Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Piszu

Październik
Hasło miesiąca:
„Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte
drzwi, których nikt nie może zamknąć”.
Objawienie św. Jana 3,8b

Hasło roku:
„Niechaj się nie trwoży serce wasze;
wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”.
Ewangelia Jana 14,1

Rozważanie Słowa Bożego
Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt ni może zamknąć.
Objawienie Jana 3,8b
Drodzy Parafianie, drogi czytelniku…
Pragnę was serdecznie pozdrowić w pierwszym numerze naszego parafialnego
miesięcznika Piski Ewangelik, jest to dla mnie wielka radość, że mogę na
łamach naszej parafialnej gazetki pisać i dzielić się przemyśleniami na temat
Bożego Słowa, życia naszej parafii i codzienności w jakiej żyjemy.
Test, który wybrałam do rozważenia dla tego numeru stanowi hasło miesiąca
października. I wyjątkowo właśnie w tym miesiącu do nas przemawia.
Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi…
Bóg przez apostoła Jana przekazuje nam wspaniałą nowinę, oto otwiera drzwi
przed każdym z nas. Co to znaczy? Otóż otwiera drzwi do Domu Ojcowskiego
poprzez Jezusa Chrystusa, który stał się dla nas drogą, prawdą i życiem. Jeśli w
swoim życiu idziemy tą właśnie drogą – za Chrystusem – to możemy być pewni,
że On będzie z nami i będzie nas prowadził, aż w końcu przeprowadzi nas przez
otwarte drzwi Królestwa Bożego…
Dobra nowina o Jezusie i świadomość Jego wielkiego dzieła, które uczynił dla
każdego z nas na krzyżu Golgoty wyjątkowo głośno i wyraźnie dochodzi do nas
właśnie w tym czasie, kiedy przygotowujemy się do kolejnej rocznicy
Reformacji. To właśnie było głównym i jedynym powodem wewnętrznego bólu
i walki ks. dra Marcina Lutra, aby każdy mógł wyznać, że Jezus Chrystus
prawdziwy Bóg jest moim Zbawicielem i Panem.
Jedynie Chrystus poprzez swoją śmierć, która jest ofiarą jedyną i wystarczalną
czyni, że nikt nie może zamknąć drzwi, które otworzy przed nami Bóg.
Wyznanie, że Jezus Chrystus jest moim Panem czyni mnie wolnym, wolnym do
czynienia dobra, do naśladowania jego wspaniałej służby poprzez otwartą i
pomocna dłoń, poprzez zainteresowanie drugim człowiek. Czy chce i czy
potrafię tak żyć??
Najczęściej jednak człowiek zamyka drzwi swojego serca poprzez
zatwardziałość, poprzez egoizm, brak czasu na Boże Słowo i modlitwę. To

zapewnienie o jakim czytamy z Objawieniu Jana wytycza nam również zadanie.
Zadanie kruszenia kamiennego serca! Niechaj miłość Jezusa Chrystusa, Jego
przykład pomagają nam w codziennym przechodzeniu przez otwarte drzwi
Bożej miłości i łaski darowanej nam w Jezusie Chrystusie. Amen.
ks. Marcin Pysz

***
Z życia parafii- miesiąc wrzesień
Wizyta pomocników kapelanów ewangelickich z Niemiec.
ks. dziekan Willfried Lindnau odwiedził parafię w Piszu wraz z grupą
pomocników kapelanów
Wizyta gości z ewangelickiego dziekanatu Bundeswery rozpoczęła się krótkim
nabożeństwem w kościele ewangelickim w Wejsunach, gdzie kazanie wygłosił
ks. por SG Marcin Pysz.
Po wspólnej modlitwie goście przyjechali do siedziby parafii w Piszu u
zwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu oraz zapoznali się z
działalnością diakonijną piskiej parafii ewangelickiej.
O godz. 13:00 goście zostali zaproszeni na obiad, który przygotowali
podopieczni ŚDS w Piszu pod kierunkiem terapeutki Elżbiety Serlikowskiej.
Kolejnym punktem spotkania była wizyta w Placówce Straży Granicznej w
Węgorzewie gdzie goście mogli poznać specyfikę i służbę polskich
pograniczników.

