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Hasło roku:
Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego
szukamy
Hbr 13,14

Hasło miesiąca marzec 2013 r.

On nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją.
Łk 20,38.
Drogie siostry, bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Rozpoczynający się
miesiąc będzie wypełniony wieloma przeżyciami w naszej codzienności. Nie
tylko tymi, przed którymi staniemy w powszednich zajęciach i obowiązkach, ale
przede wszystkim w przeżycia duchowe.
Marzec tego roku jest miesiącem pasyjnym! Czasem wyciszenia i wsłuchiwania
się w poselstwo, jakie Jezus nam przekazuje w krzyżu Golgoty. Oto Jego śmierć
staje się dla każdego z nas życiodajną siłą, nową nadzieją, nowym początkiem
wędrowania z Bogiem.
W tych przygotowaniach do przeżyć duchowych związanych z Wielkim
Tygodniem przychodzi do nas Ewangelista Łukasz w słowach: On nie jest
Bogiem umarłych, ale żywych. Dla nie go bowiem wszyscy żyją. Bóg nie chce
śmierci człowieka, On sam ofiaruje za nas swojego Jednorodzonego Syna
Jezusa Chrystusa, aby nam grzesznym ludziom dać żywot wieczny.
Potrzebujemy w każdym dniu refleksji nad tą odwieczną prawdą. Refleksji nad
własnym życiem, naśladowaniem Chrystusa Pana, nad naszym codziennym
byciem chrześcijaninem, chrześcijanką. Ta refleksja powinna nas obudzić i
przypomnieć nam niedawno słyszane zawołanie: czas bliski, Pan przyjdzie
wkrótce, prostujcie ścieżki życia swego!
Tak. Spotkanie z Wszechmogącym i Miłującym Bogiem może zaskoczyć
każdego z nas – takim właśnie będzie, niezapowiedzianym przyjściem. Dlatego
przeżyjmy tegoroczny Czas Pasyjny w pokornym spotkaniu z Bożym Słowem,
w pokornej refleksji nad własnym postępowaniem i życiem. W ten sposób
umocnimy się duchowo i z nową nadzieją i siłą przywitamy Zmartwychwstałego
Jezusa Chrystusa w naszym życiu!
Zostańcie z Bogiem, błogosławionego Czasu Pasyjnego. Amen.
Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII - luty 2013
Wygraliśmy konkurs - I Wejsuńskie Spotkania Międzykulturowe.
I Wejsuńskie Spotkania Międzykulturowe odbędą się w zabytkowym kościele
ewangelickim w Wejsunach. Wszystkie koncerty wpisują sie w Dekadę 500lecia Reformacji. Kościół Luterański na Świecie jest w czasie upamiętniania
500-lecia wydarzeń związanych z Reformacją. W roku 2017 będziemy
obchodzili Roku Jubileuszowy przybicia przez ks. dra Marcina Lutra 95 Tez na
kościele zamkowym w Wittenberdze.
22 czerwca 2013 (sobota) godz. 17:00– Inauguracja I Wejsuńskich Spotkań
Międzykulturowych – Koncert organowy w kościele ewangelickim w
Wejsunach. Na organach zagra prof. Jerzy i Emilia Dziubińskcy z Warszawy.
10 sierpień 2013 (sobota) godz. 17:00– Koncert Chóru Vocalis – koncert
przedstawi tradycyjną muzykę luterańska związaną z zagłębiem luteranizmu
Polskiego na Śląsku Cieszyńskiem.
24 sierpnia 2013 (sobota) godz. 17:00– Koncert Chóru Greckokatolickiego –
koncert ukaże piękno muzyki greckokatolickiej oraz tradycji i duchowości
Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, w szczególności tradycji związanej z
historia przybycia grekokatolików na teren Mazur.
07 września 2013 (sobota) godz. 17:00– Koncert Chóru Baptystycznego –
koncert ukaże piękno muzyki baptystycznej ściśle związanej z terenem Mazur.
Koncert ukaże różnorodność duchowości baptystycznej, a w szczególności
muzyki ściśle związanym z wyznaniem baptystycznym.
21 września 2013 (sobota) godz. 17:00– Koncert Chóry Kościoła Ewangelicko
– Reformowanego - koncert ukaże niezwykłą muzykę związaną z tradycją
kalwińską oraz duchowość reformowaną . Kościół ewangelicki na Mazurach
przed II Wojną Światową był kościołem unii luterańsko – kalwińskiej. Tradycja
reformowana ma ważne miejsce w tradycji mazurskiej.
Zapraszamy do udziału w I Wejsuńskich Spotkaniach Międzykulturowych!

