Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Piszu

MARZEC
Nr (18) 03/2012

Hasło roku:
Jezus rzekł: Pełnia mej mocy okazuje się w słabości.
2 Kor 12,9

Hasło miesiąca marzec 2012:

Syn Człowieczy nie przyszedł aby mu służono, lecz aby służyć i oddać
swe życie na okup za wielu. Mk 10,45
Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy.
Rozpoczął się Czas Pasyjny. Jest to kolejny czas darowany nam przez Boga.
Czas kiedy możemy wsłuchiwać się w zbawcze wydarzenia. Pasja jest
momentem zatrzymania i refleksji. Powoli zbliżająca się wiosna, wprost w
cudowny sposób pomaga nam przeżyć przebudzenie, gdyż ukazuje walkę życia
ze śmiercią, jasności z ciemnością, dnia z nocą.
Tak właśnie okazana jest wielka służba jaką odbył dla każdego z nas Jezus
Chrystus podczas swojej męki i śmierci na krzyżu Golgoty. On oddaje
najcenniejsze co ma, własne ciało, własną krew za grzechy ludzkości. On w
cudowny i trwały sposób pokonuje więzy śmierci i zmartwychwstaje.
Jakże znowu blisko jesteśmy tych wydarzeń! Jak one zadziałają na mnie w tym
roku? Czy w ogóle zainteresują mnie? Czy mają dla mnie jakiekolwiek
znaczenie?
Odpowiedź na te pytania, pomoże nam dobrze przeżyć Czas Pasyjny. Nie trzeba
nam czynić jakiś wielkich heroicznych czynów, aby udowodnić postną
pobożność! Serce zapalone Bożą miłością, serce gotowe odpowiedzieć na Boże
zawołanie i w kończy serce otwarte na drugiego człowieka – to będzie najlepsze
świadectwo przeżycia pasji mojego życia, jaką dał mi Pan.
Życzę wam drodzy, aby ten czas był naprawdę Bożym czasem, aby słowo
Chrystusa Pana trafiło do naszych serc i w nich zamieszkało.
Nie zmarnujmy danego nam czasu - wierzmy w Boga, wierzmy w Jego miłość,
ufajmy Jego działaniu w naszym codziennym życiu.
Trwajmy w Nim, a On będzie w nas!
Zostańcie z Bogiem!
ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII- Luty 2012
Ewangelickie Stowarzyszenie Betel podsumowało projekt
„Rękodzieło Artystyczne”
Projekt realizowany przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel przy pomocy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu polegał na zapoznaniu 15osobowej 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 - poinformowała pomysłodawczyni
projektu pani Julia Sobaszek.
Uczestnicy pod okiem opiekunów wykonali prace z gliny o tematyce
walentynkowej i nie tylko. Następnie wypalone prace trafiły do Szkoły
Podstawowej nr 2 w Piszu.
Uczniowie tej szkoły pomalowali i przyozdobili prace wykonane przez osoby
niepełnosprawne W ten sposób już od najmłodszych pokoleń chcemy zmieniać
opinie na temat niepełnosprawności.
14.lutego 2012 wykonane prace były rozdawane mieszkańcom Pisza
podczas uroczystego zakończenia projektu w Domu Spotkań w Piszu.