***
W sobotę 04 września w Wejsunach wystąpili Jagodziński Trio
Koncert zgromadził licznych słuchaczy i miłośników jazzu wspaniałe
interpretacje tradycyjnych pieśni ewangelickich zaprezentowali zespół
Jagodziński Trio i Agnieszka Wilczyńska
"Jazz Jagodzińskiego Trio – wartościowy, oryginalny i nie poddający się
prostym klasyfikacjom – na płycie Warownych grodem spotkał się z muzyką
bynajmniej nie współczesną, bo rozbrzmiewającą od kilku wieków w kościołach

ewangelickich w Polsce i na świecie. Ceniony i lubiany za współczesne
adaptacje muzyki klasycznej tym razem dokonuje aranżacji tradycyjnych
ewangelickich pieśni, w tym trzech XVI-wiecznych pieśni Marcina Lutra.
Tytułowy utwór, Warowym Grodem, jest hymnem Kościoła EwangelickoAugsburskiego (Luterańskiego) na całym świecie".

***
W sobotę 25 września odbył się w naszej parafii w Piszu kiermasz odzieżowy.
Za każdą zakupioną rzecz, kupujący płacił 2zł. Dochód z kiermaszu został w
całości przekazany na działalność charytatywno-opiekuńczą Stacji Diakonijnej
w Piszu!!!

***
Zapowiedzi wydarzeń w miesiącu październik
23 października 2010 r. o godz. 18:00- w kościele ewangelickim w Wejsunach
Koncert Chóru Policji Państwowej
30 października w przededniu Święta Reformacji zapraszamy
wszystkich na godzinę 17:00 do Piskiego Domu Kultury na spektakl
"HAIRETIKOS - czyli zdolny do wyboru". Akcja sztuki
umiejscowiona jest w małym anonimowym zakonie w przededniu
mających odbyć się tam rekolekcji. Trzej bracia przygotowujący
spotkanie na temat herezji, odgrywają przed swoją gospodynią próbne
przedstawienie na temat Marcina Lutra, w którego rolę wciela się brat
Augustyn. Zaczyna on odczuwać te same dylematy, które poruszyły
niegdyś Wielkiego Reformatora. Spotkanie brata Augustyna z Dobrą
Nowiną o Jezusie Chrystusie oraz z reformacyjnym spojrzeniem na
wiarę powoduje… Co się dalej stało będą mogli Państwo dowiedzieć się
na spektaklu, na który serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny!

***
Nasi Jubilaci w miesiącu październiku
Vogel Gottfried

ur. 07.10.

Kwaśniewski Zygmunt

ur. 26.10.

Metelska Brygida

ur. 08.10.

Świderska Edyta

ur. 27.10.

Zduńczyk Hanna

ur. 14.10.

Sobolewski Mieczysław

ur. 20.10.

Żyjewska Hildegard

ur. 14.10.

Dardzińska Angelika

ur. 18.10.

Kadłubowska Herta

ur. 14.10.

Papies Willi

ur. 16.10.

Kreska Mira

ur. 17.10.

Ogłoszenia parafialne:
wtorek godz. 17:00 - Spotkanie Młodzieży
środa godz. 18:00 - Spotkanie dla zainteresowanych protestantyzmem
2-ga środa miesiąca godz. 17:00 - Koło Pań oraz Koło Panów
czwartek godz. 17:00 - Godzina Biblijna
Od 03 października 2010 r. nabożeństwa w Ełku w każdą niedzielę o godz.
11:00
Od 10 października 2010 r. nabożeństwa w Białej Piskiej w każdą niedzielę
o godz. 09:00
21listopada 2010 ( Niedziela Wieczności) - Modlitwa w zabytkowej kaplicy
cmentarnej o godz. 17:00 Pisz