***
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Wygraliśmy konkurs - Budowa zaplecza sanitarno-technicznego w
Wejsunach.
Projekt przewiduje budowę zaplecza technicznego przy kościele ewangelickim
w Wejsunach w celu zabezpieczenia turystów zwiedzających zabytkowy kościół
oraz uczestników koncertów realizowanych w kościele ewangelickim w
Wejsunach.
W 2013 roku będą realizowane I Wejsuńskie Spotkania Międzykulturowe.
Inwestycja zostanie dofinansowana przez LDG Mazurskie Morze.

***
Wizyta Biskupa Kościoła E-A w RP w Piszu
Biskup Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Polsce ks. bp Jerzy Samiec,
Wiceprezes Konsystorza p. Adam Pastucha oraz Dyrektor Konsystorza pani
Ewa Śliwka odwiedzili piską parafię ewangelicką.
Wizyta rozpoczęła się od zwiedzenia kościoła ewangelickiego w Wejsunach,
poczym goście w obecności proboszcza piskiej parafii ks. Marcina Pysza
zwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu.
***
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Zgromadzenie Parafialne w Piszu
Podczas tegorocznego zgromadzenia zostało przedstawione sprawozdanie
finansowe za 2012 rok, sprawozdanie z życia parafii, sprawozdanie Diakonii
Piskiej oraz przedstawiony preliminarz i plany na 2013 rok.
Członkowie Zgromadzenia Parafialnego przyjęli sprawozdania oraz udzielili
absolutorium Radzie Parafialnej za 2012 rok.
Zgromadzenie Parafialne zakończono Modlitwą Pańską oraz pieśnią.

***
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Pożegnanie praktykanta
Zgodnie z decyzją Władz Kościoła EA w RP pan Adrian Lazar z dniem 16
lutego rozpoczyna praktykę w Wołczynie
W trakcie nabożeństwa słowa pożegnania i podziękowania za służbę, pomoc
wypowiedział proboszcz piskiej parafii ks. Marcin Pysz, po czym udzielił
Bożego błogosławieństwa panu Adrianowi na dalszą drogę życia.
Po nabożeństwie odbyło się spotkanie praktykanta z Radą Parafialną, podczas
którego słowa podziękowania w imieniu Rady Parafialnej wypowiedziała
kurator piskiej parafii pani Ewa Olchowy. Tort na pożegnanie upiekła pani
Krystyna Redzko. W spotkaniu wzięli udział parafianie z filiału w Białej Piskiej.

***
Parafia otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej!

Parafia otrzyma dofinansowanie z Programu Operacyjnego RYBY na dalsze
prace remontowo – konserwatorskie kościoła ewangelickiego w Wejsunach,
uzyskując 2 miejsce na liście rankingowej!
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Wysokość pomocy z PO RYBY wyniesie 275 000,00 zł, a cały projekt opiewa
na kwotę 343 963,30 zł.
Realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2013 r., a zakończy się
końcem 2014 roku.
Zostaną wykonane następujące prace remontowe, restauratorskie i
konserwatorskie:
- wymiana instalacji elektrycznej kościoła,
- remont i czyszczenie posadzki w kościele oraz odtworzenie ceglanej posadzki
w prezbiterium,
- renowacja i konserwacja malowideł ściennych prezbiterium i empory,
- malowanie wnętrza kościoła (nawa główna, prezbiterium, empora, zakrystia,
korytarze oraz chór)
Całość prac będzie wykonywana pod okiem dyplomowanego konserwatora dzieł
sztuki pani mgr Magdaleny Wiktorii Schneider.
Osoby, które mogą wesprzeć kolejne prace remontowe w Wejsunach, uprzejmie
prosimy o wpłaty na poniższe konto bankowe z dopiskiem: Ofiara - remont
kościoła w Wejsunach. Za każdy przekazany dar z góry serdecznie dziękujemy!
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu
pl. Daszyńskiego 12A
12-200 Pisz
Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu
92 9364 0000 2002 0021 0744 0001
Prace mają na celu odtworzenie historycznego wyglądu zabytkowego kościoła
w Wejsunach. Poniżej jedyne dostępne zdjęcia kościoła z 1930 r.
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***
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Przekaż 1 % DIAKONII PISKIEJ