***
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I Sesja V Synodu Diecezji Mazurskiej
W dniu 18 lutego 2012 roku odbyła się 1 sesja V Synodu Diecezji Mazurskiej
Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego w RP.
Obrady rozpoczęło nabożeństwo spowiednio - komunijne w Mikołajkach,
podczas którego kazanie wygłosił Biskup Kościoła Luterańskiego w Polsce ks.
bp Jerzy Samiec.
Podczas obrad Synodu Diecezjalnego delegaci (świeccy i duchowni) wybrali
Biskupa Diecezjalnego. Został nim bp Rudolfa Bażanowskiego, jest to jego 3
kadencja (trwająca 10 lat).
W tym miejscy życzymy wiele Bożego błogosławieństwa w dalszym
przewodzeniu luteranom Warmii, Mazur, Suwalszczyzny oraz Podlasia (taki
obszar obejmuje Diecezja Mazurska Kościoła E-A w RP).
Delegatami piskiej parafii ewangelickiej w Synodzie Diecezji Mazurskiej są:
pan Dariusz Vogel oraz ks. Marcin Pysz.
Wybrano świeckiego Kuratora Diecezji, którym została pani Wanda
Wróblewska z Bartoszyc. Wybrano również Radę Diecezjalną, Komisje
Rewizyjną oraz delegatów do Synodu Kościoła.
Podczas obrad została wybrana również Rada Diakonii Mazurskiej w skład
której wchodzą: Rada Diecezjalna, Dyrektor Diakonii Mazurskiej,
przedstawiciel Diakonii Polskiej oraz dwaj przedstawiciele Synodu
Diecezjalnego. Synod w dniu 18 lutego br. wybrał: ks. Marcina Pysza (Pisz)
oraz ks. Piotra Mendrocha (Mrągowo).

***
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Uruchomiono kuranty na wieży kościoła w Wejsunach!
W niedzielę 19 lutego br. pierwszy raz nabożeństwo rozpoczęły 3 dzwony.
W minionym tygodniu firma Rduch dokończyła prace przy montażu kurantów
elektronicznych na wieży kościoła ewangelickiego w Wejsunach.
Możemy usłyszeć wybijanie godzin oraz każdego dnia o godz. 12:00 po
wybiciu godziny, rozbrzmiewa pieśń Warownym Grodem jest nasz Bóg –
ogólnoświatowy hymn Luteran. Pieśń ta została napisana przez ks. dra Marcina
Lutra w 1529 roku. Wielki reformator napisał tekst oraz melodię. Pieśń
wykonywana jest podczas największych świąt w Kościele Ewangelicko –
Augsburskim w RP, a przede wszystkim podczas Pamiątki Reformacji w dniu
31 października.

***
Sprawozdanie Diakonii Piskiej za 2011 rok
Pod tytułem "Wpisz dla piszA" rozpoczynamy tegoroczną akcję
promocyjną przekazania 1 % od podatku na rzecz Diakonii
Piskiej działającej przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w
Piszu.
Podobnie jak w ubiegłym roku wystarczy:
- wpisać KRS: 0000260697
- podać cel szczegółowy: DIAKONIA PISKA
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W ten sposób Państwa 1 % podatku trafi dla naszej Diakonii
Piskiej.
W tym roku zgodnie z celem całej Diakonii Kościoła Ewangelicko
– Augsburskiego w RP chcemy w szczególny sposób zwrócić
uwagę na:
- sytuację osób starszych,
- wspieranie integracji międzypokoleniowej,
- uwrażliwienia młodzieży na potrzeby osób starszych.
Serdecznie prosimy o przekazanie 1 % na rzecz DIAKONII
PISKIEJ podczas tegorocznego rozliczenia podatkowego.
Poprostu "Wpisz dla piszA"!!!
KRS 0000260697 oraz cel szczegółowy: DIAKONIA PISKA.
SZCZEGÓŁY NA ZAŁĄCZONEJ ULOTCE!

