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Czasopismo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie

Jak jeleń pragnie wód płynących,
Tak dusza moja pragnie ciebie, Boże!
Psalm 42:2 (BW)
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2. Wielka Akcja Parafialnej Pomocy - str. 43

1. Wielka Akcja Parafialnej Pomocy - str. 28

I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok
przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi.

Dz 11,26

Drodzy Parafianie ze Szczytna i z Rańska!
Kiedy w niedzielę 31 sierpnia otrzymacie ten oto pierwszy numer „Naszego Informatora”, akurat w tym dniu minie dokładnie cały rok od czasu, gdy
1.09.2013 r. rozpocząłem służbę w Waszej Parafii. Całe 365 dni jesteśmy razem,
a w tym czasie wiele się zmieniło. Stąd warto przypomnieć kilka znaczących faktów, które z pewnością mają i będą miały duży wpływ na dalsze funkcjonowanie
naszej parafii i na jej dalszy rozwój:
1. W okresie od 12 września do końca maja udało się przeprowadzić Parafialną Ankietę Personalną - czyli zebrać dane do nowej komputerowej kartoteki
parafialnej, a przy tym spotkać się z wszystkimi naszymi parafianami. W tym
okresie liczba parafian wzrosła ze 186 do 276 osób.
2. 27.10.2013 po raz pierwszy, a od 17.11. regularnie w czasie nabożeństw używany jest projektor, którym wyświetlane są na ekran wszystkie elementy nabożeństwa: pieśni, liturgia, ogłoszenia, wspominki, a nieraz również używany jest w czasie kazania.
3. Od 8.11.2013 parafianie, którzy mają telefony komórkowe są sukcesywnie informowani o różnych wydarzeniach w parafii i są na nie zapraszani. Obecnie
ponad 200 osób powiadamianych jest za pomocą smsów. Ponadto ta sama
droga wykorzystywana jest do składania życzeń urodzinowych.
4. 29.11.2013 odbyła się pierwsza próba nowego chóru parafialnego, który przyjął nazwę „Cantabo” (= „Będę śpiewał”). Po ponad 20-letniej przerwie jesteśmy
obecni i śpiewamy: Bogu na chwałę, a nam i słuchaczom ku radości i pożytkowi.
5. Od samego początku wprowadzono dodatkowy element w czasie nabożeństw
tak w Szczytnie, jak i w Rańsku: naukę nowych pieśni przy akompaniamencie
gitary. Aby nauka i sam śpiew mogły być nie tylko łatwiej wdrażane, ale by
było to odczuwalne dla samych parafian, wprowadzono niewielką nowelizację polegającą na przekonaniu parafian, aby nie zajmowali ławek od końca
kościoła, ale by siedzieć w zwartej grupie od samego przodu kościoła. Zmiana ta sprawia, że:
• O wiele łatwiej jest śpiewać i uczyć się nowych pieśni.
• Nowi uczestnicy nabożeństw nie muszą się krępować z tego powodu,
że muszą zajmować miejsca przed wszystkimi. Zatem odpada problem,
iż nie będą wiedzieli, jak się zachować w czasie nabożeństwa.
• Całkiem inaczej wyglądają zdjęcia robione w czasie nabożeństw – teraz
widać, że kościół nie jest pusty.
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6. I na samym końcu... właśnie ten „Nasz Informator”, który - mam nadzieję - na
stałe zagości w Waszych domach i będzie stanowił bardzo istotne ogniwo łączące każdą ewangelicką rodzinę z jej parafią. Wyjątkowo ten mumer jest tak
obszerny, aby zamieścić wszystko to, co działo się w minionych 365 dniach.
Następne numery wydawane będą w odstępach kwartalnych, co sprawi, że zamieszczane relacje oraz informacje, będą bardziej „świeże” i aktualne zarazem.
Kiedy dokładnie przeczytacie Nasz Informator, z pewnością u wielu z Was
pojawi się refleksja, którą, w zasadzie niedługo po przyjeździe do Was, odkryłem:
Parafia w Szczytnie ma na pewno bardzo duży potencjał, który, gdy zostanie do
końca rozbudzony i odpowiednio wykorzystany, może sprawić, że będzie to jedna z wiodących i bardzo znaczących parafii w naszym Kościele. Może być, bo to
w dużej mierze od Was zależy... Żaden ksiądz nie jest w stanie sam zrobić tyle,
ile można wykonać razem z parafianami. Nawet śpiew w kościele może być porywający za serce, jeżeli wypływa on z wielu ust i serc zarazem. Oczywiście gdy
śpiewają na jedną nutę i w takim samym tempie...
To, co udało się do tej pory zrobić i tak może nie mieć zbyt wielkiego znaczenia, jeżeli nie będzie kontynuacji, konsekwencji w działaniu i przede wszystkim
motywacji. Chrześcijaństwo tylko dlatego miało tak wielkie oddziaływanie, bo
wiązało sie z motywacją z Góry. Wiara oparta tylko na przyzwyczajeniu może
bardzo szybko stracić na sile - gdy nadejdą jakieś niesprzyjające okoliczności. Ale
wiara oparta na Słowie Bożym, na Jezusie, z pewnością daję siłę i moc do
pokonywania nawet tych najtrudniejszych przeciwności.
Gdy uda się zachęcić do ciągnięcia tego wózka (Kościoła) wszystkich tych, którzy mają siłę,
zdolności oraz motywację od samego Boga, wtedy na pewno można spodziewać się rzeczy niesłychanych...
Warunki do tego na pewno są nie najgorsze. Mamy się gdzie spotykać i mamy
takie możliwości, by działać. Potrzebne są tylko chęci i to przeświadczenie, że to
Pan Bóg chce użyć również i Ciebie. Nie musisz mieć super zdolności. Pan Bóg
nieraz wzywa takich najzwyklejszych ludzi, którzy - jak np. Jeremiasz - nawet
chcieli się „wymigać” od powierzonych zadań. Pan Bóg jednak patrzy na serce
i chce inwestować w każdego, kto to serce dla Niego otwiera czy chce otworzyć.
Jakie zadania stoją przed nami? Na pewno sporo tych związanych z remontami. Ale one mogą odbywać się jakby równolegle. O wiele ważniejsze jest to,
by budować naszą społeczność - a to może każdy, zatem i TY! Bo każdy może
poprzez swoje uczestnictwo w nabożeństwach i życiu parafialnym sprawić, by
inni czuli się poprzez to zachęceni. Nieraz wystarczy dobre słowo, pomocna dłoń
czy przyjacielski gest. A jeżeli da się jeszcze w coś czynnie zaangażować... byłoby
4

PEA Szczytno:

Nasz Informator

nr 1 (1/2014)

super! Na pewno w chórze znajdzie się miejsce dla kilku albo kilkunastu głosów.
Można również pomyśleć o szkółce niedzielnej, by pomóc pani Pastorowej, czy
o spotkaniach młodzieży. Z pewnością można pomóc w wydawaniu Naszego Informatora albo w tworzeniu nowej parafialnej strony internetowej. Ktoś może
pomyśleć o kawach parafialnych albo o jeszcze innej formie zaangażowania się.
Tak się nasze sprawy ułożyły - parafrazując przytoczony na wstępie werset z Dziejów Apostolskich, że przez cały rok byłem z Wami, a teraz rozpoczynam drugi... To, jaki będzie ten następny rok, zależy również od CIEBIE!
Ja chętnie chwytam za dyszel: mogę
ciągnąć i kierować, ale samemu ciągnąć
wszystko... to trochę za dużo. Stąd liczę
właśnie na CIEBIE!
Ks. Alfred Borski

Nowe logo parafialne
Nazwa „LOGO” jest skrótem od wyrazu „logotyp”, a ten pochodzi z kolei z języka
greckiego (λόγος logos - słowo, myśl + τύπος
typos - odcisk, obraz) - to termin rozpoznawalny od lat 30. XX wieku jako forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy
i jednoznacznie identyfikująca markę, firmę,
organizację, produkt, imprezę, projekt oraz
każdy inny rodzaj aktywności gospodarczej
lub społecznej. Godło - to symbol wyróżniający, znak rozpoznawczy przynależności osoby
bądź przedmiotu do szerszej grupy rodowej, Logo-herb w formie czarno-białej.
prawnej lub społecznej. Herb z kolei (nazwa Kolorowe znajduje się na pierwszej
przyjęta z niem. Erbe „dziedzictwo”) to znak
stronie tego informatora.
rozpoznawczo-bojowy, wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych.
Coś z pogranicza tych trzech różnych określeń postanowiono stworzyć dla
naszej parafii w Szczytnie. Ma to być coś w rodzaju logo, po czym można bez problemu rozpoznać, że chodzi właśnie o naszą parafię. Zatem chodzi o znak naszej
przynależności i coś, co będzie przypominało (nie tylko nam) nasze dziedzictwo
i bogatą spuściznę kulturową i religijną zarazem.
Stąd powstał taki oto herb / godło / logo naszej parafii, który składa się z następujących komponentów:
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Całość jest umieszczona na tarczy, która jest symbolem obrony, użytym również jednoznacznie przez apostoła Pawła w Liście do Efezjan (6,16): „A przede
wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste
pociski złego.”
Tarcza jest zapożyczona z herbu powiatu szczycieńskiego, gdzie przedzielona
jest ukośną linią na dwie cześci - symbolizujące związek dwóch światów, w których żyjemy: zależność duchowa i świecka, kościół i państwo, powiat, miasto.
W górnej/lewej części wyraźnie widać szkic kościoła ewangelickiego
w Szczytnie, który przez swój charakterystyczny kształt jednoznacznie będzie nas identyfikował.
W dolnej/prawej części znajduje się jeleń i drzewa, podobne jak w herbie
powiatu szczycieńskiego (bardziej matowe kolory), które z kolei wskazują na
nasze miejsce na mapie Polski i jednoznacznie utożsamiane są z bogactwem
tej ziemi i skarbem, jaki posiadamy w otaczającej nas naturze.
Sam jeleń nawiązuje do słów Psalmu 42,2 (Biblia Warszawska): „Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże!” i ma nam dodatkowo przypominać o tej tęsknocie za naszym niebiańskim ojcem. Sam odnośnik (Ps 42,2) nie znalazł miejsca na tarczy, gdyż w różnych tłumaczeniach
Biblii przytoczone słowa występują w wierszach 1, 2 lub 3.
Na linii dzielącej tarczę została umieszczona Róża Lutra - nierozerwalny
symbol Reformacji i naszego reformatora, ks. dra Marcina Lutra, który tak
wyjaśnił znaczenie róży: „W sercu o naturalnych kolorach (czerwonym) znajduje się czarny krzyż, abym zawsze pamiętał, że moja wiara w Ukrzyżowanego
może mnie usprawiedliwić. Sprawiedliwy żyje z wiary, z wiary w Ukrzyżowanego. Serce spoczywa w środku w białej róży, która wskazuje na to, że wiara
przynosi mi radość, pociechę i pokój. /.../ Taka róża spoczywa na błękitnym
kolorze, kolorze przyszłej radości. Otacza ją złoty pierścień, gdyż taka sprawiedliwość w niebie trwać będzie wiecznie.”
Nad i pod kreską dzielącą znajdują się dwie daty: dolna - 1525 - to rok, w którym Prusy Książece (zatem również cały teren powiatu szczycieńskiego) za
sprawą Albrechta Hohenzollerna stały się ewangelickie. Górna - 1719 - to
rok ukończenia i poświęcenia obecnego kościoła.

