by było gdybym mogła z nimi zaprzyjaźnić się".
Nie musiałam długo czekać. Szybko znaleźliśmy wspólny język.
Moje środowisko było zaskoczone tym, że zaprzyjaźniłam się z nimi.
Wszyscy uważali, że oni to tak, ale ja nigdy. Stało się inaczej. Mieszkam na wsi,
w domu jednorodzinnym z wiejskim "obejściem". Wiadomo dom to ciągła
praca. I co okazuje się. Dziś w rozmowie z moimi przyjaciółmi powiedziałam,
że mam taką pracę w obejściu, której sama nie mogę wykonać. Zięć moich
przyjaciół (zwraca się do mnie ciociu) mówi ciocia masz coś do zrobienia? Ja
jestem teraz na urlopie. Chętnie pomogę. Nie mogłam odmówić, bo pomocy tej
potrzebuję. Jutro (sobota) Krzysiu będzie u mnie i pomoże mi przy wykonaniu
prac, których sama nie wykonam.
Przemyślenia? Nie wiem. Ale chyba tak. Nie ważne kim jesteśmy, ale
ważne kim jesteśmy wobec siebie - przyjaciółmi. Różnice wyznaniowe nie
mają tu znaczenia.
Życzę sobie i wszystkim "innym" takich przyjaciół jak ja mam. Mam
przyjaciela w osobie Pastora i mój przyjaciel ateista też z nim jest
zaprzyjaźniony. Może to błahostka, a może nie?
Matylda

KULINARNY KĄCIK
Żeberka:
1.

1,4 kg żeberek posypanych Vegetą,

2.

4 średnie cebule,

3.

1 szklankę ketchupu (tak się pisze?),

4.

2 łyżki musztardy,

5.

1 szklanka wody z rozrobioną kostką rosołową,

6.

0,5 łyżeczki słodkiej papryki,

7.

2 łyżeczki cukru,

8.

szczypta soli,
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Pozycje 3-8 połączyć ze sobą, dokładnie wymieszać. Żeberka wkładamy do
naczynia żaroodpornego, na wierzch układamy cebulę pokrojoną w talarki i
zalewamy wykonaną wcześniej zalewą. Pieczemy około 1,5 godziny w temp.
ok. 200 stopni. Smacznego.
Smacznego 
Matylda

***

ZNANI EWANGELICY
Ewa Farna
Ewa Farna urodziła się 12 sierpnia 1993 roku w Trzyńcu. W chwili
obecnej mieszka w Czechach, a dokładniej w Wędryni. Uczy się w polskim
gimnazjum w czeskim Cieszynie. Pochodzi z polskiej rodziny, w której w domu
mówi się po polsku, jak i gwarą cieszyńską. Ewa nie jest jedynaczką, ma brata
Adama i siostrę Magdalenę.
Jak dotąd artystka wydała sześć płyt studyjnych oraz koncertowe DVD.
Od dziecka interesowała się muzyką i śpiewaniem. Brała udział w licznych
konkursach muzycznych, choć nie oznacza to wcale, że Ewa nie interesowała
się sportem.
Zanim zaczęła się jej przygoda ze śpiewem, należała do narciarskiego
klubu SKY Beskyd. Konkursy, które wygrała Ewa to między innymi: konkurs
piosenki zorganizowany na Morawach, pierwsze miejsce na Europejskim
Festiwalu Młodzieży w Sosnowcu, Konkurs Piosenki Dziecięcej w
Hawierzowie, tam właśnie dostrzegł ją Leszek Wronka (producent muzyczny) ,
który potem pomógł Ewie stworzyć materiał demo. Chwilę później był występ
w programie „Szansa na sukces”, tam artystka zaśpiewała piosenkę Ryszarda
Rynkowskiego „Za młodzi, za starszy” i tym samym wygrała program.
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ks. Marcin Pysz
Proboszcz-Administrator Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu
Ewangelicki Kapelan Straży Granicznej
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu
pl. Daszyńskiego 12A
12-200 Pisz
tel. 087 423 22 80
kom: 502 620 934
www.pisz.luteranie.pl
e-mail: pisz@luteranie.pl

Parafia nasza prowadzi:
1. Diakonię Piską – udzielanie pomocy ludziom potrzebującym: ubrania
używane, meble używane, itp.
2. Diakonijny Bank Żywności – pomoc w postaci produktów spożywczych
po osób potrzebujących, dwa razy w tygodniu wydajemy chleb osobom
potrzebującym.
3. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego – wszelkiego rodzaju sprzęt,
m.in. łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, itp.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu – ośrodek gdzie pomagamy
35 osobom niepełnosprawnym.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
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