***
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Trzytygodniowa wizyta wolontariuszki w piskiej parafii
ewangelickiej
W dniu 23 lutego br. wolontariuszka zza granicy rozpoczęła służbę...
W dniu 23 lutego br. rozpoczął się trzy tygodniowy pobyt wolontariuszki z
Niemiec. Pani Renate Lamke – Fülbier przyjechał do naszej parafii z
Hamburga. Jest to już drugi pobyt pani Renaty w naszej parafii.
Zadania jakie będzie realizowała wolontariuszka to:
- pomoc w terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu,
- nauka tańca podopiecznych w ŚDS w Piszu,
- odwiedziny starszych parafian na terenie miasta i gminy Pisz.
Pani Renata jest z wykształcenia pedagogiem i muzykiem, zawodowo gra na
flecie poprzecznym. W trakcie nabożeństw będzie służyła swoim talentem,
wykonując solowe fragmenty na flecie poprzecznym. Wolontariuszka
pozostanie u nas trzy tygodnie. Pani Renata uczy się języka polskiego. To nie
jest pierwszy wolontariat w Polsce. Była już w Krakowie oraz w Piszu w roku
2011 r.
Cieszymy się bardzo, że znalazła chęć i możliwość przyjazdu do naszej małej,
ale jakże żywej parafii ewangelickiej w Piszu. Życzymy pani Renacie wiele
Bożego błogosławieństwa w jej służbie!

***
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Zapraszamy na Rekolekcje Pasyjne
W Wielkim Tygodniu (jak co roku) pragniemy zatrzymać się w codziennym
biegu i wspólnie przeżywać Rekolekcje Pasyjne. Jest to wyjątkowy czas
refleksji i zadumy nad wielkopiątkowymi wydarzeniami.
Spotykamy się od poniedziałku 02 kwietnia do środy 04 kwietnia 2012 r. w
kaplicy ewangelickiej w Piszu o godz. 17:00.
Rekolekcje zakończą się symboliczną wieczerza paschalną.
Bardzo serdecznie zapraszamy na ten wyjątkowy czas. Warto w czasie
pasyjnym zrobić sobie chwilę przerwy i wsłuchać się w przesłanie jakie do nas
kieruje ukrzyżowany Jezus Chrystus, aby lepiej zrozumieć radość Wielkanocną!

***
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Zapowiedzi wydarzeń
05.03. – godz. 10:00 – Konferencja Diecezjalna Księży
15.03 – godz. 18:00 – Posiedzenie Rady Parafialnej w Piszu
02-04.04 – godz.. 17:00 – Rekolekcje Pasyjne w Piszu
***

Nasi Jubilaci w lutym
11.03
12.03
15.03
16.03

Henzel Ewald
Redzko Krystyna
Wazińska Marta
Redzko Karol

17.03
25.03
25.03
26.03

Pysz Paulina
Czeraniuk Anna
Olchowy Waldemar
Drewnik Maria

***

Plan nabożeństw luty 2012 r.
Wejsuny

Pisz

Biała
Piska

11:00 K

13:00 K

03.03.

2. Niedziela
Pasyjna

09:00 K

08.03.

Tygodniowe
nabożeństwo
pasyjne

17:00

11.03.

3. Niedziela
Pasyjna

09:00

15.03

Tygodniowe
nabożeństwo
pasyjne

11:00

17:00

-9-

Ełk

13:30 K

18.03.

4. Niedziela
pasyjna

09:00 K

22.03.

Tygodniowe
nabożeństwo
pasyjne

17:00

25.03.