To oczywiście projekt / propozycja, która na pewno jeszcze może być zmieniona, gdy pojawią się na tyle uargumentowane pomysły, które pomogłyby to
logo zmienić lub uzupełnić ku wspólnemu naszemu zadowoleniu. Czekamy zatem na opinie również tych osób, którym podoba się obecna propozycja i projekty tych, którzy mają inne pomysły albo wizję. Pozwoli to w bardziej precyzyjny
sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom jak największej grupy naszych parafian.
ks. Alfred Borski
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Podatek kościelny: płacić/nie płacić?
A jeżeli płacić, to ile...?
Funkcjonowanie każdej rodziny, mniejszego czy większego przedsiębiorstwa, jak również każdej parafii, filiału
czy wreszczie całego Kościoła uzależnione jest od pieniędzy. W firmie czy przedsiębiorstwie pieniądze są wypracowywane, w rodzinie
zarabiane przez jednego czy obu małżonków lub mogą pochodzić z różnych dodatkowych źródeł dochodu, a w parafii...? Parafia w gruncie rzeczy jest rodziną
i dlatego też te zależności są bardzo podobne do tych rodzinnych. Statutowym
wręcz źródłem dochodu każdej parafii są składki i ofiary zbierane przez parafian.
Im bardziej liczebna parafia i im bardziej zamożni (i hojni!) parafianie, tym lepiej
wiedzie się całej wspólnocie parafialnej. Są parafie, które dodatkowo mają nieruchomości czy też prowadzą działalność gospodarczą i właśnie to zapewnia im
dodatkowy lub czasem nawet główny przychód. Ale są i takie, które nie mają ani
zbyt dużej liczby wiernych, a wierni, którzy są, nie należą do tych bardzo bogatych, a źródeł innych dochodów nie ma...
W większości parafii teoretycznie nie powinno być źle, skoro prawo kościelne
określa wysokość rocznej składki kościelnej na 1% od rocznego dochodu. „Podatek” kościelny nie jest jednak naliczany automatycznie w miejscu pracy, jak ma
to miejsce w wielu krajach Europy zachodniej. Stąd jedynie my sami - no i Pan
Bóg - wiemy, ile zarabiamy i ile z tego przeznaczamy na „Kościół”.
W czasach opisywanych przez Biblię sprawa składania ofiar była wyjaśniona
w prawie mojżeszowym. Skoro Pan Bóg obdarzał błogosławieństwem, człowiek
powinien okazywać swoją wdzięczność poprzez składanie dziesięciny czyli jednej dziesiątej z tego, co posiada. Jest to pewnego rodzaju podatek dochodowy.
Wyraźnie czytamy o tym w 3 księdze Mojżeszowej 27 w. 30 i 32: „Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do
Pana. Jest ona poświęcona Panu. Wszelka dziesięcina z bydła i z trzody, wszystko,
co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte będzie poświęcone Panu”.
W naszych czasach nie jesteśmy zobowiązani do płacenia dziesięciny - co nie
oznacza, że temat jest już nieaktualny. Prawo naszego Kościoła mówi o jednym
procencie - to pieniądze jakie powinny trafić do kasy parafialnej tytułem „podatku” kościelnego. Między innymi one zabezpieczają stały dochód parafii i zarazem możliwość utrzymywania nieruchomości i funkcjonowania Parafii, Diecezji
i Konsystorza. Dysponowanie pozostałymi dziewięcioma procentami Kościół
pozostawia w gestii wiernych. Zatem na poczet tej kwoty można z pewnością
zaliczyć wiele innych ofiar składanych przy różnych okazjach: ofiary i kolekty
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składane na nabożeństwach, ofiary na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa, ofiary
na budowę czy remonty kościołów i kaplic, ofiary na oświetlenie, ogrzewanie,
i wiele innych wspierających różne dzieła pomocy bliźnim. Z pewnością można
by dopisać do tego również to, co ofiarujemy w sposób bezgotówkowy: praca
na rzecz parafii czy kościoła na różnych płaszczyznach, nieraz używanie swoich
narzędzi czy samochodu, może paliwo, które zużywa samochód w czasie dojazdu
na nabożeństwo czy na spotkanie parafialne - szczególnie, gdy odległość do kościoła jest spora, a wyjazdy częste.
Jak jednak jest z tym jednym procentem? Czy odczuwamy taką potrzebę, by
dzielić się tym, co w gruncie rzeczy sami otrzymujemy? Nie zapomnijmy o Ananiaszu i Safirze, którzy chcieli zachować dla siebie część majątku, która miała być
przeznaczona na sprawy Boże. Oni mieli jeszcze szansę, aby naprawić swój błąd
- ale jej nie wykorzystali. A my? Skoro możemy zastanawiać się nad tymi sprawami, to znaczy, że taka szansa została nam jeszcze dana. Czy ją wykorzystamy?
ks. Alfred Borski

Dlaczego płacić?
Powodów, dla których należy zapłacić składkę kościelną jest wiele. Przede
wszystkim wypływa to z logicznego podejścia do sprawy. Aby Kościół mógł
należycie funkcjonować i wypełniać swoje zadania, musi dysponować odpowiednimi środkami. Kościół to społeczność wierzących, która za pośrednictwem swojego „przedstawicielstwa” (Kościół jako instytucja) wypełnia zadania nakreślone przede wszystkim w Bożym Słowie. Podstawę prawną stanowi:
Ogólny Regulamin Parafialny (ORP) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP, który podaje:
§7 2) Każdy parafianin, mający ukończonych 18 lat i samodzielnie zarobkujący, powinien płacić składkę kościelną w wysokości 1% od swego
dochodu względnie zarobku. W uzasadnionych przypadkach może być
zwolniony przez Radę Parafialną od opłacania składki kościelnej, po złożeniu umotywowanego wniosku. Młodzież ucząca się, względnie odbywająca
służbę wojskową, zwolniona jest z opłacania składki kościelnej lub opłaca
składkę w wysokości symbolicznej.
Opłacanie składki kościelnej wynika z kilku faktów:
• Jako społeczność wierzących musimy (ksiądz też płaci składkę kościelną)
utrzymać Parafię, a to oznacza: utrzymanie nieruchomości (ogrzewanie,
oświetlenie, remonty bieżące i generalne, budowy, rozbudowy) oraz wszystkie wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem zboru.
W parafii szczycieńskiej duża część utrzymania finansowana jest z dotacji
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Konsystorza. Oznacza to, że parafia nie jest samowystarczalna. Na pewno
nie jesteśmy w stanie zejść z dotacji tylko na podstawie wpłacanego podatku
kościelnego przez parafian. Nie oznacza to, że nie możemy spowodować, by
ta dotacja wyraźnie się zmniejszyła. Są bowiem z pewnością takie osoby czy
rodziny, które wpłacają mniej lub o wiele mniej, niż ów przepisany 1 %.
Wynika to też z przywileju, jakim niewątpliwie jest prawo wyborcze. Wspomniany już ORP w § 5 punkcie 1 mówi:

„Czynne prawo wyborcze i prawo głosu w parafii mają parafianie bez różnicy płci, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani, uczęszczają na nabożeństwa, przystępują do Stołu Pańskiego i opłacili w przepisanym terminie
przypadającą na nich składkę kościelną za rok ubiegły, jeżeli nie zostali od
niej zwolnieni przez Radę Parafialną. Uprawnienia wyborcze przysługują
również niezarobkującemu współmałżonkowi wyznania ewangelicko-augsburskiego parafianina płacącego składki.”

Osoby nieopłacające składki kościelnej lub ich rodzina (w przypadku pogrzebu), mocą uchwały Rady Parafialnej, zobowiązane są do opłacania podwyższonych o 200 % opłat kościelnych. A to oznacza, że wysokość opłaty jaką
uiszcza parafianin opłacający składkę kościelną mnoży się razy trzy!
O płaceniu wszelkiego rodzaju podatków wypowiada się również Pismo
Święte. W Ewangelii Mateusza 22,17-21 czytamy:

„Powiedz nam przeto: Jak ci się zdaje? Czy należy płacić podatek cesarzowi,
czy nie? A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową; a oni przynieśli mu denar. I rzecze
im: Czyja to podobizna i czyj napis? Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi do
nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu.".
Zaś ap. Paweł tak wyjaśnia tę sprawę (List do Rzymian 13,7-8):

„Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu
cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie
bądźcie prócz miłości wzajemnej...".
a w liście do Koryntian 9,6-9:

„A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie,
a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie.
Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu,
nie z żalem albo z przymusu;
gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.
A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski,
abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem,
mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano:
Szczodrze rozdaje, udziela ubogim,
Sprawiedliwość jego trwa na wieki.”
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Sprawdź, ile płacisz? / ile powinieneś zapłacić?
10

Dochód miesięczny
(netto)

Dochód roczny

= dochód miesięczny x 12

Podatek kościelny
= 1% dochodu rocznego

500,00 zł

6 000,00 zł

60,00 zł

550,00 zł

6 600,00 zł

66,00 zł

600,00 zł

7 200,00 zł

72,00 zł

650,00 zł

7 800,00 zł

78,00 zł

700,00 zł

8 400,00 zł

84,00 zł

750,00 zł

9 000,00 zł

90,00 zł

800,00 zł

9 600,00 zł

96,00 zł

850,00 zł

10 200,00 zł

102,00 zł

900,00 zł

10 800,00 zł

108,00 zł

950,00 zł

11 400,00 zł

114,00 zł

1 000,00 zł

12 000,00 zł

120,00 zł

1 100,00 zł

13 200,00 zł

132,00 zł

1 200,00 zł

14 400,00 zł

144,00 zł

1 300,00 zł

15 600,00 zł

156,00 zł

1 400,00 zł

16 800,00 zł

168,00 zł

1 500,00 zł

18 000,00 zł

180,00 zł

1 600,00 zł

19 200,00 zł

192,00 zł

1 700,00 zł

20 400,00 zł

204,00 zł

1 800,00 zł

21 600,00 zł

216,00 zł

1 900,00 zł

22 800,00 zł

228,00 zł

2 000,00 zł

24 000,00 zł

240,00 zł

2 100,00 zł

25 200,00 zł

252,00 zł

2 200,00 zł

26 400,00 zł

264,00 zł

2 300,00 zł

27 600,00 zł

276,00 zł

2 400,00 zł

28 800,00 zł

288,00 zł

2 500,00 zł

30 000,00 zł

300,00 zł

2 600,00 zł

31 200,00 zł

312,00 zł

2 700,00 zł

32 400,00 zł

324,00 zł

2 800,00 zł

33 600,00 zł

336,00 zł

2 900,00 zł

34 800,00 zł

348,00 zł

3 000,00 zł

36 000,00 zł

360,00 zł
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Ile pieniędzy wydajesz...

...w ciągu tygodnia?

5 zł ?
25 zł ?
15 zł ?

1 zł ?
Dyskoteka? Kino, teatr?
Kawiarnia? Hobby? Albo.......?

...a w ciągu roku?

Jeżeli 20 papierosów = 10 zł, to:
5 / dzień = 912,50 zł/rok
10 /dzień = 1825,00 zł/rok
15 / dzień = 2737,50 zł/rok
20 / dzień = 3650,00 zł/rok

Jeżeli 1 piwo = 2,50 zł, to:
1 / dzień = 912,50 zł/rok
2 /tydzień = 260,00 zł/rok
Jeżeli 1 but.wódki = 20 zł, to:
1 /tydzień = 1040,00 zł/rok
2 /tydzień = 2080,00 zł/rok

Taka sobie myśl...

Z pieniędzmi wpłacanymi na cele kościelne jest poniekąd jak... z inwestowaniem
w swoje dzieci lub jak z alimentami. Im bardziej kochamy swoje dzieci, tym chcemy
więcej im pomóc i łożyć na ich utrzymanie czy edukację, bo wiemy, że to dobra
inwestycja. Jeżeli ich tak naprawdę nie kochamy, to wtedy płacimy te wymuszone
przez sąd alimenty... A Kościół / Parafia? Na pewno nie skorzysta z komornika...
PEA Szczytno:
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List do Pana Boga
W małej wiosce u podnóża Wandelstein, w bawarskim powiecie Aibling
pewna staruszka z trudem wiązała koniec z końcem. Jak sobie radziła, lepiej
nie pytać. W swojej rozpaczy prostoduszna kobieta napisała list do Boga:
„Drogi Panie Boże, jestem stara i biedna, pieniędzy u mnie nie ma za dużo.
Proszę, poślij mi 100 marek, ale niebawem”. Zaadresowała list „Do kochanego Boga”, nakleiła znaczek i wrzuciła
do skrzynki pocztowej. Listonosz, któremu podczas sortowania przesyłek
wpadł w ręce list staruszki musiał być
dowcipnisiem, ponieważ tę niezwykle

Zabawne...?
 Zabawne, że 10-cio złotowy
banknot wydaje się taki wartościowy, gdy wrzuca się go do skrzynki na
ofiarę, a taki mały, gdy płaci się nim
w sklepie.
 Zabawne, jak długie mogą być
dwie godziny, kiedy siedzi się w kościele, a jak krótkie, kiedy się jest na przyjęciu, randce...
 Zabawne, że cieszymy się, gdy
przedłuża się mecz piłki nożnej, ale
złościmy się, kiedy nabożeństwo trwa
dłużej niż zazwyczaj.
 Zabawne, jak trudno jest przeczytać jeden rozdział Biblii, a jak łatwo
„połknąć” 300 stronicową powieść,
kryminał, romans...
 Zabawne, jak trudno przekazywać
chrześcijańskie nowiny, a jak łatwo
12

zaadresowaną kopertę umieścił wśród
przesyłek dla urzędu podatkowego.
Kierownik tej nielubianej instytucji
nieregulaminowo pokazał przesyłkę
współpracownicy i wśród pracowników swojego urzędu zorganizował
zbiórkę pieniędzy dla biednej kobiety.
Zebrał w sumie 70 marek i niezwłocznie przesłał staruszce. Już kilka dni
później nadszedł list z podziękowaniem. „Kochany Panie Boże - pisała
obdarowana - dziękuję Ci z całego serca za 70 marek. Gdybyś znowu chciał
mi coś niecoś przesłać, to proszę, nie
rób tego przez urząd podatkowy. Te łobuzy ze 100 marek potrąciły 30”.
tłum. Agata Zdybowicz

rozgłaszać plotki i pomówienia.
 Zabawne, jak wielu ludzi chce na
stadionie siadać w pierwszym rzędzie,
ale w kościele siedzi w ostatnim.
 Zabawne, jak często niemożliwe
jest znalezienie czasu na spotkanie
młodzieży, nabożeństwo, podczas gdy
dla innych zajęć przeznacza się czas
spontanicznie.
 Zabawne, że rodzice tak bardzo
troszczą się o szkolne zajęcia swoich dzieci, ale tak mało o ich udział
w szkółkach niedzielnych, religiach,
spotkaniach młodzieży...
 Zabawne, że każdy chciałby pójść
do nieba, ale bez wcześniejszej konieczności wierzenia, myślenia o Bogu
bądź modlenia się.