Wpisz KRS: 0000260697,
ale co najważniejsze dopisz cel szczegółowy:
DIAKONIA PISKA

***
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TVP 2 w piskiej parafii ewangelickiej
W dniach 24 - 25 lutego 2013 r. w naszej parafii gościliśmy Redakcję
Ekumeniczną Telewizji Polskiej.
Zostało zarejestrowane nabożeństwa w Wejsunach, w Piszu oraz wypowiedź
proboszcza parafii.
Ponadto w poniedziałek zostały nagrane zajęcia w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Piszu, informację na temat Ewangelickiego Stowarzyszenia
Betel, Stacji Socjalnej w Piszu, Diakonii Piskiej oraz zajęcia w Centrum
Szkolenia Staży Granicznej w Kętrzynie (gdzie ks. Marcin Pysz pełni funkcję
ewangelickiego kapelana SG).
Program nosi tytuł: Dom Chleba
Emisja programu nastąpi w dniu 12 marca 2013 r. (wtorek) o godz. 12:15
na TVP 2 zaś w dniu 15 marca 2013 r. (piątek) o godz. 07:00 na TVP
Polonia - Serdecznie zapraszamy!

***
ks. Marcin Pysz administratorem Parafii EA w Ostródzie
Zgodnie z decyzją Konsystorza Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w
RP ks. Marcin Pysz stał się proboszczem dwóch parafii.
Pozostaje proboszczem Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu oraz z
dniem 01. marca 2013 r. został powołany na stanowisko proboszcza administratora Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Ostródzie.
Powyższa funkcję będzie pełnił do odwołania przez Władze Kościoła.
Celem niniejszej decyzji jest pomoc parafii w Ostródzie, która znajduje się w
trudnej sytuacji, wymiana doświadczeń oraz poprowadzenie miejscowego
duchownego w kierunku usamodzielnienia parafii.
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Ks. Pysz będzie się zajmował administrowaniem parafią poprzez szukanie
sposobu i możliwości zaadaptowania budynku parafialnego w Ostródzie na cele
charytatywno – opiekuńcze. Służbę kaznodziejską, duszpasterską oraz
katechetyczną będzie nadal prowadził miejscowy wikariusz.

***
Zapowiedzi wydarzeń
02.03.2013 - godz. 10:00 – Synod Diecezji Mazurskiej w Mikołajkach
14-15.03.2013 – Wizyta gości z Rotary Club Hamburg
25-27.03.2013 – godz. 17:00 – Rekolekcje Pasyjne w kaplicy w Piszu

