Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Piszu

PAŹDZIERNIK
Nr (25) 10/2012

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

Hasło miesiąca października 2012:
Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka.
Tr 3,25
Prorok Jeremiasz żył na przełomie VII i VI wieku p.n.e. i pochodził z
rodu kapłanów. Przeżył prześladowania, ale żył zawsze w głębokiej wierze, że
Bóg go nie opuści. Stąd jego słowa hasła miesiąca: Dobry jest Pan dla tego, kto
mu ufa, dla duszy, która go szuka.
Przechodzimy w życiu mniej lub bardziej ciężkie doświadczenia. Jeśli
jednak mamy ufność i nadzieję w Panu łatwiej je pokonać. Cytowany tekst
Trenów jest dobrym przypomnieniem komu zawdzięczamy otrzymane dobro,
komu winniśmy dziękować za otrzymane dary, opiekę, pokój w kraju. A jeżeli
przechodziliśmy smutne doświadczenie, to pamiętajmy, że Bóg był tym, kto nas
wspierał. Jego miłość nas otaczała, Jego ręka prowadziła. Dobry jest Pan dla
tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka.
Stoimy przed nowym miesiącem, wielką niewiadomą naszego życia.
Przed mroczną przyszłością związaną z kryzysem gospodarczym na świecie i
niepokojącymi wiadomościami politycznymi. Wielu ludzi trwoży się o los
własny i swoich bliskich. Pamiętajmy jednak: jesteśmy dziećmi Bożymi i nie
musi - my się lękać.
Nie mamy więc powodu by się lękać, gdyż nasz Zbawiciel zawsze jest z
nami i nigdy nas nie opuszcza. Ufajmy Jego miłości i Jego łasce. Tak jak Bóg w
czasach Izajasza i Jeremiasza zawsze ratował swój lud, wyprowadzał go z
niewoli, tak i dzisiaj nas prowadzi, gdyż obiecał, że będzie z nami po wszystkie
dni, aż do skończenia świata.
Śmiało więc kroczmy, dziękując Bogu za wszelkie dary łaski, którymi nas
ostatnio obdarzył i prosząc Go, by nam pobłogosławił wzmocnieniem naszej
wiary, ufnością w moc Jego Słowa i nadzieją, która ma najżywsze źródło w Jego
Słowie.
Zostańcie z Bogiem.
Adrian Lazar

***
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Z ŻYCIA PARAFII- wrzesień 2012
W rodzinie pastorskiej urodził się syn!
01 września 2012 r. w godzinach nocnych urodził się syn pastorostwa
Pyszów.
Antoni Pysz - bo tak rodzice nazwali syna - urodził się z wagą 3,7 kg oraz
długości 60 cm.
Antosiowi życzymy wiele Bożego błogosławieństwa!!!

***
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Wizyta dziekana niemieckich wojsk lądowych w Piszu

W dniu 05 września 2012 r. w piskiej parafii ewangelickiej zagościli
niemieccy żołnierze zawodowi wraz z ewangelickim dziekanem ks. Wilfriedem
Lingnau. Ks. Lingnau wraz z małżonką są wieloletnimi przyjaciółmi parafii w
Piszu.
Wizyta rozpoczęła się od rozważania w kościele ewangelickim w
Wejsunach, które poprowadził proboszcz parafii ewangelickiej kapelan Straży
Granicznej ks. por SG Marcin Pysz.

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Piszu oraz spotkanie przy kawie i deserach przygotowanych
przez uczestników terapii.
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Na zakończenie wizyty delegacja wraz z ks. Pyszem udała się do Centrum
Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, gdzie wraz z mjr Dariuszem
Szydłowskim zwiedzili szkołę oraz poznali sposób szkolenia funkcjonariuszy
Straży Granicznej.