To wszystko byłoby zabawne, gdyby nie było takie prawdziwe...
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Przed nami wybory do Rady Parafialnej
W listopadzie mija kadencja obecnej (na zdjęciach poniżej) Rady Parafialnej, stąd stoimy
przed dokonaniem wyboru nowej. Trudno teraz
przewidzeć, kto do niej wejdzie, bo to przecież
zależy od Was, drodzy Parafianie. Z jednej strony możecie zgłaszać osoby, które chcielibyście
w radzie widzieć - zgodnie z Regulaminem Parafialnym (obok). Z drugiej strony zgłoszeni
kandydaci muszą być później jeszcze wybrani.

§ 24: 1. Kandydatów do władz
parafialnych zgłaszają parafianie posiadający czynne prawo
wyborcze, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami, w kancelarii parafialnej lub na ręce Proboszcza.
2. Osoba zgłaszająca kandydata
zobowiązana jest do dołączenia do
zgłoszenia zgody na kandydowanie
podpisanej przez kandydata.

Rada
Parafialna:

Hubert
Jasionowski

ks. Alfred
Borski

Adela
Krzenzek

Ryszard
Jerosz

Ewa
Bohlmann

Katarzyna
Krzyżanowska

Joanna
Różańska

Wolfgang
Kroll

Ginter
Litek

Mariana
Idzikowska

Monika
Wróblewska
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kurator

sekretarz

skarbnik

Zastępcy:

PEA Szczytno:
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...



(kolejność
wg ilości
głosów)

Jolanta
Gadulska

Grażyna
Rybacka
13

Synod
Diecezjalny:

Synod
Kościoła:

Ryszard
Jerosz

Reinhard
Krzenzek

Horst
Gollis

Beata
Mostowa

Ryszard
Jerosz

Komisja
Rewizyjna:

Na tej stronie przedstawiamy Zastępcy:
(kolejność
pozostałe osoby, które wprawwg ilości
dzie nie są w Radzie Parafialnej,
głosów)
ale w gremiach, które również
są wybierane, bo współpracują
z Radą i działają na rzecz parafii.
Poniżej podajemy kolejny wyciąg (§ 21) z Regulaminu Parafialnego naszego Kościoła,
w celu pokazania zadań rady parafialnej:

Beata
Prusik

Sabina
Tamowska

Marianna
Kaczmarska

Irena
Mościcka

W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właściwości Rady Parafialnej
należy w szczególności:
a) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności
chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii,
b) wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowaniu Parafii, w myśl zasady powszechnego kapłaństwa,
c) dawanie dobrego przykładu innym,
d) zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek, czas
i miejsce nabożeństw oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa,
a także współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych,
e) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,
14
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f) organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele,
g) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego,
h) uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie
wniosku na Zgromadzenie Parafialne o ustanowienie dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii,
i) zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań budżetowych
i opracowywanie projektu budżetu Parafii,
j) sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie
podziału Parafii na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,
k) zatrudnianie i zwalnianie świeckich pracowników parafialnych, a także ustalanie warunków zatrudnienia i służby duchownych i świeckich pracowników
Parafii,
l) powoływanie komisji parafialnych,
m) przedstawianie kościelnym władzom przełożonym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem.
Osoby, które są zainteresowane sprawą wyborów czy też zgłaszania kandydatów,
albo chciałyby poznać bliżej całość przepisów Regulaminu Parafialnego, proszone są o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
Proszę z jednej strony o dokładne przemyślenie i wytypowanie odpowiednich
kandydatów, z drugiej strony bardzo proszę wszystkich o modlitwy przyczynne,
aby zostali wybrani tacy kandydaci / takie kandydatki, by pozwoliło to dobrze
funkcjonować naszej parafii i przyczyniło się do jej rozkwitu.

ks. Alfred Borski

Serdecznie zapraszamy

Dzieci na szkółkę niedzielną, która odbywa
się w czasie nabożeństwa w salce parafialnej.
Dorosłych zapraszamy na godzinę biblijną,
która odbywa sie we wtorki o godzinie 15:00
Serdecznie dziękujemy
pani pastorowej Beacie Tschirschnitz
za angażowanie się na rzecz naszej parafii,
a w szczególności za prowadzenie
szkółki niedzielnej oraz godzin biblijnych.

Rada Parafialna
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mgr teol. Beata Tschirschnitz
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Przeminęło...

...z wiatrem, ale pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci

28.08.2013 po raz pierwszy bramę wjazdową do parafii w Szczytnie przekroczył nowy duszpasterz, którym został mianowany przez Konsystorz ks. Alfred
Borski. Przed plebanią oczekiwali na niego jego byli wychowankowie z parafii
Cieszyńskiej z dziećmi.

Od lewej: Agnieszka Michalik, Izabela Fryda, Marta Fryda, Jan Michalik,
Artur Fryda, Jakub Michalik, Dominik Michalik.
W imieniu oczekującej „młodzieży” „chlebem, solą i pepsi-colą”
powitał Artur Fryda.
W imieniu parafii
powitała kurator
Adela Krzenzek.

16
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28.08.2013 od razu po przyjeździe i powitaniu okazało się, że plebania nie jest
w najlepszym stanie (żeby nie powiedzieć, że... ). Trzeba było ostro zakasać rękawy i...
„do pracy rodacy”... Aby można było się wprowadzić potrzebne były 2 tygodnie i kilkanaście osób, którzy poświęcili czas, siły i umiejętności. DZIĘKUJEMY ZA POMOC!

Izabela Fryda

Gumna k. Cieszyna

Krystyna Mrozik

Artur Fryda

Jan Michalik

Gumna k. Cieszyna

Cieszyn

Agnieszka Michalik
Cieszyn

Suszec k. Pszczyny

Suszec k. Pszczyny

Henryk Mrozik

Frank Mrukwa
Schmallenberg

Kiczyce k. Skoczowa

Adela Krzenzek

Reinhard Krzenzek

Diana Krzenzek

Monika Krzenzek

Martha Borski

Daniel Borski

ks. Alfred Borski

Werner Orzelski

Lipowiec

Lippstadt

PEA Szczytno:
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Andrzej Macura

Lipowiec

Miętkie
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Powitanie nowego duszpasterza
1.09.2013 odbyły się nabożeństwa, które po raz pierwszy w Szczytnie i w Rańsku odprawił ks. Alfreda Borski. Nowego duszpasterza powitali przedstawiciele
Rady Parafialnej: kurator Adela Krzenzek oraz
sekretarz Ryszard Jerosz. W czasie tego nabożeństwa pożegnali także panią dr Hannę
Tschirschnitz, której podziękowano za pełnienie funkcji organistki, a która wyprowadziła
się do Warszawy. Odbył się też chrzest Janiny
Páleník (patrz strona 63).

Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego,
A dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas! Tak, utwierdź dzieło rąk naszych!

Psalm 90,17

Przed nabożeństwem w Rańsku.
Od lewej: dr Hanna Tschirschnitz, Marta Fryda, Izabela Fryda, Emilia Banul, Anna Zyśk,
Czesław Zyśk, Ewa Banul, ks. Alfred Borski, Paweł Janowski, Marta Borski, Henryk Mrozik.
18
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Wycieczka na Śląsk Cieszyński
20-22.09.2013 Wyjazd z kilkoma osobami z Rady Parafialnej na 150-lecie poświęcenia kaplicy ewangelickiej w Gumnach k. Cieszyna.
W drodze na Śląsk odwiedziliśmy parafię ewangelicką w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie ks. Roman
Pawlas zapoznał nas z ciekawszymi wydarzeniami
i obiektami parafii.
Od prawej: Ryszard Jerosz, Reinhard Krzenzek, Adela Krzenzek,
ks. Roman Pawlas, Ewa Bohlmann, Andrzej Macura, Krystyna Mrozik, Martha Borski

Do Gumien dotarliśmy grubo po godzinie 22-giej - zatem bezpośrednio udaliśmy się do rodzin, w których spędziliśmy dwie kolejne noce. Był czas na rozmowy i dzielenie się informacjami ze swoich parafii. Aż nie chciało się iść spać...
W sobotę była możliwość zwiedzenia
niektórych ciekawych miejsc ziemi
cieszyńskiej związanych z tamtejszym
ewangelicyzmem. Naszą niezwykłą
wycieczkę rozpoczęliśmy od wizyty
w Salmopolu, w której ks. Jan Byrt
opowiedział historię parafii oraz zaznajomił nas z kilkoma pomysłami,
które udało mu się zrealizować przy
współudziale
nieraz
bardzo ważnych osobowości i żywym zainteresowaniu mediów.
Mówił o akcjach związanych z 500-leciem
Reformacji, o zbieraniu
Kielichy podarowali (od lewej): prezydent Lech Kaczyński, pre- kamieni na ołtarz eumier Jerzy Buzek, prezydent Niemiec Christian Wulff, premier ropejski, o planowanej
zbiórce piłek przy okaHolandii André Rouvoet, kanclerz Niemiec Angela Merkel,
zji mistrzostw świata.
eurodeputowany Janusz Lewandowski
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Z ks. Piotrem Wowrym na placu ks. Karola
Kotschego, a przed plebanią i przed
kościołem ap. Jakuba Starszego w Ustroniu.

Z siostrą przełożoną Ewą Cieślar (1 L)
i emeryt. siostrą przełożoną Lidią Gottschalk przed Diakonatem Eben-Ezer.

Z Salmopola pojechaliśmy przez Przełęcz Salmopolską do Ustronia. Po drodze
rzuciliśmy okiem na skocznię narciarską w Wiśle-Malince. W Ustroniu mieliśmy
możliwość zwiedzenia kościoła oraz przyjrzenia się prowadzonej pracy diakonijnej
przez działające przy parafii Stowarzyszenie Maria-Marta. Później pojechaliśmy do
Dzięgielowa. Przez szyby samochodu zobaczyliśmy Centrum Misji i Ewangelizacji,
by później wjechać do Diakonatu, tamtejszej parafii i domu opieki.

Z ks. Emilem Gajdaczem i panią diakon
Heleną Gajdacz w Domu Opieki „Emaus II”.

Z ks. Markiem Londzinem przed kościołem „Eben-Ezer” w Dzięgielowie.
Obecni
też rodzice księdza: Antoni Londzin
W następnej kolejności pojechaliśmy do
(1
P) i Helena Londzin (3 P)
Cieszyna, gdzie głównym punktem progra-

mu było zwiedzanie Kościoła Jezusowego
oraz znajdującego się w kościele muzeum
im. Tschammera. Później zwiedziliśmy
samo miasto ze wzgórzem zamkowym,
Wieżą Piastowską i Rotundą. Wieczór spędziliśmy razem z naszymi gospodarzami.

W kościele Jezusowym w Cieszynie z p. Andrzejem Moiczkiem (kościelny, 2 L) i p. Marcinem
Gabrysiem (kustosz muzeum, 3 P).
20
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Od lewej: ks. Alfred Borski
i ks. Tomasz Chudecki.
Wystąpił reaktywowany Chór
Młodzieżowy CREDO.