***
Plan nabożeństw październik, listopad 2010r.
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***
Z życia Kościoła
50-lecie ordynacji
W bieżącym roku 50-lecie ordynacji obchodzą trzej księża Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce: ks. Alfred Neumann (ord. 3 IV 1960
r.), bp senior Jan Szarek (ord. 25 IX 1960 r.) i ks. radca Jan Gross (ord. 2 X
1960 r.). Wspólna uroczystość dziękczynna za 50 lat służby duszpasterskiej w
Kościele odbyła się w Bielsku-Białej w kościele Zbawiciela w czasie
uroczystego nabożeństwa ze spowiedzią i Sakramentem Ołtarza, w sobotę 25
września 2010 r.

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Chorzowie 2010r.
Po raz 42 w ostatni weekend września spotkaliśmy się w tym śląskim
mieście na warsztatach i seminariach rozważając Słowo Boże oraz
zastanawialiśmy się nad rolą kobiet i mężczyzn w świecie współczesnym.
Prowadzący w sposób humorystyczny pokazywali podejście obu płci do tych
samych tematów. Poruszone zostało także zagadnięcie odpowiedzialności
młodego człowieka w stosunku do danej społeczności.
Na najważniejsze etapy naszego życia nakierowywał nas ks. bp. Tadeusz
Szurman oraz ks. bp. Jerzy Samiec, który w niedzielę, na zakończenie wygłosił
kazanie. W swym rozważaniu zwrócił się do młodzieży ze słowem zachęty do
bycia odważnym w działaniu i mądrego wykorzystywania czasu młodości.
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej stał się także okazją do bliższego
poznawania się, a okazji nie brakowało. Wspólne gry, mecze piłki nożnej,
śpiew, w którym prowadziły nas takie zespoły jak Luter Park, Danwar, Zespól
C.M.E, (który świętował 10-lecie działalności) i uczył nowych pieśni.
Podsumowując czy warto było jechać na ten zjazd? Moim zdaniem tak i
ciekawe gdzie będzie następny 43.
Michał Dudziński

***
Konsekracja Biskupa Diecezji Warszawskiej
W sobotę, 4 września 2010 r. odbyła się uroczystość konsekracji ks. Jana
Cieślara i wprowadzenia go w urzędowanie na stanowisku Biskupa Diecezji
Warszawskiej. Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo w kościele św. Mateusza
w Łodzi. Udział w nim wzięli biskupi i przedstawiciele władz Kościoła
luterańskiego, liczni duchowni i wierni parafii Diecezji Warszawskiej oraz z
innych części naszego kraju, goście zagraniczni, przedstawiciele ewangelickiego
Rycerskiego Zakonu Joannitów, przedstawiciele społeczności akademickiej
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, goście ekumeniczni, świat polityki,
przedstawiciele władz samorządowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym

i miejskim, członkowie Rotary Club, przedstawiciele świata nauki, ludzie
świata biznesu, przedstawiciele służb mundurowych.
Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem duchownych do
kościoła i odśpiewaniem pieśni „Warownym Grodem jest nasz Bóg”. Później
nastąpiło powitanie zgromadzonych, które w imieniu biskupa-elekta ks. Jana
Cieślara, wygłosił ks. Marcin Brzóska. Część spowiednią prowadził ks. bp
Tadeusz Szurman, zwierzchnik Diecezji Katowickiej. W liturgi wstępnej udział
wziął ks. dr Adrian Korczago, natomiast teksty biblijne odczytali: ze Starego
Testamentu 5 Księgi Mojżeszowej 30, 10-14 ks. ppłk Wiesław Żydel, lekcję
apostolską z Listu do Rzymian 12, 1-8 diakon Halina Radacz, a
fragmenty Ewangelii, zaczerpnięte z Ewangelii Łukasza 24, 44-49a ks. prob.
Marcin Undas.
Po pieśni do Ducha Świętego (Veni Creator Spiritus) i ślubowaniu
złożonym przez ks. Jana Cieślara aktu jego konsekracji i wprowadzenia w
urzędowanie jako zwierzchnika Diecezji Warszawskiej dokonał ks. bp Jerzy
Samiec, Biskup Kościoła wraz z asystującymi mu ks. bp. Ryszardem Boguszem,
zwierzchnikiem Diecezji Wrocławskiej i ks. bp. Rudolfem Bażanowskim,
zwierzchnikiem Diecezji Mazurskiej.
Kazanie oparte o tekst z I Listu Jana 4,11 wygłosił ks. bp Jan Cieślar. Po
kazaniu odbyła się Wieczerza Pańska. Liturgii Stołu Pańskiego przewodzili
wspólnie ks. bp Jerzy Samiec i ks. bp Jan Cieślar.
Po Wieczerzy Pańskiej nastąpił czas na pozdrowienia. Nabożeństwo
zakończył błogosławieństwem ks. bp Jan Cieślar.