***
Koncert na rzecz Parafii we Wrotach Mazur

"To było niesamowite przeżycie" - takie komentarze można było usłyszeć
po koncercie Michała Wiśniewskiego oraz Drużyny Wawrzyna...
13 postulatów w sprawie rzeczywistości zainspirowały słuchaczy do
przemyśleń. Znakomita muzyka, znakomite teksty i wyjątkowy wokal
zachwyciły słuchaczy.
Sala koncertowa we Wrotach Mazur wypełniła się po brzegi
zaproszonymi gośćmi, fanami oraz przyjaciółmi Michała Wiśniewskiego.
Koncert miał charakter charytatywny na rzecz działalności pomocowej Parafii
Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu.
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Na wstępie gości oraz wykonawców przywitał Proboszcz piskiej parafii
ewangelickiej ks. Marcin Pysz oraz przybliżył idee koncertu, ukazując
wieloaspektowy charakter działalności charytatywnej parafii luterańskiej w
Piszu. Po czym serdecznie podziękował wykonawcom, a w szczególności panu
Michałowi Wiśniewskiemu za otwarte serce oraz gotowość pomocy ludziom
potrzebującym...

I tak rozpoczął się niesamowity koncert.... nie da się opisać przeżyć...
jedno co warto napisać: Warto usłyszeć 13 postulatów w sprawie
rzeczywistości!

W tym miejscy serdecznie dziękujemy panu Michałowi Wiśniewskiemu
za tak wspaniałą inicjatywę. W organizacji koncertu wsparły: Wrota Mazur oraz
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Piski Dom Kultury - serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również mediom
(Gazeta Piska, Tygodnik Piski) za promocję oraz obecność podczas koncertu.

***
Diakonijny Kiermasz Odzieżowy
W piątek (21.09) w godz. 8.00 - 12.00 w Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Piszu pl. Daszyńskiego 12 a odbył się Diakonijny Kiermasz
Odzieżowy pod hasłem "złotówka za ciuch".
Cały dochód z kiermaszu został przekazany na charytatywną działalność Parafii.
Serdecznie dziękujemy !!!

***
Tablica na kościele w Wejsunach
W dniu 21 września na odrestaurowanym kościele w Wejsunach została
zawieszona nowa tablica z napisem: "KOŚCIÓŁ W WEJSUNACH PARAFIA
EWANGELICKO - AUGSBURSKA W PISZU".
Tablica została wykonana z czerwonego marmuru, zaś napis został
wypełniony złotym kolorem.
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Tablica została wykonana oraz zamontowana przez firmę "Granit"
Kamieniarstwo z Maldanina właścicielem jest pan Marian Sekściński.
Serdecznie dziękujemy wykonawcy za solidną pracę i dobre wykonanie
tablicy!

***
Tematy Godzin Biblijnych (październik 2012)
Serdecznie zapraszamy na Godziny Biblijne w Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Pisz. W tym roku chcemy lepiej poznać nasz Kościół oraz
podyskutować na wiele ciekawych tematów...
Jeśli chcesz lepiej poznać swój Kościół, a może chcesz jesteś innego
wyznania i chcesz poznać Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce - to
serdecznie zapraszamy na czwartkowe spotkania!
Czwartki godz. 17:00; pl. Daszyńskiego 12A
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Tematy Godzin Biblijnych październik 2012
04.10.2012