22.09. - Niedziela - 150 rocznica poświęcenia szkoły i kaplicy w Gumnach
Niedzielne przedpołudnie spędziliśmy w kaplicy w Gumnach, która obchodziła
swoje 150-te urodziny. Jak na taki jubileusz przystało wszystko miało charakter
bardzo wyjątkowy. Przed nabożeństwem grała orkiestra dęta z Zaolzia. Na jubileusz zjechało się ok. 400 osób - część z nich miała miejsce w kaplicy i w sali obok,
zaś druga część znalazła miejsce w namiocie i miała możliwość uczestniczenia
w nabożeństwie za pośrednictwem telebimu. Ponieważ nabożeństwo było połączone również z dziękczynnym świętem żniw, dlatego na samym wstępie wystąpiły dzieci ze szkółki niedzielnej z okolicznościowym programem. Wszystkich
zgromadzonych powitał i poprowadził części liturgiczne proboszcz pomocniczy
parafii w Cieszynie i opiekun filiału w Gumnach, ks. Tomasz Chudecki, zaś kazanie wygłosił ks. Alfred Borski, który poprowadził też w śpiewie byłych chórzystów
z Chóru Młodzieżowego CREDO, który działał w Cieszynie w latach 1993-2001
w czasie jego służby w Cieszynie. Po nabożeństwie wszyscy byli zaproszeni do namiotu na gulasz, a potem ciasto i kawę. I ten ostatni punkt programu był pieczołowicie przygotowany przez parafian z Gumien,
którym dowodził prezbiter Jan Fryda. A po poczęstunku... trzeba było siadać do samochodu i
ze smutkiem wracać...

Bardzo dziękujemy rodzinom

Fryda, Mędrek i Wojacki
za udzielenie gościny
i przede wszystkim za miłą,
ciepłą i rodzinną atmosferę.
Uczestnicy ze Szczytna
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Wyjazd młodzieży na Śląsk Cieszyński
27-29.09.2013 miał miejsce wypad sześcioosobowej grupy młodzieży na Ogól-

nopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej do Bielska-Białej, który połączony był
z odwiedzeniem różnych ciekawych miejsc na Śląsku Cieszyńskim.
W przededniu Zjazdu odwiedziliśmy kilka parafii: Ustroń (gdzie młodzież otrzymała
bezpłatne noclegi), Cieszyn, Dzięgielów, Salmopol. W Cieszynie byliśmy w samym
kościele, na wieży Kościoła Jezusowego, w muzeum Tschammera oraz zwiedziliśmy
starówkę oraz wzgórze zamkowe z Rotundą i Wieżą Piastowską, zaś w Dzięgielowie
zobaczyliśmy Diakonat Żeński „Eben-Ezer” oraz Dom Opieki „Emaus”.

W Ustroniu z ks. Piotrem Wowrym przed koś- Przed Diakonatem „Eben-Ezer” z emerytociołem i plebanią. Dziękujemy za noclegi!!! waną siostrą przełożoną Lidią Gottschalk
(od prawej) i siostrą Wandą Wieczorek.
Tu byliśmy!!!
Cała ekipa na wieży kościoła Jezusowego w Cieszynie

Od lewej: Artur Iwanicz, ks. Alfred Borski, Mateusz
Prusik, Dagmara Niemyjska (siedzi ze strachu ),
Monika Krzenzek, Justyna Zisk, Dominik Durzyński.
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Byliśmy również na Równicy – górze, na któ- Na wzgórzu zamkowym w Cieszynie odkrylirej ewangelicy spotykali się na nabożeństwach śmy, że każdy z nas mając banknot 20-złotow czasach prześladowań (kontrreformacja).
wy nosi cząstkę Cieszyna ze sobą.

„Metamorfozy”- to hasło 45. Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej,
który odbywał się od 27-29.09.2013 r. w Bielsku-Białej. W czasie zjazdu odbywały się różne seminaria, warsztaty i koncerty. Można było też z przewodnikiem
zwiedzić miasto lub Studio Filmów Rysunkowych.

Mocniejsza
niż śmierć to
książka o listach będących
ostatnią deską
ratunku, o historii nieprawdopodobnej,
lecz niestety
prawdziwej,
oraz o sile
zdolnej wyrwać
człowieka z samego dna rozpaczy. To powieść, którą czyta się jednym
tchem, dynamiczna, barwna i zaskakująca jak życie, z którego pochodzi.
Książkę można zamówić w parafii.
PEA Szczytno:
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Spotkanie autorskie z Lidią Czyż (4 P),
żoną ks. Leszka Czyża (1 P), która opowiadała
o swojej książce „Mocniejsza niż śmierć”.

Spotkanie z medalistą Igrzysk Paraolimpijskich
Januszem Rokickim.
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Po koncercie z naszymi przyjaciółmi z Kętrzyna: ks. Paweł
Hause (4 P), Klaudia Luszczyk
(1 L), Aron Thimm (3 P).

W sobotę wieczorem na
rynku odbyły się koncerty
zespołów: Aslan z Bielska
-Białej oraz CME z Dzięgielowa. Zjazd zakończył się nabożeństwem ze spowiedzią
i Komunią Świętą, po którym  w pobliżu kościoła zasadzono drzewo – czeremchę
– takie samo, jakie młodzież z Polski zasadziła wcześniej
w Wittenberdze w Ogrodzie Reformacji w związku ze
zbliżającą się 500. rocznicą początków odnowy Kościoła.
Drzewo symbolizuje z jednej strony jedność luteran na
świecie, z drugiej, jest symbolem zmian, bo począwszy
od nasionka nieustannie się rozwija i zmienia.

Po nabożeństwie posadzono „Drzewo Reformacji”, co ks. Grzegorz Giemza powierzył m.in.
ks. Alfredowi Borskiemu (wydarzenie uwiecznione na okładce Zwiastuna Ewangelickiego).
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Po zakończeniu Zjazdu spotkaliśmy się
również z ks. biskupem seniorem Janem
Szarkiem, który specjalnie przybył na
spotkanie z nami.
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Goście z Kętrzyna

5.10.2013 Przyjaźnie zawarte w czasie

wyjazdu na OZME w Bielsku zaowocowały spotkaniem naszej młodzieży
z młodzieżą z Kętrzyna, z którą przyjechał ks. Paweł Hause z małżonką. Był
- jak na spotkanie młodzieży przystało
- temat, który poprowadził ks. Alfred
Borski, dużo śpiewu, gry i zabawy - jak
widać „na załączonych obrazkach”. No
i był poczęstunek: jak na pierwszy raz
spagetti z sosem bolognese. Nastroje
były dobre, zatem spotkanie udane!

Od lewej: Aron Thimm, ks. Paweł Hause,
Małgorzata Hause, Klaudia Lewkowicz.

Od lewej: Klaudia Lewkowicz, Weronika Od prawej wokół stołu: Weronika Hause,
Hause, Emilia Roszig, Monika Krzenzek, Emilia Roszig, Monika Roszig, Klaudia LuszAron Thimm, Klaudia Luszczyk, Dagmara czyk, Klaudia Lewkowicz, Małgorzata Hause,
Niemyjska.
ks. Paweł Hause, Aron Thimm.

Makulatura

5.10.2013 w ramach sobotniego spotkania

Monika i Reinhard Krzenzek

Mateusz Prusik

PEA Szczytno:
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młodzieży postanowiono rozprawić się z zalegającymi kartonami, starymi i zapleśniałymi
segregatorami i najróżniejszymi niepotrzebnymi książkami i papierami. Po akcji aż się rozjaśniło w piwnicach. „Ach ta dzisiejsza młodzież...” może być taka pomocna.

Dagmara Niemyjska Sławek Waloszek
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ks. Alfred Borski
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Koncert Ulricha Rasche
27.10.2013 w naszym kościele odbył się koncert or-

ganowy Ulricha Rasche z Düsseldorfu. Artysta przyjechał do Szczytna w towarzystwie 8-osobowej osobowej
grupy, której przewodniczył pan Klaus Lorenz. Grupa ta
wzięła udział w niedzielnym nabożeństwie, po którym
odbyła się nasza pierwsza kawa parafialna. Sala była wypełniona po brzegi gośćmi i naszymi parafianami. Zaś
po posileniu się wypiekami przygotowanymi przez nasze panie, poszliśmy na koncert do kościoła. Pan Rasche
był niezwykle wzruszony dużą frekwencją, jak również
Bernd-Ulrich Rasche
wychował się w Essen (D). ciepłym przyjęciem.
Studiował w klasie fortepianu oraz muzykę kościelną i kompozycję w Wyższej Szkole Muzycznej w
Kolonii i w Düsseldorfie,
gdzie poświęcił się intesywnym studiom kompozycji.
Obecnie jest pianistą, organistą i kompozytorem
oraz pracuje jako docent
w klasie pianina i muzyki
kameralnej w Państwowej
Szkole Muzycznej w Düsseldorfie. występuje z koncertami fortepianowymi
i organowymi.

Ulrich Rasche - próba przed koncertem. Mistrza podpatruje
nasz (wtedy jeszcze) przyszły organista Adam Zalewski.

Sala parafialna wypełniona była po brzegi, a nawet brakowało miejsc...

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych przedstawiciele Rad Parafialnych
ze Szczytna i Pasymia zostali zaproszeni przez gości z Niemiec na spotkanie połączone z kolacją.
26

PEA Szczytno:

Nasz Informator

nr 1 (1/2014)

Siedzą od lewej: Ewa Bohlmann, Joanna Różańska, dr Karl Dross, Heidewig Dross, Maria
Jerosz, Elsa Mazannek. Stoją od lewej: Adela Krzenzek, Reinhard Krzenzek, Ryszard Jerosz,
Karol Kamiński, ks. Georg Kraft (Krawczyk), Agnieszka Lorenz, ?, Anetta Neumann, Ulrich
Rasche, Tadeusz Piórkowski, Ewa Piórkowska, ks. Alfred Borski, Maria Wilkens, Klaus
Lorenz, Julian Lorenz.

O wizycie ogólnie...

Dziewięcioosobowa grupa z parafii Düsseldorf-Wersten przebywała na Pomorzu,
Warmii i Mazurach w dniach od 20-30 października 2013 r. Podróż odbywała się pod
przewodnictwem ks. Georga Krafta i Klausa Lorenza. Ks. Kraft (wcześniej Krawczyk)
urodził się w Słupsku, dorastał w Szczytnie,
a później jako młody ksiądz służył na Mazurach i do roku 1980 w Słupsku. Klaus Lorenz
urodził się w 1958 r. w Szczytnie, a w 1969 r.
wyemigrował ze swoją rodziną do Niemiec.
Na Pomorzu grupa przebywała w Warcinie
w byłej rezydencji kanclerza Niemiec Otto von
Bismarcka. Zwiedziła również Łebę i Gdańsk,
a w Słupsku spotkała się również z ks. Wojciechem Froehlichem i przedstawicielami tamtejszej parafii. Częścią tego spotkania był również koncert organowy Ulricha Rasche.
PEA Szczytno:
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Od lewej: ks. Alfred Borski, Ulrich
Rasche, ks. Witold Twardzik

W dalszej cześci grupa udała się
do Olsztyna, gdzie m.in. spotkała się z biskupem diecezji mazurskiej, ks. Rudolfem Bażanowskim i tamtejszą radą parafialną.
Tutaj też spotkanie było połączone z koncertem organowym
Ulricha Rasche.
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Pierwsza Wielka Akcja Parafialnej Pomocy
9.11.2013 odbyła się akcja mająca na celu sprzątnięcie liści z terenu naszej pa-

rafii oraz posprzątanie piwnic z zalegających słoików oraz złomu. Przy okazji
wysprzątano również szopę oraz przycięto na całym terenie drzewa i krzewy.
W akcji wzięła udział rekordowa liczba parafian - prawie 50 osób. Wykonane
zdjęcie grupowe (na stronie 2) dokumentuje 41 osób + fotograf, ale jeszcze ok.
7 osób przyszło z pomocą po wykonaniu zdjęcia. Tak wielka frekwencja parafian

Od lewej: Irma Niemyjska, Jadwiga Budna,
Regina Wesołowska, Małgorzata Lewczuk

Alfred
Sobolewski

Od prawej: Katarzyna Wesołowska, Od lewej: Dawid Wróblewski,
Wiktoria Krzenzek, Jakub Prusik
Rafał Wróblewski
28

PEA Szczytno:

Zdzisław
Prusik

Robert
Bohlmann

Nasz Informator

nr 1 (1/2014)

to znak, że na nowo odżyła nadzieja, iż razem jesteśmy w stanie bardzo wiele
dokonać i a Szczytno może znaleźć się w gronie przodujących parafii w naszej
Diecezji – również gdy chodzi o zaangażowanie parafian.