***
Modlitwa w Sejmie
1 września 2010 odbyła się w Sejmie RP modlitwa ekumeniczna pod tablicą
upamiętniająca posłów na Sejm II RP – ofiary II Wojny Światowej. Udział w
niej wzięli Wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska oraz Rodziny Posłów.
Modlitwę poprowadzili: bp Tadeusz Pikus, przewodniczący Rady ds.
Ekumenizmu Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego, abp Sawa,
zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Metropolita
Warszawy i całej Polski, Pinchas Żarczyński, rabin pomocniczy Gminy

Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz z ks. bp Tadeusz Szurman,
zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp
Tadeusz Szurman.

***
Monografia polskiego luteranizmu o jego dziejach po 1945 roku.
Ukazała się właśnie najnowsza publikacja dr. Jarosława Kłaczkowa –
historyka, pracownika naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu. Dotyczy ona, jak precyzuje tytuł, dziejów Kościoła EwangelickoAugsburskiego w PRL w okresie od zakończenia II wojny światowej do końca
kadencji ks. bp. Andrzeja Wantuły. Autor przeprowadza nas zatem przez trudne
lata socrealizmu, kiedy Kościół miał bardzo ograniczone pole działania i
możliwości samostanowienia, czego ofiarą padł m.in. pełniący obowiązki
biskupa ks. prof. Jan Szeruda, zastąpiony przez duchownego dysponującego
mandatem władzy państwowej. Następnie przechodzimy przez lata sprawowania
urzędu przez ks. bp. prof. Andrzeja Wantułę, gdy Kościół z jednej strony
odzyskał już pewną część suwerenności, ale za to intensywnie próbowano
wplątać go w gry polityczne ówczesnych władz państwowych.
Książka nie dotyczy jednak tylko historii politycznej Kościoła w tym
okresie, lecz różnych aspektów jego działalności, co odzwierciedla tematyka
kolejnych rozdziałów.
Książkę można nabyć za pośrednictwem kancelarii parafialnej w Piszu.

***
Historia Mazur – kilka myśli dziadka Władka
Kraina znajdująca się w ubiegłym wieku w składzie Prus Wschodnich jest
pełna wielkich jezior i wielkich lasów. Znajduje się tu mnóstwo zabytków
historycznych tak świeckich jak i sakralnych.
Ponieważ mieszkańcy Mazur w większości byli ewangelikami (popularnie
nazywano ich protestantami) dlatego w każdej nawet małej miejscowości
znajdujemy świątynie lub kaplice oraz urokliwe cmentarze.
W historii Mazur na przestrzeni dziejów wydarzyło się wiele tragicznych
faktów, które tę niegdyś spokojną i piękną Krainę zamieniło w pogorzelisko, a
ludność zdziesiątkowano.
Najeżdżali ją Litwini w XIV w., następnie Tatarzy w wieku XVII z kolei
dwukrotnie je plądrowali w wieku XIX wojska francuskie, które pod wodzą
Napoleona maszerowały na podbój Rosji, skąd wracali pobici przez Suworowa.