Zasady Wiary Kościoła E-A: Sola Scriptura – Tylko Pismo

11.10.2012

Tradycja a Pismo Święte w nauczaniu Kościoła E-A

18.10.2012

Zasady wiary Kościoła E-A: Sola Fide – Tylko Wiara

25.10.2012

Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę

***
Zapowiedzi wydarzeń
31.10. godz. 17:00 (Pisz) Nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji

***
Nasi Jubilaci w październiku
05.10
14.10
16.10
17.10

Zygmunt Kwaśniewski
Herta Kadłubowska
Willi Papis
Mira Kreska

20.10

Mieczysław Sobolewski

25.10

Marcin Nitkiewicz

27.10

Edyta Świderska

31.10

Hildegarda Prusinowska

***
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Plan nabożeństw październik 2012 r.
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***
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
XXI Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich
W dniach 21-23 września w Warszawie odbyło się XXI Forum Kobiet
Luterańskich. Tematem spotkania były "Nowe – stare wyzwania Kościoła". W
Forum brały udział kobiety reprezentujące parafie ewangelickie z Polski oraz
zaproszeni goście z Czech, Rosji i USA.
Tegoroczne hasło Forum nawiązuje do ogłoszonego przez Synod
Kościoła roku 2012 Rokiem Nowych Wyzwań. Słowa pozdrowienia do
uczestników skierował bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce.
Tematykę forum przedstawiono w referatach diakon Aleksandry BłahutKowalczyk: "Ludzie Biblii wobec życiowych doświadczeń" oraz ks. Marka
Londzina: "Człowiek współczesny wobec życiowych doświadczeń". Odbyły się
także tematyczne grupy dyskusyjne:
- Rozterki duchowe współczesnych kobiet
- Z kim rozmawia współczesna kobieta o swoich codziennych problemach?
- Ludzie dojrzali wobec cierpienia.
- Jak kobiety reagują na wyzwania swoich czasów?
Uczestnicy przyjęli również Dokument Końcowy XXI Forum. Obrady
zakończono nabożeństwem w kościele św. Trójcy w Warszawie, podczas
którego kazanie wygłosiła diakon Halina Radacz - duszpasterz parafii
ewangelickiej w Żyrardowie.
Forum jest organizowane od roku 1991 przez Synodalną Komisję Kobiet.
W XXIII kadencji Synodu Kościoła Komisja rozpoczęła działalność w
nowym składzie. Reprezentują ją synodałowie: przewodnicząca - diakon
Aleksandra Błahut- Kowalczyk, Anna Wantulok z parafii w Jaworzu wiceprzewodnicząca, Katarzyna Luc z parafii w Szczecinie - sekretarz
Komisji, Karol Werner z parafii w Łodzi - kurator diecezji warszawskiej
Kościoła oraz ks. Robert Sitarek - proboszcz administrator parafii w Kłodzku i
dyrektor Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji (d.CeKIRON) we
Wrocławiu.
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***
Kamień węgielny pod nowy dom opieki
W piątek, 21 września br. roku w Katowicach odbyła się uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego pod nowy dom dla osób starszych „Senior
Residence”, budowany przez Diakonię Neuendettelsau we współpracy z Firmą
Millenium Inwestycje spółka z o.o.
Nowy obiekt będzie oferował 198 miejsc opieki w dwóch budynkach, w
pokojach jedno i dwuosobowych. Każdy pokój wyposażony będzie w system
przywoławczy gwarantujący 24-godzinną opiekę. Część mieszkalna
wyposażona będzie w łazienki z wannami do hydromasażu, windy oraz pokoje
do dziennego pobytu. Uzupełnieniem oferty opiekuńczej będą usługi ergo- i
fizjoterapii. W budynkach znajdzie się oddział dla osób chorych na demencję.
Miejsce inwestycji Domu Opieki zlokalizowano na obrzeżach Katowic,
na terenie osiedla Bażantowo. Budowę rozpoczęto wiosną tego roku, a
zakończenie planuje się na wiosnę 2014 roku.
W uroczystości wzięli udział Rektor Diakonii Neuendettelsau
prof. Hermann Schoenauer, ks. bp Tadeusz Szurman, Prezydent Miasta
Katowice Piotr Uszok, przedstawiciele Diakonatu Eben Ezer z siostrą Ewą
Cieślar i ks. Markiem Londzinem.
Biskup T. Szurman w czasie wmurowania kamienia węgielnego wygłosił
okolicznościowe przemówienie. Uroczystość uświetnił zespół Szkoły
Muzycznej im. M. Karłowicza, prezentując utwory ewangelickich
kompozytorów
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***
HISTORIA MAZUR– KILKA MYSLI DZIADKA WŁADKA
Michał Kajka – bard ziemi mazurskiej
Michał Kajka urodził się w Komacku (Skomatzen) w 1858 r. w rodzinie
mazurskich zagrodników mówiących po polsku. Był małorolnym chłopem i
rzemieślnikiem murarsko – ciesielskim.
Już w czasach młodości zaczął pisać wiersze, w których nawoływał do
kultywowania jęz. polskiego. Pisał w gwarze mazurskiej. Pisał częstokroć
ciesielskim ołówkiem na deskach lub skrawkach gazet. W 1884 r. debiutował
drukiem na łamach „Mazura” wydawanego przez Jana Gembrzyckiego z
Olecka. Oprócz wierszy pisał również opowiadania, artykuły publicystyczne i
dokonywał przekładów z jęz. niemieckiego (m.in. wiersze Wojciecha
Kętrzyńskiego). Pomimo polskiej tożsamości ten Mazur ugruntowany w wierze
ewangelickiej podzielał ogólnomazurski kult niemieckiego cesarza. Napisał
nawet na jego cześć kilka wierszy (m.in. „Na dzień urodzin cesarza” 1898). Nie
przeszkadzało mu to jednak czynić zabiegów o korzystny dla Polski wynik
plebiscytu w 1920 r. Wykazał to w wierszu pt.: „Treny Mazurskie”
opublikowane w niemieckim „Pruskim Przyjacielu” jak i w polskiej „Gazecie
Ludowej”. Te publikacje sprowadziły na Kajkę niechęć władz niemieckich.
Po latach ciężkiej pracy zdołał wybudować swój własny dom w Ogródku
(Ogrodten), gdzie zamieszkał z rodziną. Władze niemieckie stosowały wobec
niego wszelkie możliwe represje i naciski ekonomiczne. On sam jak i jego
rodzina byli stale pod nadzorem policji.
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Kajka zgasł w pierwszym roku wojny do końca wykonując swój ciesielski
zawód ale kryjąc się już z pisaniem polskich wierszy. Pochowany został obok
żony na niemieckim wiejskim cmentarzu w Ogródku.
Po wojnie postać mazurskiego poety stała się propagandowym nośnikiem
idei „odwiecznej polskości Mazur”. Przemilczano jego wiersze pisane na cześć
cesarza, w których przywołuje dawne pruskie tradycje wielojęzyczności i
tolerancji, do których był przywiązany.
Już w 1945 r. odznaczono go pośmiertnie Krzyżem Orderu Polonia
Restituta. W 1952 umieszczono na jego grobie pamiątkową płytę, a w 1958 r. na
głównym placu w Ełku stanął jego pomnik, do którego pozował jego syn Adolf.
Starszy syn Kajki – Gustaw zginął w 1945 jako żołnierz niemiecki. W
domu w Ogródku zamieszkała samotnie jego synowa z dwojgiem wnucząt. W
1966 r. przekazała ona gospodarstwo Skarbowi Państwa i wyjechała z dorosłymi
już dziećmi do Niemiec.
W chałupie Kajki, w roku 1968 r. w 110 rocznicę jego urodzin powstało
muzeum jego imienia. W surowych izbach prezentowane jest jego życie i
twórczość zaś w budynku gospodarczym mieści się wystawa sprzętów i narzędzi
mazurskich.
Na koniec gorzka refleksja. Zainteresowania losem Mazurów nie
przejawiały ani niemiecka polityka germanizacji ani polski ruch mazurski. Czy
w Warszawie, czy w Berlinie obie strony podporządkowywały Mazury i
Mazurów swoim własnym nacjonalistycznym interesom. Z tym nie zgadzał się
M. Kajka i takim pozostał do końca.
Władysław Preneta