Mycie okien
16.10.2013 kilka pań - tra-

dycyjnie o tej porze roku - zakasało ręce do pracy by umyć
okna w kaplicy i tym samym
przygotować kaplicę do sezonu zimowego. Jak postanowiono, tak też się stało. Po
zakończonej pracy czekała
niespodzianka: kołacz z jabłkami upieczony przez księ- Od lewej: Ewa Bohlmann, Joanna Różańska, Jadwiga
dza... Tego tu jeszcze nie grali!
Budna, Marianna Idzikowska, Helga Jurewicz.

Spotkanie młodzieży

19.10.2013 odbyło się kolejne spo-

tkanie młodzieży. Okazuje się, że trochę tej młodzieży jest - w całej parafii
ok. 25 osób! Problem: niektórzy mają
nawet 30 km do parafii i są uzależnieni od kogoś z samochodem. Poza tym
w planach jest chór, stąd część młodzieży będzie śpiewać. Wtedy dojazd
na spotkanie, chór i nabożeństwo
może być kłopotliwy...

Od lewej: (I) Ania Waloszek, Justyna Zisk, Ewelina Kaczyńska, (II) Mateusz Prusik, Sławek
Waloszek, Dagmara Niemyjska, Kamila Barczuk, (III) Paweł Kaczyński, Artur Iwanicz.
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Spotkania w szczycieńskim ratuszu
13.11.2013 odbyły się dwa spotkania w Ratuszu, na które udali się księża Alfred

Borski i Witold Twardzik. Spotkania miały na celu przedstawienie pani burmistrz
Danucie Górskiej oraz pani wicestaroście Sylwii Jaskulskiej nowego duszpasterza
parafii w Szczytnie. Dodatkowo była możliwość poruszenia istotnych spraw mających znaczenie w kontaktach na linii parafia-miasto, zapoznania się z planami
lokalnych władz oraz przedstawienia swoich uwag i spostrzeżeń.

Od lewej: ks. Alfred Borski, pani burmistrz Od lewej: ks. Witold Twardzik, pani wicestaDanuta Górska, ks. Witold Twardzik
rosta Sylwia Jaskulska, ks. Alfred Borski

„Boże Promyczki” w Szczytnie
17.11.2013 W czasie nabożeństwa w Szczytnie wystąpił Chórek Dziecięcy „Boże

Promyczki” z Mikołajek. Goście przyjechali z panią pastorową Edytą Juroszek,
która prowadzi chórek oraz z ks. Bogusławem Juroszkiem, który włączył się do
nabożeństwa, prowadząc wszystkie części liturgiczne. Nabożeństwo zaszczyciła
swoją obecnością pani wicestarosta Sylwia Jaskulska. Po nabożeństwie młodzi
artyści z opiekunami zostali zaproszeni do sali parafialnej na pizzę.
„Boże Promyczki”
w akcji.
Na organach gra
pastorowa Edyta
Juroszek, a na perkusji praktykant,
mgr teol. Robert
Augustyn.
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Nowy organista
1.12.2013 funkcję organisty w na-

szej parafii obejmuje 14-letni Adam
Zalewski ze Szczytna, który jest
wyznania katolickiego. Zastąpił on
dotychczasową organistkę, panią
dr Hannę Tschirschnitz, która pod
koniec sierpnia wyprowadziła się do
Warszawy. Adamowi życzymy wiele
Bożego błogosławieństwa oraz pełni
satysfakcji z pełnionej służby Panu
Bogu i uczestnikom nabożeństw.

Kawa w Rańsku
15.12.2013 jak zwykle w trzecią niedzielę
miesiąca w Rańsku odbyło się nabożeństwo,
po którym miała miejsce pierwsza kawa parafialna dla zborowników z tego filiału. Ciasta upiekli ochotnicy, a wszyscy je ze smakiem zjedli. Następna kawa za miesiąc!!!
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Wyjazd młodzieży do Gersheim
16-23.11.2013 trzy osoby z naszej młodzieży (Kamila Barczuk, Daniel Lewczuk, Dagmara Niemyjska) wzięły udział w tygodniowym projekcie ekologiczno
-ekumenicznym w Gersheim k. Saarbrücken (Niemcy), który pilotował ze strony
naszego Kościoła ks. Dawid Banach z Suwałk. W projekcie uczestniczyła również
młodzież z Suwałk, Poznania i Niemiec. Wszystkich zakwaterowano w Spohns
Haus - Ökologisches Schullandheim Gersheim, zaś w budynku naprzeciw, jak
również na ulicach miasta odbywały się zajęcia,
zabawy i różne akcje.
Do tego była możliwość
zwiedzenia wielu ciekawych miejsc, m.in. miasto
Heidelberg i Gersheim,
Muzeum Techniki w Sinsheim i Speyer, szkołę
w Saarbrücken, do której uczęszcza młodzież
uczestnicząca w projekcie. Na nudę na pewno Od lewej: Kamila Barczuk, Dagmara Niemyjska, ks. Dawid
nie można było narzekać. Banach, Angelika Olszak, Joshua Hanson, Daniel Lewczuk.

Nowy chór
29.11.2013 odbyła się
pierwsza próba naszego
nowego chóru, w której
wzięło udział 12 osób
łącznie z ks. Alfredem
Borskim – pomysłodawcą oraz prowadzącym
chór i akompaniującym
na gitarze. Początkowym
założeniem było zaśpiewanie kolęd w Wigilię,
ale bardzo szybko okazało się, że chęć śpiewania
pozostanie na wiele dłużej. Obecnie chór liczy
23 osoby i przyjął nazwę Cantabo = „Będę śpiewał”.
W planach jest wyjazd do Niemiec. Zaproszenie
przekazał już ks. Andreas Willkens z Herten...
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Dziecezjalny Zjazd Młodzieży w Ostródzie
30.11.2013 odbył się Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Ostródzie, w którym wzię-

ło udział 5 osób z naszej parafii. W czasie Zjazdu był czas na gry i zabawy, dużo
śpiewu, który z gitarą prowadził ks. Alfred Borski. Temat prowadziły Katarzyna
Wesner-Macura i Elżbieta Danel - pracownice Centrum Misji i Ewangelizacji
w Dzięgielowie. Było też wspólne wyjście na pizzę i kręgle. Na zakończenie
zjazdu odbyło się nabożeństwo spowiednio-komunijne, które poprowadził ks.
Wojciech Płoszek, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.
Nasza ekipa z dziewczynami z Ostródy
(od prawej): z Victorią i Emily Pusch

Budynek parafii w Ostródzie od niedawna znalazł swoje lokum w siedzibie... sądu. Stąd, gdy wchodziliśmy do sali rozpraw, mieliśmy dosyć mieszane uczucia, które szybko przerodziły się w śmiech i radość.

PEA Szczytno:

Nasz Informator

nr 1 (1/2014)

33

Rafał Wróblewski

Kamila Barczuk

Patryk Kaczyński

Justyna Zisk

Zbigniew Lewczuk

Spotkanie adwentowe
14.12.2013 odbyło się spotkanie adwento-

we, organizowane przez/dla członków Stowarzyszenia Kulturalnego Niemców „Heimat”
w Szczytnie. Refleksjami adwentowymi dzielił
się ks. Alfred Borski. W części artystycznej
występowały dzieci i młodzież, które w języku
niemieckim zaprezentowały program składający się z kolęd i wierszy na Boże Narodzenie.
Nie zabrakło oczywiście wspólnego kolędowania oraz tradycyjnych paczek świątecznych.

Z naszej parafii występowała
Wiktoria Krzenzek z Lipowca.

Nasze kościoły wymagają
pilnego remontu!
19.12.2013 w naszej parafii przez 8 godzin
po raz pierwszy przebywała zarekomendowana przez ks. Marcina Pysza z Piszu pani konserwator Magdalena Schneider z Warszawy.
Pani Schneider obejrzała kościoły w Szczytnie
i w Rańsku oraz obie plebanie, jak również
zapoznała się z dostępną dokumentacją z poprzednio przeprowadzonych remontów. Jedno
jest pewne: oba kościoły i obie plebanie wymaKonserwator Magdalena Schneider
gają pilnego remontu. Pani Schneider pomoże Pani
w czasie oględzin kościoła w Rańsku.
nam pozyskać środki z Unii Europejskiej i przyNiskie temperatury doskwierały,
pilnuje, by prace były wykonane starannie.
a zamierzoną pracę wykonać trzeba...
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Pomoc z Ustronia i Warszowic
18.12.2013 został przywieziony transport darów

zebranych dla naszych parafian przez parafian z
Ustronia i Warszowic (artykuły spożywcze i używana odzież). Całą akcję zainicjowali i koordynowali
ks. radca Piotr Wowry i jego żona Karina. Do akcji
włączyła się również siostra pani Pastorowej - Ewa
Jaschkowitz (kuratorka z parafii w Warszowicach),
Mgr teol. Karina Wowry
która ma ubojnię drobiu – podarowała cztery duże i ks. radca Piotr Wowry
pojemniki z mięsem. Od razu przez następne dwa dni
zorganizowano dystrybucję mięsa do osób, których znane były adresy i sytuacja
materialna, zaś odzież została przeznaczona przez Radę Parafialną do Rańska.
Wszystkim ofiarodawcom serdeczne „Bóg zapłać”!

Pierwszy występ nowego chóru
24.12.2013 jak co roku odbyło się nabożeństwo wigi-

lijne, w którym – wg relacji wielu osób – wzięła udział
rekordowa liczba uczestników (ok. 150). Dobrej frekwencji na pewno sprzyjała wspaniała pogoda oraz to,
że po nabożeństwie były rozdawane paczki dla dzieci
– choć to akurat miało miejsce również w poprzed- Czytanie
nich latach. Dodatkową atrakcją był pierwszy występ ewangelii:
nowego chóru parafialnego, który uświetnił nabożeńEwelina
stwo śpiewając 5 nowo wyćwiczonych pieśni.
Tamowska

Czytanie
lekcji:
Monika
Krzenzek

Od lewej:
Diana Krzenzek
Wiktoria Krzenzek
Monika Krzenzek
Justyna Zisk
Sylwia Baprawska
Monika Wróblewska
Ewa Kilimann
Anna Puschwald
Dagmara Niemyjska
Rafał Wróblewski
ks. Alfred Borski
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Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
6.01.2014 w kościele katolickim pw. NMP został zainicjowany tegoroczny tydzień modlitw ekumenicznych. Nabożeństwo prowadził abp senior Edmund
Piszcz, zaś kazanie w oparciu o werset z Ew. Mateusza 5,14-16 („Wy jesteście
światłością świata...”) wygłosił ks. Alfred Borski, który zakończył przykładem
o bobrach. Tak, jak bobry nie przychodzą i nie podgryzają drzew, gdy świeci
światło, tak też zło (uczynki ciemności) nie będzie miało tyle przestrzeni, gdy my,
chrześcijanie, będziemy światłem Chrystusowym.
12.01.2014 odbyły się podobne nabożeństwa - o 9:30 w kościele ewangelickim
w Szczytnie oraz o godzinie 12:00 w kościele poewangelickim w Rozogach.

Pierwsze nabożeństwo prowadził gospodarz ewangelickiej świątyni, ks. Alfred
Borski, zaś kazanie wygłosił bp Jacek Jezierski. Wystąpił też nowy - jeszcze bez
nazwy - chór parafialny. W nabożeństwie udział wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych władz (na zdjęciu od lewej): starosta Jarosław Matłach, burmistrz Danuta Górska, wójt Sławomir Wojciechowski, przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta
Cielecka oraz duchowieństwo kościoła katolickiego (na zdjęciu od prawej): ks.
Lech Lachowicz, ks. Andrzej Wysocki, ks. dziekan Edward Molitorys.
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Po nabożeństwie przybyli goście:
rada parafialna oraz chór, mieli możliwość spotkania się w sali parafialnej
przy kawie i cieście przygotowanym
przez chórzystów.
Drugie nabożeństwo odbyło się
w Rozogach. Tam przewodniczył ks.
bp Jacek Jezierski, a kazanie wygłosił
ks. Alfred Borski, który tak w dużym kościele w Szczytnie, jak i w Rozogach uczył
pieśni z akompaniamentem gitary pt.: „Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja”.