Dlatego też oprócz pięknych zabytków w postaci dworów i pałaców,
znajduje się wiele cmentarzy rozsianych po całych Mazurach. Między innymi
taki cmentarz znajduje się w Piszu, przy dzisiejszej ulicy Dworcowej.
Został założony prawdopodobnie ok. roku 1680, był to mały cmentarz
przykościelny, na którym między innymi grabiono zmarłych wskutek epidemii,
jaka panowała w tym czasie.
W roku 1838 został powiększony ze względu napływ ludności i
ogrodzony. W tym kształcie przetrwał do dziś. W latach 1914-1915 na
cmentarzu założono kwatery wojenne, gdzie w 1920 r. wykonano betonowe
krzyże na mogiłach żołnierskich oraz kilkumetrowy krzyż, który ostał się do
dziś.
Po drugiej wojnie światowej cmentarz został zdewastowany, uległa
również dewastacji kaplica cmentarna wybudowana w 1921 r. w stylu
pseudogotyckim.
W roku 2003 cmentarz jak również kaplice zostały odnowione i dziś
stanowią miejsce spotkań, modlitw i zadumy byłych mieszkańców dawnego
Johanesburga.
Dodam jeszcze, że w 1945 na obszarze cmentarza założonego kwaterę
poległych żołnierzy radzieckich.
W roku 1961 cmentarz został zamknięty i dziś jest symbolem przyjaźni i
więzi między narodami jako Park Pokoju.
Władysław Preneta

***
Spojrzenie własne
Każdy z nas mógł obserwować to, co działo się w ostatnich miesiącach na
Krakowskim Przedmieściu, wyrobić zdanie i pogląd na sytuację.
Owo miejsce stało się publiczną areną wymiany politycznych i religijnych
poglądów- kto z kim, dlaczego i czemu.
Z jednej strony „obrońcy krzyża”, z drugiej zwolennicy jego przeniesienia. Z
jednej strony ci, którym wydaje się, że mają prawo do zawłaszczenia sobie
wydarzeń z 10 kwietnia, wydania wyroku i oceny, choć na wyrok i ocenę
jeszcze za wcześnie, z drugiej strony zaś ci, którzy starają się pokazać jak
bardzo cała ta sytuacja jest absurdalna. A po środku tych wydarzeń policja,
straż miejska i BOR.
Jednak w obecnej chwili odnoszę wrażenie, że w całej tej walce nie chodzi
głównie o uczczenie pamięci ofiar tylko o symbol. Drewniany krzyż który
postawili przed Pałacem harcerze i harcerki jest przyczyną kolejnych batalii .
Ten sam krzyż, który jeszcze nie tak dawno symbolizował dobroć, skruchę i