5. Niedziela
Pasyjna

09:00

29.03

Tygodniowe
nabożeństwo
pasyjne

01.04. Niedziela Palmowa

11:00 K

13:00 K

11:00

13:30 K

17:00

09:00 K

11:00 K

05.04

Wielki Czwartek

15:00

17:00

06.04

Wielki Piątek

15:00 K

17:00 K

08.04

1 Dzień Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego

09:00

11:00

09.04

2 Dzień Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego

11:00

***
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13:00 K

09:00 K

11:00 K

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
KRAJ
Podpisano porozumienie luterańsko - reformowane
W dniu 22 lutego 2012 r. w kościele Św. Trójcy w Warszawie odbyło się
nabożeństwo, podczas którego zostało podpisane Porozumienie o wzajemnym
dopuszczaniu wiernych do czynnego korzystania z praw i obowiązków
wynikających z udziału w życiu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego.
Porozumienie określa zasady przynależności ewangelików reformowanych do
parafii luterańskich i luteran do parafii ewangelicko-reformowanych. Reguluje
ono także kwestie biernego i czynnego prawa wyborczego takich osób do władz
parafialnych. Ponadto dokument wskazuje, w jaki sposób parafie, których
członkami są wierni bratniego Kościoła, powinny sporządzać sprawozdania
roczne.
Dokument został podpisany przez zwierzchników obu Kościołów i prezesów ich
synodów. Podczas nabożeństwa relacje między luteranami a reformowanymi w
Polsce przedstawił prof. Karol Karski, kierownik katedry ekumenizmu
Chrześcijańskiej
Akademii
Teologicznej.
Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego bp Marek Izdebski w
kazaniu wygłoszonym podczas środowego nabożeństwa podkreślił, że
porozumienie pozwala wiernym obu Kościołów na głosowanie w
zgromadzeniach parafialnych - mogą oni wybierać proboszczów, radę
parafialną, po uzyskaniu zgody swoich władz. Zaznaczył też, że wierni zyskują
pełnię praw na poziomie parafii.

***
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HISTORIA MAZUR– KILKA MYSLI DZIADKA WŁADKA
Szeroki Bór /Breitenheide/
Szeroki Bór to niewielka leśna osada w Puszczy Piskiej, leżąca przy linii
kolejowej i głównej drodze łączącej Pisz i Ruciane – Nidę.
Wkrótce po rozpoczęciu II wojny światowej w okolicy Pisza Niemcy
zaczęli budować kolejne umocnienia. Prace ruszyły wzdłuż linii demarkacyjnej
między Związkiem Radzieckim a Niemcami.
W 1939 r. zaczęto rozbudowywać stację kolejową Szeroki Bór. Do lasu
nad jeziorem Jegocin doprowadzono bocznicę kolejową. Zaczęto wznosić
pierwsze schrony oraz żelbetowe bunkry. W roku 1940 marszałek lotnictwa
niemieckiego Hermann Göring postanowił umieścić tu ośrodek dowodzenia
Luftwaffe. Do kwietnia 1941 r. obiekty były gotowe. Teren kwatery obejmował
ok. 3 km2 lasu. Mieściły się tu budynki magazynowe, gospodarcze, kasyno oraz
baraki mieszkalne dla personelu i obsługi. Teren został ogrodzony i
umieszczono na nim posterunki wojskowe.
Willa Göringa została usytuowana nad jeziorem Jegocin. Miała
przeszkloną werandę i taras z widokiem na jezioro. Do swej kwatery wojennej
Göring najczęściej przyjeżdżał specjalnym pociągiem, który oczekiwał na niego
na końcu bocznicy kolejowej.
W czasie wojny Göring przyjeżdżał wiele razy do Szerokiego Boru. Były
to krótkie kilkudniowe wizyty, czasem połączone z polowaniami w okolicy.
Göring znał dobrze te tereny, ponieważ przed wojną często przyjeżdżał na
Mazury na polowania.
W lipcu 1941 Göring podejmował w Szerokim Borze delegację lotników
niemieckich, którzy mieli osiągnięcia w walce powietrznej z lotnikami
radzieckimi. Kilku z nich udekorowano orderami i awansowano na wyższy
stopień wojskowy.
Göring przyjeżdżał do Szerokiego Boru jeszcze kilkakrotnie. Ostatnie
wzmianki o jego pobycie i polowaniu w Puszczy Piskiej dotyczą drugiej połowy
1943 r.
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Kwatera Głowna Luftwaffe mieściła się w Szerokim Borze dość krótko.
Już jesienią 1941 r. mieszczące się tu wydziały sztabu lotnictwa przeniesiono do
Gołdapi.
Po zakończeniu wojny tereny byłych Prus Wschodnich okupowane były
do 1947 r. przez Armię Czerwoną. Szeroki Bór został spenetrowany i
oszabrowany.
W latach pięćdziesiątych była kwatera Göringa została przejęta przez
Wojsko Polskie. Obiekty wyposażono w instalację elektryczną i wodociągową.
Budynki, które pozostały służyły jako magazyny materiałów wojskowych. Po
przemianach ustrojowych jednostka wojskowa została zlikwidowana. Obecnie
Szeroki Bór Piski jest „zwykłą” miejscowością.
Na koniec ciekawostka. W czasie pobytu w Szerokim Borze Göring ani
razu nie odwiedził Pisza. Spotykał się jedynie z leśniczym z Wejsun, któremu
podarował samochód osobowy w dowód wdzięczności za zorganizowanie
polowania.
Władysław Preneta