Niedziela seniora w Szczytnie i w Rańsku
19.01.2014 miała miejsce tzw. „Niedziela Seniora”. Różnic w porównaniu ze
zwykłą niedzielą nie było zbyt wiele, ale za to radość osób starszych, którzy mogli
uczestniczyć w nabożeństwie ze spowiedzią i Komunią Świętą przeznaczonym
specjalnie dla nich, była bezcenna. Po nabożeństwie było spotkanie w sali parafialnej: kawa, herbata i ciasto. W Szczytnie wystąpił dla starszych Chór Cantabo,
a w Rańsku jego pięcioosobowa „delegacja”. Ponadto pokazano zdjęcia obrazujące minione miesiące
w naszej parafii. Inicjatywa cenna - zatem godna powtórzenia. A może uda
się takie spotkania
dla seniorów organizować kilka razy
w roku? Przy takim
zaangażowaniu parafian, jak tym razem, na pewno będzie to możliwe!
PEA Szczytno:
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Noworoczne spotkanie w Ratuszu
24.01.2014 w gabinecie pani burmistrz Danuty Górskiej odbyło się tradycyjne już, noworoczne spotkanie ekumeniczne z przedstawicielami duchowieństwa różnych wyznań
z naszego miasta. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele Kościoła Katolickiego, Ewangelickiego, Zielonoświątkowego oraz Adwentystów Dnia Siódmego. Goście przekazali
sobie nawzajem życzenia noworoczne i symboliczne prezenty. Pani Burmistrz
podsumowała miniony rok i przedstawiła zamierzenia i plany rozwojowe, które
władze miejskie i powiatowe pragną zrealizować w bliższej i dalszej przyszłości.

PEA Szczytno:

Nasz Informator

nr 1 (1/2014)

39

Cantabo w Rańsku
16.02.2014 pojechaliśmy po raz
pierwszy z całym Chórem Cantabo do
Rańska. Był występ podczas nabożeństwa, miłe rozmowy... bo chcemy zachęcić kilka osób z Rańska do śpiewania

z nami... Z Rańska do Szczytna jest 20
kilometrów - zatem podobna odległość,
jaką muszą pokonać członkowie chóru z Lipowca, a mniejsza niż odległość
z Zieleńca Małego czy Lesin Wielkich
- skąd też dojeżdża kilka osób. Zatem
mamy nadzieję, że nas przybędzie...

Cantabo znaczy

„Będę śpiewał”
Zapraszamy
na próby chóru:

PIĄTEK - 17:30

Najstarsza parafianka
2.03.2014 miało być zwykłe nabo-

żeństwo w Rańsku, ale było niezwykłe, bo... przyjechała na nie nasza najstarsza parafianka, pani Lotta Dorow
(97 lat!!!) z Popowej Woli. Życzymy
jej dużo zdrowia i... 200 lat!
Od lewej: Lotta Dorow, ks. Alfred Borski,
Genowefa Dorow (synowa).
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Wizyta gości z Herten
26-29.03.2014 przebywała w Szczytnie

delegacja partnerskiego miasta Herten,
którą stanowili członkowie Stowarzyszenia Koła Przyjaźni Szczytno Herten.
27 marca goście zostali powitani
przez władze naszego miasta na czele z panią burmistrz Danutą Górską.
Później delegacja podzieliła się na dwie
grupy. Jedna grupa o zainteresowaniach
przyrodniczych (kilku osób z towarzy- Goście z Herten od lewej (1 rząd): Rainer Nastwa przyrodniczego) udała się do Nad- pirski, Johann Nischik, Herbert Beste, (2 rząd):
Bernd Halsch, Annette Wilkens, Irene Beste,
leśnictwa w Spychowie. Drugiej grupie Karl-Heinz Egger, ks. Andreas Wilkens
o zainteresowaniach religijnych, w której był ks. Andreas Wilkens z żoną, program zapewnił ks. Alfred Borski. Grupa
ta zapoznała się z historią Kościołów na terenie powiatu szczycieńskiego. Część
dotyczącą Kościoła katolickiego przedstawił ks. Andrzej Wysocki. Później grupa
ta zwiedziła kościoły ewangelickie w Szczytnie, Rańsku, Dźwierzutach i Pasymiu.
Historię dwóch ostatnich przedstawił ks. Witold Twardzik.

Od lewej: Udo Kirchhoff, Leszek Mierzejewski, Annette Wilkens, ks. Andreas Wilkens,
Karl-Heinz Egger, Rainer Napirski, Danuta Górska, Ryszard Żebrowski, Herbert Beste,
Irene Beste, ks. Alfred Borski, Bernd Halsch, ks. Andrzej Wysocki, Johann Nischik, Albert
Kilimann, Lucjan Wołos.
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Ks. Andreas Wilkens i Annette Wilkens

Nadleśniczy Janusz Kleszczewski

Następnego dnia cała delegacja, jak również kilka osób ze strony polskiej, pojechała na wycieczkę do Nadleśnictwa Szczytno, w czasie której ciekawsze tereny
leśne pokazywał nadleśniczy Janusz Kleszczewski.
Wieczorem goście skorzystali z zaproszenia naszego Chóru Cantabo, który
miał okazję zaprezentować kilka pieśni. Był też czas śpiewania wspólnych pieśni
- oczywiście po polsku i po niemiecku. No i dla ciała chórzyści też coś przygotowali... Wystarczy spojrzeć na miny uczestników, a odpowiedź na pytanie: „Jak
było?” wydaje się być oczywista.
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Oberwanie... sufitu w sali parafialnej / kaplicy

31.03.2014 - niecałe trzy dni po spotkaniu w naszej sali parafialnej z gośćmi
z Herten nastąpiło oberwanie... sufitu. Oderwał się tynk z sufitu w kształcie owalu
o dłuższej osi ok. 2 metrów. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby tynk spadł
na głowy naszych gości i na pięknie zastawiony stół...
Powstałą wyrwę naprawił sam od siebie pan Andrzej Morka z Korpel, a później
do tego jeszcze ładnie to miejsce pomalował. Dziękujemy za podarowany materiał i poświęcony czas. Pozostaje nadzieja, że w najbliższym czasie nic takiego się
nie przytrafi. A w dalszej perspektywie? Na pewno generalny remont plebanii począwszy od wymiany dachu, a skończywszy na... wszystkim.

Wielka Akcja Parafialnej Pomocy 2
5.04.2014 odbyła się już druga WAPP, której celem było posprzątanie resztek

liści czy suchej trawy, pozamiatanie chodników oraz - w przypadku Szczytna -

Marek Rybacki
PEA Szczytno:
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Sabina Tamowska
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„Najczarniejsza” praca wykonana została na wieży kościoła. Od lewej: Łukasz Weiss, Waldemar Weiss, Roman Banat, Przemysław Banat, Marcin Banat. Ostatnie zdjęcie właśnie
dlatego jest szare i jakby zamazane, bo w takim kurzu odbywała się praca.

przygotowanie hoteliku do nowego sezonu. Dodatkowo za cel postawiliśmy sobie
posprzątanie - z od lat zalegających odchodów gołębi - wieży kościoła, a przy
okazji „uszczelnienie” otworów okiennych siatką, która uniemożliwia zakładanie
ptakom gniazd w wieży. Cele te zostały oczywiście wykonane, bo do akcji włączyło się aż 40 osób! Kolorowe zdjęcie
grupowe znajduje się na stronie 2. Pozostałe zdjęcia tylko po części oddają
ogrom pracy, która została wykonana
oraz panującą przy tym przyjacielską
atmosferę. Bo przecież chodzi nie
tylko o wykonanie pracy, ale by przy
Helga Jurewicz Od praw.: Genowefa Morka okazji jeszcze bardziej zacieśniały
i Ewa Bohlmann i Marianna Idzikowska się relacje pomiędzy parafianami. To
akurat nam zaczyna
wychodzić coraz lepiej. Dziękujemy za
przybycie z pomocą
wszystkim, a szczególnie osobom spoza naszej parafii.
Bóg zapłać!
Elżbieta Prusik
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Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Szczytnie
12.04.2014 w naszej parafii odbyło się wiosenne spotkanie młodzieży diecezji mazurskiej. Rozpoczęło się dosyć nietypowo, bo od nauki liturgii młodzieżowej, która
wykorzystana była w czasie nabożeństwa ze spowiedzią i Komunią Św., które zainicjowało zjazd. Poprowadził je Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży, ks. Wojciech Płoszek, zaś do śpiewu akompaniował na gitarze gospodarz parafii ks. Alfred Borski.

Księża Jan Neumann i Roland Zagóra
z młodzieżą.
Ks. Wojciech
Płoszek
z Ostródy

W głębi ks. Bogusław Juroszek
z młodzieżą.

Ks. Paweł Hause
z młodzieżą
z Kętrzyna

Część uczestników Zjazdu, która w drodze na halę sportową poszła na molo.
PEA Szczytno:

Nasz Informator

nr 1 (1/2014)

45

Po nabożeństwie młodzież poszła do sali parafialnej, gdzie rozpoczęto od zabawy integrującej, której zasady trudno opisać w dwóch zdaniach, ale pewne jest,
że dosłownie wszyscy byli nią bez reszty pochłonięci. Potem był czas na wykład
wiodący o miłości ojcowskiej, prowadzony przez ks. Płoszka. No a później wreszcie można było zaspokoić głód pizzą...

W poobiedniej części zjazdu
uczestnicy przeszli spacerkiem przez
miasto, obok Dużego i Małego Jeziora Domowego. Później udali się na
halę sportową, gdzie przez kolejne
trzy godziny można było do woli grać
w piłkę nożną i siatkową oraz w tenisa stołowego i kręgle.
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Kawa w Wielki Piątek

18.04.2014 w Szczytnie odbyło się nabożeństwo wielkopiątkowe, które zgroma-

dziło nie tylko wielu parafian, ale również gości z zagranicy. Wśród nich byli Erwin Gonsowski, Christa Bäurle oraz Reinhard Gonsowski, którzy przyjechali tutaj
również po to, by dopracować planowany na lipiec przyjazd grupy z Niemiec, która
uporządkuje cmentarz w Mącicach. Jest też plan, aby zorganizować nabożeństwo
ekumeniczne, w czasie którego będzie poświęcona tablica upamiętniająca spoczywających tam mieszkańców. Spotkanie z grupą inicjatywną po nabożeństwie pozwoliło na przybliżenie pomysłu oraz włączenie się do niego strony polskiej.

Christa Bäurle (1L)

Reinhard Gonsowski (2P)

Erwin Gonsowski (2P)

Nieoficjalna wizyta
1.05.2014 przebywał z nieoficjalną wizytą

w naszej parafii biskup naszego Kościoła, ks.
Jerzy Samiec z żoną Beatą Michałek. W czasie
pobytu ks. Biskup mógł zapoznać się z bliska
z obecną sytuacją parafii oraz działaniami nowego duszpasterza.

Wizyta Zwierzchnika
Diecezji Mazurskiej
4.05.2014 tak zborownicy ze Szczytna,

jak również i z Rańska mieli zaszczyt gościć w swoich świątyniach zwierzchnika
naszej diecezji, ks. bpa Rudolfa Bażanowskiego. Ks. Biskup wygłosił najpierw kazanie w Szczytnie, a w czasie nabożeństwa
wysłuchał kilku pieśni parafialnego Chóru
Cantabo. Po nabożeństwie wykonano pamiątkowe zdjęcie chórzystów z ks. Biskupem (patrz ostatnia strona).
Ks. biskup Rudolf Bażanowski w Rańsku
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Później ks. Biskup udał się
na nabożeństwo do Rańska,
gdzie również wygłosił kazanie. Szczególnie ciepłe były
spotkania po nabożeństwie
ze starszymi parafianami oraz
spotkanie przy stołach obficie
zastawionymi ciastami. Ks. Biskup miał możliwość zapoznać
się z sytuacją filiału w Rańsku,
a wcześniej parafii w Szczytnie.
Pamiątkowe zdjęcie przed kościołem w Rańsku (od lewej): ks. bp Rudolf Bażanowski,
Greta Jasionowska (91 lat), Lotta Dorow (97 lat), ks. Alfred Borski

48

PEA Szczytno:

Nasz Informator

nr 1 (1/2014)

Szczytno ma DWA medale!!!
1-4.05.2014 w Sycowie na Dolnym Śląsku odbywały się II Międzynarodowe
Mistrzostwa Młodzieży Ewangelickiej. W zawodach wzięło udział blisko 150
uczestników reprezentujących drużyny młodzieżowe z terenu całej Polski. Młodzież zmagała się w różnorodnych konkurencjach drużynowych i indywidualnych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, biegi, skok w dal, tenis stołowy, łucznictwo, kajakarstwo, szachy). Naszą parafię reprezentowała Monika Krzenzek,
która zdobyła 2 srebrne medale w konkurencjach: bieg na 400 m i tenis stołowy. Mistrzostwa Młodzieży 2014 zakończyło niedzielne nabożeństwo w kościele
zamkowym ap. Jana i Piotra w Sycowie, w czasie którego kazanie wygłosił ks. bp
Jerzy Samiec.
Mistrzostwa są reaktywacją spotkań i rywalizacji sportowej młodzieży ewangelickiej dawnych sportowych olimpiad młodzieżowych, organizowanych przez
Luterańską Organizację Sportową i jej założyciela, ks. Romana Pawlasa z Tomaszowa Mazowieckiego. Warto wspomnieć, że 20 lat temu - w roku 1994 - Olimpiada Młodzieży Ewangelickiej odbywała się w Cieszynie. Wtedy organizowana
była przez ks. Alfreda Borskiego i jego cieszyńską młodzież, i zgromadziła ponad
1000 uczestników!
Następne mistrzostwa odbędą się w roku 2016 w Mikołowie na Górnym Śląsku.
Na pewno jest duża nadzieja, by nasza parafia nie tylko była reprezentowana przez
większą liczbę uczestników, ale by to uczestnictwo dodatkowo przyniosło wymierne efekty w postaci tak zdobytych medali, jak również zdecydowanie wyższej pozycji w klasyfikacji generalnej. I tak w tym roku było bardzo dobrze, bo niektóre
bardzo duże parafie były daleko za nami. No, ale zawsze może być lepiej...