***
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KULINARNY KĄCIK PASTOROWEJ
KRUCHE ROGALIKI Z NUTELLĄ
Składniki:
2 szklanki mąki ( około 500g + trochę mąki do posypywania w czasie
wyrabiania ciasta)
1 kostka miękkiego masła
1 szklanka kwaśnej gęstej śmietany
nutella
jajko do posmarowania rogalików + brązowy cukier do posypania
Przygotowanie:
Na stolnice wysypujemy mąkę, dodajemy posiekane miękkie masło i
śmietanę. Całość wyrabiamy aż ciasto będzie miękkie i nie będzie lepić się do rąk (
w razie potrzeby można dosypać mąkę). Wyrabianie ciasta zajęło mi około 10
minut (m dłużej wyrabiamy, tym ciasto jest lepsze).
Następnie ciasto zawijamy szczelnie w folię spożywczą i schładzamy w
lodówce minimum 1 godzinę, można zostawić nawet na całą noc.
Po wyjęciu ciasta z lodówki, dzielimy je na mniej więcej równe porcje.
Każdą porcję rozwałkowujemy na kształt koła (można korzystać z pomocy talerza
aby ten kształt uzyskać), dzielimy na 8 trójkątów. Na każdy trójkąt nakładamy
nutellę i szczelnie zwijamy w rogalika.
Przygotowane rogaliki układamy na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia, smarujemy roztrzepanym jajkiem i posypujemy cukrem. Pieczemy w
175 stopniach około 25 minut ( lub do zrumienienia).

SMACZNEGO 
Paulina Pysz
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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
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Redaktor naczelny: Adrian Lazar
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