***
Nasi Jubilaci w marcu
11.03

Ewald Henzel

12.03

Krystyna Redzko

15.03

Marta Kamecka

16.03

Karol Redzko

17.03

Paulina Pysz

17.03

Świderska Patrycja

25.03

Anna Czeraniuk

25.03

Władysław Olchowy

26.03

Maria Drewnik

29.03

Natalia Gajewska

***
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Plan nabożeństw marzec 2013 r.
Wejsuny

9:00

03.03

3.Niedziela Pasyjna

07.03

Tygodniowe Naboż.
Pasyjne

10.03

4.Niedziela Pasyjna

09:00

14.03

Tygodniowe Naboż.
Pasyjne

17:00

17.03

5.Niedziela Pasyjna

09:00

21.03

Tygodniowe Naboż.
Pasyjne

24.03

6.Niedziela Pasyjna
Niedziela Palmowa

28.03

Wielki Czwartek

29.03

Wielki Piątek

31.03

1. Dzień Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego

01.04

1. Dzień Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego

07.04

1. Niedziela po
Wielkanocy

Pisz

Biała
Piska

11:00

Ełk

13:30

17:00

11:00

13:00

11:00

13:30

17:00

09:00

11:00

15:00
15:00

13:00

17:00
17:00

09:00

12:00

11:00

11:00

09:00

11:00

***
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13:00

10:00

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
40 lat Konkordii Leuenberskiej
Kościoły ewangelickie w Europie obchodzą 40. rocznicę podpisania Konkordii
Leuenberskiej, której sygnatariuszem jest m.in. Kościół EwangelickoAugsburski w RP.
Ekumeniczna tradycja jedności w pojednanej różnorodności znana jest polskim
luteranom od wieków. Warto jednak przypomnieć wydarzenie, które
przypieczętowało długi proces zmagań, a przede wszystkim żywą komunię,
której widzialnym znakiem jest pełna wspólnota Ołtarza i Ambony między
ewangelikami różnych wyznań.
Konkordia Leuenberska nie znosząc różnic teologicznych, w tym szczególnie
innego rozumienia znaczenia sakramentu Wieczerzy Pańskiej w Kościołach
ewangelickich, ustanowiła widzialną jedność między Kościołami tradycji
luterańskiej i reformowanej, wyrażającej się we wspólnocie głoszenia Słowa
Bożego oraz udzielania Sakramentów Świętych. Z tej okazji przedstawiamy
oświadczenie Rady Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie (GEKE, d.
Leuenberska Wspólnota Kościołów) z lutego 2013 roku.

***
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HISTORIA MAZUR– KILKA MYSLI DZIADKA WŁADKA
Zabytki Pisza – kościół ewangelicki
Pierwsza kaplica w Piszu została zbudowana wkrótce po nadaniu praw
bartnych w 1367 r. przez brata zakonnego Urlicka Frücke – komtura
bangijskiego i wójta Natengi. Przed 1449 r. na jej miejscu wzniesiono kościół
pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela podległy diecezji warmińskiej. Był to
więc kościół katolicki.
Jak podają kroniki w 1500 r. polski szlachcic zrabował z kościoła dzwon,
który po jego śmierci w 1502 r. wdowa zwróciła.
W okresie reformacji kościół przekazano protestantom.
21 X 1694 r. kościół spłonął. Odbudowano go po dwóch latach. Z trzech
dzwonów stopionych podczas pożaru odlano w 1695 r. jeden duży dzwon.
Wykonano nową podłogę i prezbiterium. Dzwonnicę zbudowano dopiero w
1739 r. i umieszczono na niej zegar.
28 X 838 zamknięto kościół, gdyż budynek groził zawaleniem. Od tej
pory aż do 1843r. nabożeństwa dla mieszkańców Pisza odbywały się w Turośli
(Turoschen)
Kościół rozebrano i w 1843 r. wzniesiono nowy, który w 1933 r. został
gruntownie odnowiony kosztem 33 tys. marek.
Ze średniowiecza pozostały w nim jedynie resztki fundamentów i sklepień
piwnicznych. We wnętrzu świątyni drewniany sufit kasetowy był bogato
zdobiony malowidłami. Ołtarz został przeniesiony ze starego kościoła, pochodzi
więc z początku XVIII wieku. Ambona ozdobiona rzeźbami figur różnych
świętych, została wykonana w formie ośmiokąta w 1701 r. Jako podpory służą
figury Mojżesza i Jana Chrzciciela. Wiszący pod sufitem Anioł Chrzestny został
wykonany w końcu XVIII w. przez rzeźbiarza Isaaca Zigę. Również oba anioły
Ostatniej Wieczerzy były jego dziełem.
Po drugiej wojnie światowej kościół został przejęty przez katolików i po
tzw. remoncie w latach 1959 – 60 odarty ze wszystkich zdobień łącznie z
pięknymi drewnianymi emporami. Oszczędzone zostały jedynie ołtarz i ambona.
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W 1890 r. w Piszu na 11 176 ewangelickich mieszkańców 8 300 było
Polakami a 2 875 Mazurami uważającymi się za Polaków.
Na koniec dwie ciekawostki.
Na placu przykościelnym stoi do dziś postument po pomniku
upamiętniającym ofiary wojny prusko – francuskiej z lat 1870 – 71. Pomnik
zwieńczony był krzyżem żołnierskim. Obecnie na tym postumencie stoi postać
mająca wyobrażać Jana Chrzciciela – obecnie patrona kościoła katolickiego.
Ku czci żołnierzy poległych w I pierwszej wojnie światowej mieszkańcy
Pisza ufundowali pomnik w postaci betonowego kwadratowego słupa. Na
szczycie umieścili orła z rozpostartymi skrzydłami. Ten piękny pomnik
usytuowany został przed głównym wejściem do kościoła od strony wschodniej.
W latach sześćdziesiątych obelisk został pocięty na trzy części i (już bez orła)
przewieziony do miejscowości Wincenta i ustawiony w miejscu byłego obozu
jenieckiego żołnierzy sowieckich.
Władysław Preneta