Monika Krzenzek - nasza
podwójna medalistka
PEA Szczytno:
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Wizyta ks. bpa Jana Szarka
1.06.2014 wygłosił kazanie najpierw w kościele

w Szczytnie, a później w Rańsku, emerytowany
biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP, ks. dr h.c. Jan Szarek. Ks. Biskup razem z towarzyszącą mu małżonką przybyli do
Szczytna już w sobotę, 31.05. i pozostali tu do
poniedziałku 2.06., kiedy to udali się w dalszą
podróż do Mikołajek, by ostatecznie w niedzielę 8.06. dotrzeć do Giżycka, gdzie odbywał
się jubileusz złotej i diamentowej konfirmacji.

Ks. bp. Jana Szarka wita
kurator parafii Adela Krzenzek
oraz Angelika Gonsowska

Nabożeństwo
w Rańsku.
Tort upieczony
przez panią Hannę
Orzelską specjalnie
dla zacnych gości.

Aniela i Jan Szarek
w czasie spaceru
obok Małego i Dużego
Jeziora Domowego
w Szczytnie
Pamiątkowe zdjęcie
zrobione z uczestnikami nabożeństwa przed
wejściem do kościoła
w Rańsku.
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Po nabożeństwie w Szczytnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia (patrz: przedostatnia strona). Chwilę później dzieci uczestniczące
w nabożeństwie miały możliwość wybrać sobie jakąś zabawkę czy grę z okazji
Dnia Dziecka. W Rańsku z kolei po zakończeniu nabożeństwa wykonano pamiątkowe zdjęcie. Następnie wszyscy przeszli do sali parafialnej, gdzie czekały
stoły zastawione ciastem oraz kawą i herbatą. Ks. Biskup zaciekawił wszystkich
opowieściami ze swoje służby na Mazurach, ze szczególnym uwzględnieniem
Szczytna, w którym przyszły na świat ich dzieci, oraz Rańska, gdzie ks. Biskup
zapamiętał zbyt niską, dla jego wzrostu, ambonę.

Gorączka oczekiwania na losowanie
kolejności wybierania prezentów.
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Losowanie tuż, tuż...
Kto będzie mógł pierwszy wybierać?
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Monika i Wiktoria w czołówce!
6.06.2014 odbył się VIII Festiwal Piosenki Niemieckiej w Ostródzie, na który przy-

jechało 120 uczestników z terenu Warmii i Mazur. Współzawodnictwo odbywało
się w trzech grupach: soliści, zespoły i chóry, w czterech kategoriach wiekowych:
szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli. I-sze miejsce
w kategorii dorośli-soliści zajęła Monika Krzenzek. Jej młodsza siostra Wiktoria
zajęła II-gie miejsce w kategorii szkoły
podstawowej-soliści. Obie solistki są
naszymi parafiankami. Gratulacje!

Wiktoria brała udział również w XI Przeglądzie Młodych Talentów. W swojej kategorii zajęła 3-cie miejsce. Gratulujemy!

Delegacja ze Szczytna w Herten
13-15.06.2014 w Herten przebywała delegacja ze Szczytna, która uczestniczy-

ła w spotkaniu miast partnerskich Herten: Szczytna, Arras (Francja), Doncaster
(Wielka Brytania) oraz Schneeberg (Saksonia, Niemcy).
W piątek wieczorem odbyło się spotkanie uczestników podczas imprezy zorganizowanej w dużym namiocie i na terenie należącym do ogródków działkowych.
14.06. odbyły się główne uroczystości, które rozpoczęły się otwarciem wystaw - m.in. zdjęć Huberta Jasionowskiego ze Szczytna. Zaś wieczorem odbyła się
wielka gala z okazji jubileuszu partnerstw miasta Herten, w tym piątego z miastem Szczytno. Niespodzianką były dodatkowe odznaczenia dla zasłużonych
osób, które przyczyniły się do współpracy między miastami.
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Ostatni dzień wizyty partnerskiej upłynął
na zwiedzaniu miejsc
charakterystycznych dla
miasta Herten i regionu.
W wyprawie towarzyszył
nam
przewodniczący
Stowarzyszenia Szczytno - Herten z siedzibą
w Herten, Karl-Heinz
Egger, który pokazał w
Westerholt (miasteczko,
które teraz jest integralną
częścią Herten) hodowców królików i gołębi (typowe zajęcia górników w
czasach funkcjonowania Burmistrz Miasta Herten, (od prawej) dr Uli Paetzel, odznakopalni). Zaś po wizycie czył sekretarza Miasta Szczytno - Lucjana Wołosa, Przewodi po zwiedzeniu części niczącą Rady Miejskiej w Szczytnie - Beatę Boczar, prezesa
jego domu, zabrano nas Stowarzyszenia Koła Przyjaźni Szczytno - Herten - Alberta
na wycieczkę do kom- Kilimann, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Szczytnie - Ewę Żenczykowską-Sawicką.
pleksu
przemysłowego
kopalni i koksowni Zollverein, który wpisany jest na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Tam naszą przewodniczką była pani dr Veronika Grabe,
dzięki której mogliśmy nie tylko zobaczyć wystawę związaną z wpływem industrializacji na losy XIX i XX-wiecznej Europy i na rozwój obu wojen światowych, ale też mogliśmy to dokładnie zrozumieć. Zrozumienie bowiem języka
to jedna sprawa, a druga to rozumienie wydarzeń w szerokim kontekście historyczno-socjologiczno-politycznym.

Od lewej: Annette Wilkens, ks. Andreas Wilkens Od lewej: Albert Kilimann (który reprei ks. Alfred Borski (reprezentował naszą Parafię zentował Miasto Szczytno i po części
i po części Miasto Szczytno).
naszą Parafię) oraz Karl-Heinz Egger.
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U hodowcy królików

U hodowcy gołębi pocztowych

W gościnie u Rosemarie
i Karl-Heinza Egger.

Z panią doktor Veroniką Grabe (1L) w kompleksie przemysłowym kopalni i koksowni Zollverein.

Diecezjalny Zjazd Chórów w Sorkwitach
19.06.2014 w Sorkwitach odbyło się doroczne Święto Pieśni Ewangelickiej na Ziemi Mazurskiej, w czasie którego wystąpił po
raz pierwszy od 23 lat chór naszej parafii.
Chór Cantabo zaprezentował dwie pieśni
Sławomira Chmiela: „Tylko w Tobie nadzieja” i „Tyś jest chlebem żywota”.

Po „strawie duchowej” w kościele, było coś dla ciała...
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Chór Cantabo w czasie występu w Sorkwitach. Kilku osób brakowało, ale było dobrze.

Żeby dobrze zaśpiewać, trzeba ćwiczyć... Żeby coś zjeść, trzeba trochę postać w kolejce... 

Wycieczka z Gumien+ w Szczytnie
18-22.06.2014 w naszej parafii przebywała 40-osobowa wycieczka ze Śląska
Cieszyńskiego (Gumna+). Inicjatorem wycieczki był prezbiter Jan Fryda z Gumien, który razem z ks. Alfredem Borskim ułożyli cały plan wyjazdu i czuwali nad
jego realizacją. Cieszyniacy dotarli do Szczytna w środę późnym wieczorem, bo
w drodze zatrzymali się w gościnnej parafii w Tomaszowe Mazowieckim u ks. Romana Pawlasa. W czwartek uczestniczyli razem z naszym Chórem Cantabo w zjeździe chórów w Sorkwitach, a późnym popołudniem zawitali jeszcze do Mrągowa,
by zwiedzić miasto i tamtejszy kościół ewangelicki. W piątek goście pojechali do
Rańska, Dźwierzut i Pasymia, gdzie o najstarszym kościele ewangelickim na ziemi mazurskiej opowiedział ks. Witold Twardzik. Dodatkową atrakcją w Pasymiu
był krótki koncert organowy Klaudii Camilli Twardzik. Piątkowy wieczór Cieszyniacy spędzili razem z naszym Chórem Cantabo, który śpiewał pieśni ze swojego
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repertuaru, jak również
pieśni, które można
było śpiewać wspólnie.
W międzyczasie piło się
kawusię i herbatkę, oraz
degustowało ciasta upieczone przez chórzystów
i - obiecany gościom kołacz upieczony przez
ks. Borskiego. W sobotę grupa pojechała najpierw do klasztoru starowierców
w Wojnowie, a potem przez Uktę do Mikołajek. Tutaj ks. Bogusław Juroszek
oprowadził ich po kościele oraz po Muzeum Reformacji. Po obiedzie miał jeszcze
miejsce rejs statkiem po jeziorze Śniardwy, zaś po powrocie do Szczytna odbyła
się projekcja filmu „Róża”, który ukazuje tragiczne losy Mazurów po II wojnie
światowej. Po niedzielnym nabożeństwie goście pełni wrażeń i na pewno zauroczeni Mazurami udali się w drogę powrotną do swoich domów.

Egzamin konfirmacyjny i koniec roku szkolnego
22.06.2014 odbyło się uroczyste nabożeństwo z udziałem gości - wycieczki organizowanej przez Filiał w Gumnach, należący do parafii w Cieszynie - w czasie którego odbył się po raz
pierwszy od niepamiętnych
czasów w Szczytnie, egzamin konfirmacyjny przed
zgromadzonymi na nabożeństwie parafianami. Egzaminowany był jedyny tegoroczny konfirmant Sławomir
Waloszek, który wzorowo
odpowiedział na 20 pytań.
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ks. Tomasz Chudecki

Kazanie podczas tego nabożeństwa wygłosili wyjątkowo dwaj księża - ks. Tomasz Chudecki z Cieszyna, który
przyjechał jako opiekun z grupą z Gumien, oraz ks. Alfred Borski. Pod koniec nabożeństwa dzieci uczęszczające na religię zaśpiewały kilka pieśni, zaś te przychodzące
na szkółkę niedzielną otrzymały z rąk pani pastorowej
Beaty Tschirschnitz specjalne dyplomy i upominki.

Wspólne zdjęcie z gośćmi ze Śląska Cieszyńskiego po nabożeństwie, a przed ich wyjazdem.

Konfirmacja w Szczytnie
29.06.2014 odbyło się uroczyste nabożeństwo,

w czasie którego ks. Alfred Borski konfirmował
jedynego konfirmanta Sławomira Waloszka ze
Szczytna. Nabożeństwo rozpoczęło sie procesjonalnym wejściem do kościoła. Na samym
wstępie kwiaty i życzenia urodzinowe otrzymał
Horst Gollis, który 17 czerwca obchodził swoje
80-te urodziny. W czasie nabożeństwa wystąpił
chór Cantabo, w którym też śpiewa Konfirmant.