***
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KULINARNY KĄCIK PASTOROWEJ
PIECZONE PIEROŻKI Z PIECZARKAMI
Ciasto :
*1,5 szklanki mąki *2 dag drożdży *łyżka cukru *0,5 szklanki mleka *1 jajko
*łyżka masła *sól
Farsz:
*1,5 kg pieczarek *1 lub 2 cebule *Vegeta *Pieprz

Wykonanie :
W misce wymieszać 2 łyżki maki, drożdże, cukier, 0,5 szklanki mleka, odstawić
na 5 minut. Do rozczynu dodać resztę mąki, jajko i szczyptę soli. Wyrobić,
dodać stopione masło. Odstawić na 15-20 min. Uformować pierożki oraz
wypełnić farszem. Piec ok. 30 min. w 180 stopniach

SMACZNEGO 
Paulina Pysz

***
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ZNANI EWANGELICY
Paulina Holz
Urodziła się 23 lutego 1977 roku w Warszawie – polska aktorka teatralna i
filmowa. Córka filmowca Witolda Holtza i aktorki Joanny Żółkowskiej,
dzieciństwo spędziła w środowisku aktorskim. W wieku sześciu lat wzięła
udział w przedstawieniu Teatru Telewizji Małżeństwo Marii P. Jej pierwszym
doświadczeniem scenicznym była rola Pazia w sztuce szekspirowskiej Romeo i
Julia (1990) w reżyserii Andrzeja Wajdy na scenie stołecznego Teatru
Powszechnego im. Zygmunta Hübnera. Postanowiła zostać reżyserem, jednak
nie udało jej się dostać do szkoły filmowej. Studiowała dziennikarstwo,
etnologię i antropologię. W 1997 roku wygrała casting do roli Agnieszki Lubicz,
córki Krystyny (Agnieszka Kotulanka) i Pawła (Tomasz Stockinger) w
telenoweli TVP1 Pawła Karpińskiego Klan, która przyniosła jej ogromną
popularność. Na egzamin do Akademii Teatralnej przygotowała monolog Diana
Juliusza Słowackiego i fragmenty powieści Márqueza. Na dużym ekranie
debiutowała w roli zakonnicy w dramacie psychologicznym Magdaleny
Łazarkiewicz Na koniec świata (1999) u boku Justyny Steczkowskiej i
Aleksandra Domogarowa. Następnie pojawiła się w komedii w serii "off-owej",
Waldemara Dzikiego, promującej młodych, zdolnych reżyserów, scenarzystów i
aktorów Przemysława Angermana Jak to się robi z dziewczynami (2002) w roli
prostytutki Magdy, życiowego nieudacznika. Po ukończeniu Akademii
Teatralnej w 2002 roku związała się na stałe z Teatrem Powszechnym.
Występowała także na deskach warszawskiego Teatru Scena Prezentacje (2004).
W 2003 roku otrzymała nagrodę "Feliks Warszawski" w kategorii najlepszego
aktora, który pracuje nie dłużej niż pięć lat od uzyskania absolutorium za rolę
Jenny w spektaklu Kształt rzeczy. Aktorka związana jest z operatorem
filmowym Michałem Nowakowskim. Ma dwie córki. Jest członkiem Parafii
Ewangelicko – Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.
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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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