***
ŚWIATY WOKÓŁ NAS- BAPTYŚCI
Miesiąc temu przyglądaliśmy się naszym braciom- charyzmatykom, teraz
poświęcimy nasze kolejne rozważanie omówieniu innej grupy wyznaniowej o
charakterze ewangelikalnym- baptystom. Sama nazwa wiąże się z chrztem,
który dla wszystkich wspólnot wolnokościelnych/ to inne określenie
ewangelikałów / jest bardzo ważnym ustanowieniem Bożym lub jak kto woli
sakramentem. Zacytujmy na wstępie informację znajdująca się na stronie
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Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Radości-Warszawie.
„Baptyści to chrześcijanie skupieni w jednym spośród czterech największych
Kościołów chrześcijańskich na świecie - obok Kościoła rzymskokatolickiego,
prawosławnego i zielonoświątkowego. Wspólnota baptystyczna liczy w skali
całego globu ponad 100 milionów wiernych. Baptyści są chrześcijanami
biblijnymi czyli wyznawcami Chrystusa Pana, którzy swoją wiarę i życie
wzorują na odwiecznych i ponadczasowych prawdach podanych w Biblii.
Czynią tak, bowiem Biblia zawiera aktualne i godne zaufania wskazania
prowadzące człowieka do pojednania z Bogiem, głębokiego pokoju serca i
prawdziwego sensu życia. Baptyści mają 400-letnią historię. Nawiązując do
obecnych zawsze w chrześcijaństwie postaw prostego naśladowania Chrystusa,
bezpośrednio wywodzą się z Reformacji. Ich pierwsze zbory (lokalne
wspólnoty) powstały na początku XVII stulecia w Anglii, by szybko
rozprzestrzenić się na wszystkie kontynenty. Najwięcej baptystów żyje w
Ameryce Płn., gdzie stanowią największy Kościół protestancki (szereg
prezydentów USA było baptystami), w Brazylii, Indiach, Zairze, Nigerii i Korei.
Duże środowiska baptystyczne znajdują się w sąsiednich w stosunku do Polski
krajach: w Niemczech, na Ukrainie i w Rosji. W Europie jest ok. 1 milion
wyznawców. Na obecnym terytorium Polski baptyści pojawili się w 1844 r.
Kościół Baptystyczny ma więc w naszej Ojczyźnie ponad 150-letnią tradycję.
Skupia ok. 4100 dorosłych członków. Jego położenie prawne określa ustawa o
stosunku państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów uchwalona przez Sejm
RP w 1995 r” Tyle wiadomości o baptystach od baptystów. Ze wspólnotą tą
zetknąłem się wielokrotnie i muszę przyznać, że bardzo mi się podoba ich
sposób życia. Wyznają, tak jak i inni chrześcijanie ewangelikalni, potrzebę
osobistego nawrócenia się i zawierzenia Bogu w Chrystusie. Po nawróceniu
katechumeni są przygotowywani do chrztu, który się odbywa w specjalnych
baptysteriach, basenach lub w wolnych akwenach wodnych/ rzekach, jeziorach a
nawet widziałem kiedyś chrzest w morzu/. Katechumen jest zanurzany
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całkowicie w wodzie-ma to symbolizować jego śmierć i zmartwychwstanie do
nowego życia. Jest to uroczystość gromadząca zborowników oraz całe ich
rodziny i będąca poniekąd łącznym odpowiednikiem naszej konfirmacji i chrztu
dziecka. Jeśli katechumen pochodzi z rodziny „wierzących” to oprócz
standardowego prezentu dla nas protestantów czyli Biblii, otrzymuje także od
swoich bliskich upominki naszych czasów-tablety, rowery bądź smartfony.
Oczywiście zwieńczeniem takiej uroczystości jest przystąpienie do Stołu
Pańskiego i wspólna zborowa agape . Wieczerza Pańska jest u baptystów
ceremonią nieco mniej uroczystą niż u nas, ale pozwala wyciszyć się i
poszukiwać refleksji na temat swojego życia i jego przemiany. Komunię
rozumieją oni jako duchowe przeżycie , pamiątkę ofiary złożonej jednorazowo
przez Jezusa za każdego z nas. Baptyści to także wielu bliskich mi ludzi, którzy
mieli i mają nadal wpływ na moja praktykę wiary. Lubię ich proste odniesienia
do Słowa Bożego, a ich kaznodzieje są zazwyczaj dobrze przygotowanymi/ do
posługi kościelnej /duchownymi . Wyrastają z kalwińskiego sposobu patrzenia
na świat i reformowanej teologii, nie ma tu co prawda predestynacji, ale
występuje