Jubilat
Horst Gollis
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Sławek Waloszek
z chórzystami Chóru Cantabo
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XXII Koncerty Letnie w Szczytnie
3.07.2014 już po raz 22-gi zabrzmiał w naszym

kościele Olsztyński Zespół Kameralny „Pro Musica
Antiqua”. Koncert zgromadził dosyć dużą liczbę słuchaczy, którzy w wielkim skupieniu i przy pełnym
podziwie wsłuchiwali się w utwory od renesansu
do współczesności. A że artyści zaliczają się do tych
„z najwyższej półki”, stąd i wykonanie rzeczywiście
trafiło do słuchaczy i potrafiło ich do głębi poruszyć.
Zespół powstał we wrześniu 1992 roku. Jego założycielem a zarazem kierownikiem artystycznym
i menadżerem jest Leszek Szarzyński. Skupił on
wokół siebie wybitnych artystów - solistów orkiestr
symfonicznych i profesorów Akademii Muzycznych.
Leszek Szarzyński
W skład zespołu wchodzą: Leszek Szarzyński
(flet) - profesor Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Jerzy Szafrański (obój) – wieloletni solista Filharmonii Narodowej w Warszawie, Wojciech Orawiec (fagot) – I fagocista Filharmonii Bałtyckiej i profesor
Akademii Muzycznej w Gdańsku, Lucyna Żołnierek-Frenszkowska (fortepian) współpracuje z Filharmonią Warmińsko-Mazurską, Agnieszka Dziewulska-Pawłowska (mezzosopran) - koncertuje w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Spotkanie Chrześcijan
Europy Środkowo-Wschodniej
4-6.07.2014 we Wrocławiu odbyło się Spotkanie Chrze-

ścijan Europy Środkowo-Wschodniej, na którym oczywiście nie zabrakło naszej młodzieży z ks. Alfredem Borskim. Do Wrocławia dotarliśmy koło południa, po czym
udaliśmy się do akademika, w którym mieliśmy przydzielone lokum noclegowe.
Później pojechaliśmy do centrum, by podziwiać piękną starówkę i delektować
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się wielkomiejskim klimatem. O 19‑tej
w Hali Stulecia nastąpiło uroczyste
otwarcie spotkania, po czym można było wybrać jeden z kilku różnych
punktów programu. My wybraliśmy
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,
który wystąpił z programem przygotowanym z okazji obchodów 500-lecia
Reformacji pt. „Solus Christus”. Na zakończenie zaś zobaczyliśmy wspaniały
pokaz multimedialny na największej
fontannie w Polsce, która znajduje się
Nasza cała zgrana paczka przed Halą Stulena terenie kompleksu Hali Stulecia.
cia
we Wrocławiu (od lewej): Artur Iwanicz,
W sobotę wzięliśmy udział w gruAdam
Zalewski, Monika Krzenzek, Diana
pie biblijnej ks. dr. Adriana Korczago, a
Krzenzek, Justyna Zisk, ks. Alfred Borski
także w seminarium prof. Jerzego Buzka

ks. Jerzy Samiec - biskup Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ks. dr Martin Junge - sekretarz Generalny
Światowej Federacji Luterańskiej

pt. „Rola Kościołów w procesie integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej”.
Byliśmy też na nabożeństwie połączonym ze spowiedzią i Komunią Świętą, podczas którego kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec. Wieczorem oczywiście znowu

Udało nam się „załapać” na nocny rejs statKs. bp Jerzy Samiec prezentuje polskie logo kiem po Odrze, za co musieliśmy zapłacić...
500-lecia Reformacji ks. dr. Martinowi Junge.
4 km pieszo (!!!) do akademika.
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był świetny koncert - tym razem delektowaliśmy się zespołem TGD (=Trzecia
Godzina Dnia) z Warszawy. Istna uczta duchowa i muzyczna. Pewne wzory są już
skopiowane dla naszego Cantabo...
W niedzielę na miejsce zakończenia Spotkania wybraliśmy przepiękny kościół w Świdnicy. Kazanie było po węgiersku, ale że mieliśmy na kartkach jego
tłumaczenie, stąd nie musieliśmy siedzieć jak na tureckim kazaniu... Choć dla
nas tureckie lub węgierskie... - różnicy zbytniej nie ma. Potem jeszcze krótkie
zwiedzanie kościoła i odjazd do Dzięgielowa - ale o tym w następnej relacji.

Z Wrocławia do Dzięgielowa
6-8.07.2014 nasza młodzież razem z ks. Alfredem
Borskim przebywała na Śląsku Cieszyńskim, gdzie
udała się prosto z Wrocławia ze Spotkania Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym celem
był Dzięgielów, a konkretnie odbywający się tam
Tydzien Ewangelizacyjny, w czasie którego braliśmy
udział w ewangelizacjach i koncertach. Przy okazji

Na Wielkiej Czantorii
995 m n.p.m.
Od ks. Jasia Byrta otrzymaliśmy dwie piłki nożne, które
zbierał przy okazji mistrzostw
świata w piłce nożnej. Jedna
jest z podpisem posłanki na
Sejm RP, Mirosławy Nykiel.

Wyjazd na Czantorię (od lewej): Artur Iwanicz, Justyna Zisk, Monika Krzenzek,
Diana Krzenzek, Adam Zalewski
60

PEA Szczytno:

Nasz Informator

nr 1 (1/2014)

zwiedziliśmy polski i czeski Cieszyn, byliśmy w Salmopolu, na Czantorii i w Wiśle.
A nocowaliśmy w jak zawsze bardzo gościnnej parafii w Ustroniu, gdzie krótko
przed wyjazdem uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy poświęconej ewangelickiej świątyni Wang w Karpaczu.

W Dzięgielowie spotkaliśmy się z biskupem Walterem Jaguckim. Nie tylko mieszkał w Szczytnie,
ale i pisał maturę z Krzysztofem Klenczonem!

Czeski Cieszyn też zaliczyliśmy.
„Zmrzliny” („rz” czytać oddzielnie!)
to po czesku „lody”.

Akcja pod kryptonimem „Cmentarz w Mącicach”
19-26.07.2014 przebywała 20-osobowa grupa z Nie-

miec, która postawiła sobie za cel, by uporządkować
cmentarz ewangelicki w Mącicach. W czasie niedzielnego nabożeństwa w naszym kościele (20.07.) inicjator akcji, Erwin Gonsowski, przybliżył zgromadzonym plan działania. Po nabożeństwie odbyła się kawa
parafialna, w której wzięli udział goście i liczne grono
parafian. Tego samego dnia grupa niemiecka została
powitana w starej szkole w Mącicach przez sołtysa Sta- Erwin Gonsowski (L)
nisława Lorenca i przybyłych mieszkańców.
Od poniedziałku rozpoczęto prace na cmentarzu, w których oprócz grupy z Niemiec
codziennie uczestniczyło 4-5 mieszkańców
Mącic. Finał akcji nastąpił w piątek, kiedy
to odbyło się krótkie ekumeniczne nabożeństwo na cmentarzu, w czasie którego została
poświęcona pamiątkowa tablica. Wartym odnotowania jest fakt, że cała grupa z Niemiec
ofiarowała nie tylko swoją pracę, ale również W niedzielę, 20 lipca, swoje złote
tydzień swojego urlopu oraz poniosła koszty gody (50 lat pożycia małżeńskiego)
przyjazdu i utrzymania.
obchodzili Ida i Armin Lewerenz.
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Poświęcenia tablicy dokonali: ks. Alfred Borski
ze Szczytna (ew) i ks. Janusz Malinowski z Zaręb (rk).

Wspomnienie ks. prof. Alfreda Tschirschnitza
27.07.2014 gościliśmy na nabożeństwie w Szczytnie ks. Franciszka Czudka,
emerytowanego proboszcza z Mikołajek z małżonką i synem, jak również dyrektor generalną Diakonii Kościoła,
panią Wandę Falk. Ks. Czudek odprawił nabożeństwa w Szczytnie
oraz w Rańsku i na obu wspominał swojego przyjaciela, a tutejszego wieloletniego proboszcza,
ks. prof. Alfreda Tschirschnitza,
którego trzecia rocznica śmierci przypadła 18 lipca. W jednym
z następnych numerów informatora przybliżymy sylwetkę ks. Al- Od lewej: ks. Franciszek Czudek, Janina Czudek,
freda Tschirschnitza.
dyr. Wanda Falk, ks. Alfred Borski
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Chrzty:

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie
i nie zabraniajcie im.
Albowiem do takich należy Królestwo Boże.
Łk 18,16

1.09.2013
Janina Páleník
Od lewej:
Michal Páleník
Antonina Páleník
Milan Páleník
ks. Alfred Borski
Janina Páleník
Aneta Sawicz-Páleník
Klaudia Sawicz

22.04.2014
Laura Kilimann
Od lewej:
Jakub Radomski
Sylwia Baprawska
ks. Alfred Borski
Laura Kilimann
Ewa Kilimann
Albert Kilimann

20.07.2014
Maja Pudlewska
Od lewej:
Aleksander Rutkowski
Małgorzata Rutkowska
ks. Alfred Borski
Maja Pudlewska
Iwona Sznabel
Daniel Pudlewski
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Ślub:

2.08.2014
Karol Tschirschnitz
Marta Tarasiewicz
Ślub konkordatowy w ewangelickim
kościele Chrystusa Zbawiciela
w Olsztynie. Ślubu udzielił:
ks. bp Rudolf Bażanowski
Świadkowie: Alfred Borski
i Justyna Jakubowska

Konwersje:
1.02.2014
Wioleta Suchowiecka
Od lewej:
Sławomir Suchowiecki
Wioleta Suchowiecka
ks. Alfred Borski
Sabina Tamowska

18.05.2014
Beata Rutkowska
Od lewej:
Robert Nowik
Beata Rutkowska
ks. Alfred Borski
Sylwia Grzywińska
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Jam jest zmarwychwstanie i żywot;
kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

Ew. Jana 11,25

Nasi zmarli:

śp. Fryderyk Weiss

śp. Irmgard Gonsowska

(30726 dni = 84 lata i 1 m-c)

(30840 dni = 84 lata i 5 m-cy)

Szczytno, ul. Odrodzenia
12.12.1929 - 26.01.2014

Lesiny Wielkie
16.12.1929 - 24.05.2014

śp. Gertruda Broda

Szczytno, ul. Partyzantów
25.09.1917 - 30.05.2014
(35311 dni = 96 lat i 8 m-cy)

Urodziny

(Rocznice: 18, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 i więcej)

9.09.
11.09.
12.09.
13.09.
16.09.
25.09.
28.09.
1.10.
27.10.
31.10.
1.11.
10.11.
20.11.
21.11.
22.11.
25.11.

Ewa Banul		
Andrzej Prusik		
Adela Krzenzek		
Lotta Dorow		
Halina Okuniewska		
Herbert Gadomski		
Heinz Jeromin		
Manfryd Kilimann		
Anneliza Liniewicz		
Hildegarda Bąk		
Kaethe Krzyżanowska
Frieda Kaniewska		
Damian Rekosz		
Herta Kaczyńska		
Robert Orzelski		
Rieta Sawicz		
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40
50
98
83
84
85
75
82
85
75
80
18
81
30
60

Rańsk
Szymany
Lipowiec
Popowa Wola
Kamionek
Miętkie
Szczytno, ul. Pasymska
Piasutno
Orzyny
Romany
Szczytno, ul. Wiejska
Szczytno, ul. Piłsudskiego
Szczytno, ul. Narońskiego
Lipowiec
Miętkie
Rudka

nr 1 (1/2014)

65

Tomek Żółtko w Szczytnie
5.08.2014 w naszym kościele odbył się kon-

cert Tomka Żółtko, który na przemian prezentował nam swoje piosenki, wiersze i niezwykle
głębokie przemyślenia, zaczerpnięte z codziennego życia. Było zatem o miłości i nienawiści,
o wychowaniu młodzieży i odpowiedzialności
rodziców, jak również o nieudolności polityków
w kwestii Ukrainy. Na koniec można było zakupić płyty i książki „wędrownego grajka” (jak sam siebie określa). A że zainteresowanie było stosunkowo duże, stąd... warto było przyjść.

Mateusz Tranda

Usługi fryzjerskie
u klienta

10.08.2014 w czasie niedzielnego nabożeństwa zaszczycił nas swoją obecnością i zarazem wykonał kilka
utworów Mateusz Tranda „Acoustic guitar solo player”.
Razem z muzykiem śpiewaliśmy jedną z granych przez
niego pieśni: „Gdy kiedyś
Pan powróci znów...”.

Diana Krzenzek
506 420 076

Nasz Informator - czasopismo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie
Redakcja i skład: ks. Alfred Borski
ul. Warszawska 1
 89 - 624 25 29 lub: 692-540-345
12-100 Szczytno
E-mail: szczytno@luteranie.pl
Korekta: Ewa Kilimann,
Grzegorz Suchanek, Karina Pistelok.
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Wizyta ks. bpa Jana Szarka - str. 50
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Wizyta Zwierzchnika Diecezji Mazurskiej - str. 50

Na zdjęciu: ks. bp Rudolf Bażanowski z Chórem Cantabo

Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej - str. 58

68

Od lewej: Justyna Zisk, Artur Iwanicz, premier Jerzy Buzek, Diana Krzenzek,
ks. bp Ryszard Bogusz, Monika Krzenzek, Adam Zalewski, ks. Alfred Borski
PEA Szczytno: Nasz Informator nr 1 (1/2014)