solidarność w chwili tragedii, teraz stał się przedmiotem manipulacji ludźmi,
wiarą i symbolem religijnym. Tłum „obrońców krzyża” uzurpuje sobie
monopol decydowania o tym, co z krzyżem się stanie, a temu wszystkiemu
towarzyszą uczucia religijne wyzwalając ogromne, niekontrolowane emocje.
Myślę też, że ci, którzy tak zaciekle bronią krzyża w gruncie rzeczy nie chodzi
im o krzyż jako tako, ale o ten konkretny „krzyż prezydencki” jak się go czasem
nazywa. A nawet powiedziałbym więcej, że nie chodzi tutaj tylko o krzyż bo
tłum „obrońców krzyża” wyraził zgodę na jego przeniesienie, jeśli na jego
miejscu pojawi się pomnik upamiętniający ofiary Smoleńska, z szczególnym
uwzględnieniem pary prezydenckiej. Krzyż zatem jest traktowany
instrumentalnie, jako narzędzie do wyszantażowania „godnego” pomnika lub
obeliska przed pałacem. „Jak dostaniemy „godny” pomnik, róbcie sobie z
krzyżem – co wam się podoba„!
O tragedii, jaka spotkała mieszkańców Pałacu, a co za tym idzie całą Polskę,
należy pamiętać, ale bez dzielenia narodu na prawych i sprawiedliwych oraz
krzyżowania wszystkiego co jest wokół słuszne, bez dzielenia przede
wszystkim i nade wszystko tego jedynego krzyża, na którym cierpiał i umarł za
nas Jezus bo nigdzie indziej na świecie nie ma takiego miejsca, gdzie możemy
nauczyć się Bożej miłości.
Pod krzyżem jest więc nasze miejsce, ale nie tym na Krakowskim Przedmieściu
czy w kaplicy Pałacu Prezydenckiego czy w kościele św. Anny czy
gdziekolwiek indziej, ale tym pod krzyżem Golgoty, pod którym winniśmy się
ukorzyć w poczuciu tego, że nie jestem godzien tej krwawej Ofiary i złożyć akt
naszej wiary. Pod krzyżem winniśmy prosić o akt łaski i miłosierdzia, bo za tym
krzyżem i w tym krzyżu jest nasz jedyny ratunek i ocalenie, po prostu życie,
więc pojednajmy się z Bogiem, bo tam Jeden umarł za wszystkich.
Pod krzyżem jesteśmy postawieni wobec konieczności podjęcia decyzji, czy ten
krzyż stanie się moim osobistym doświadczeniem bo gdzie skruszone serce
znajdzie lepszą pociechę, jeśli nie w słowach wypowiedzianych na krzyżu do
skruszonego łotra? Gdzie znajdziesz szczyt miłości jeśli nie w Ukrzyżowanym?
Ukrzyżowany Chrystus jest mocą beznadziejnie cierpiącego człowieka, jego
ostoją i nadzieją w śmierci. Jest Tym, który staje przy nas by pomóc nam w
naszych zmaganiach, upadkach, nędzy duchowej. Idziemy pod krzyż obciążeni,
a On zdejmuje z nas ciężary. Idziemy pod krzyż zranieni przez grzech, a On goi
nasze rany i zmywa grzech. Idziemy pod krzyż splamieni, a On nas oczyszcza,
upadamy, a On nas podnosi, umieramy, a On nas ożywia i daje nowe życie. Co
grzech rozwala i burzy, Chrystus scala i na nowo buduje.
Z tego krzyża płynie zdrój życia. Dlatego w Ukrzyżowanym mieści się
najgłębsza tajemnica objawienia: miłość i nadzieja. Z tego poniżenia Chrystusa
rodzi się nasze nowe życie, bo jeżeli Chrystus szedł drogą męki i cierpienia, to

nigdy dla samego siebie. On to uczynił abyś mógł podnieść głowę i doznać
pociechy i ulgi oraz dostąpić zbawienia. Jego ciało wydane zamiast mojego
ciała, Jego dusza zamiast mojej, Jego przelana krew zamiast mojej krwi, Jego
ręce i nogi przebite zamiast moich, wszystko to dla mnie, bo mnie kocha. Czy
istnieje większy dowód miłości niż ten, jak gdy kto życie kładzie za przyjaciół
swoich?
I właśnie pod krzyżem jest nasze miejsce, ale nie tylko w tym celu by być
świadkami cierpień Jezusa, lecz przede wszystkim po to, by wniknąć w
przyczynę Jego ofiary i zrozumieć o co chodziło Jezusowi, że wydał samego
siebie za nas, bo Jego śmierć ma znaczenie jakiego nie ma żadna inna śmierć, bo
to śmierć nie jakiegoś zwykłego człowieka, ale Syna Bożego, który się ofiaruje
dla i za człowieka. W tym dziele pojednania najważniejsza jest miłość, miłość
Jezusa, której dowodem jest krzyż
Ale niech to pojednanie w krzyżu ujawni się w nas samych, w naszych
rodzinach- często rozbitych; w małżeństwach- stających się często fikcją, a
finałem są rozwody; w pojednaniu pomiędzy rodzicami z dziećmi, w zborach, w
życiu kościelnym i społecznym, po prostu w relacji z drugim człowiekiem.
Niech owa chęć pojednania wyjdzie od nas samych, od wewnątrz, poczynając na
pojednaniu z Bogiem, a kończąc na pojednaniu z drugim człowiekiem.
mgr Mateusz Chmiel
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