pojęcie

„wybrania”,

a

kościół

jest

miejscem

dla

świętych/grzeszących, ale i pokutujących zarazem/ nie zaś dla grzeszników, tak
więc w dyscyplinie kościelnej zdarzają się wykluczenia niektórych członków z
ich zborów. Mają one charakter napomnienia a nie stygmatyzacji jak np. u
Świadków Jehowy, tak więc jeśli ktoś świadomie wybiera życie w grzechu i
trwa w nim pomimo zwracania uwagi przez wspólnotę to z godnie z przesłaniem
Biblii staje się dla zborowników „jak poganin i celnik”. Nie zamyka mu to
jednak drogi powrotu do społeczności, wręcz przeciwnie jego dawni bracia
starają się (w duchu miłości )nakłonić go do powrotu na dobrą drogę, inaczej niż
np. u jehowitów, gdzie byli świadkowie skazani są niczym trędowaci na
odrzucenie grupy i „praktykujący jehowici” unikają ich jak ognia piekielnego/ w
który zresztą nie wierzą/. Baptyści to także orędownicy zasad demokracji i
tolerancji wyznaniowej. Wśród nich wychowywał się m.in. XX-wieczny
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przywódca amerykańskich czarnych-Martin Luter King. Znamy doskonale
prezydentów USA

/ było ich kilkunastu /czy też ludzi nastawionych na

misję/ np. Billego Grahama, Josha MacDowella/.

Ja sam dzięki baptystom

doświadczyłem nawrócenia wiele lat temu w Ostrołęce, gdzie zorganizowali oni
namiot ewangelizacyjny. To właśnie wyróżnia baptystów- swoisty prozelityzm
,ale w tej wersji łagodnej, odmiennej od charyzmatycznego zacietrzewienia,
prozelityzm jako wskazanie drogi duchowej. Moi przyjaciele z ostrołęckiego
zboru baptystów nie raz pomogli mi i okazali zrozumienie w moich
długotrwałych poszukiwaniach duchowych, o których jeszcze opowiem przy
innej okazji. Baptyści to na ogół ludzie życzliwi i otwarci na innych, chętnie
pomagają i umieją okazać swoja wiarę poprzez czyny. Znam pastorów,
misjonarzy i zwykłych zborowników-i pomimo pewnej odmienności poglądów i
mojego przywiązania do tradycyjnego postrzegania wiary, liturgii i roku
kościelnego- mogę powiedzieć o nich „moi bracia w Panu”. Lubię spotkania z
tymi ciekawymi i nierzadko doświadczonymi przez życie ludźmi. Możemy
budować siebie wzajemnie-my ewangelicy i baptyści- poprzez szacunek dla
Biblii i jej przesłania.
Wiesław Czupryński z Łomży

***
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KULINARNY KĄCIK PASTOROWEJ
Cytrynowe ciasto… z filiżanki

Bywa, że potrzebujemy ciasta „na już”. Czasami wynika to z naszej ochoty,
czasami nie mamy czym poczęstować niespodziewanego gościa. Każdy powód
jest dobry. I jest ratunek. Kuchenka mikrofalowa. Za jej pomocą szybko
zrobimy upragniony deser. Dziś – ciasto cytrynowe z filiżanki dla dwóch osób.
Składniki:









1 jajko
2 łyżki cukru
szczypta soli
łyżka soku z cytryny + skórka
3 łyżki oleju
1 łyżka jogurtu naturalnego
5 łyżek mąki
pół łyżeczki proszku do pieczenia

Trzepaczką lub mikserem dokładnie roztrzepujemy jajko z dodatkiem cukru i
soli. Dodajemy sok z cytryny i otartą skórkę z jej połówki oraz olej i jogurt.
Mieszamy do uzyskania gładkiej masy. Na koniec dodajemy mąkę z dodatkiem
proszku do pieczenia. Przekładamy masę do dwóch niewielkich filiżanek. Na
mocy 800W w kuchence mikrofalowej podgrzewamy przez ok. 2,5 – 3,5
minuty. Możemy przyozdobić ciasto bitą śmietaną i pozostałą skórką z cytryny.
Jesteśmy uratowani!
SMACZNEGO 
Paulina Pysz
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