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Hasło miesiąca:
I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
/Mk 16,15/

Powitanie
W Wielkanocny poranek budzimy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Po dramacie
Wielkiego Piątku i śmiertelnej ciszy Soboty nie ma już śladu. Nasza rozpacz
i przygnębienie okazały się mocno przedwczesne. To, co jeszcze wczoraj zdawało się być
dotkliwą klęską i zawiedzioną nadzieją, dziś lśni pełnym blaskiem ostatecznego
zwycięstwa i Bożej Mocy. Pusty grób i zmartwychwstały Zbawiciel przeczą naszemu
doświadczeniu i temu, co przeżywaliśmy w ostatnich dniach. A jednak to wszystko
prawda! On żyje i my żyć będziemy!
SS

Bogu niech będą dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa.
/1 Kor. 15, 57/

Wielkanoc to zwycięstwo życia nad śmiercią. To pusty grób i spotykający się z uczniami
Jezus. To lęk uczniów w zamkniętym pomieszczeniu i słowa Jezusa Pokój wam. To
niewiara Tomasza, który musi dotknąć ran Zbawiciela aby wyznać: „Pan mój i Bóg mój”.
Jaka jest nasza Wielkanoc, którą kolejny raz przeżywamy? Jak wiele jest zwątpienia, lęku
i przerażenia gdy stoimy nad mogiłami naszych bliskich? Jaka jest wiara, którą
zwiastował w poranek wielkanocny Chrystus – „Ja żyję i wy żyć będziecie”?
Raczej myślimy o tym jak piękne byłoby życie bez śmierci, nieraz w marzeniach o tym
myślimy. Człowiek chce poznać i rozwiązać sam problem śmierci. Ciągle chce być młody,
silny, zdrowy, uśmiechnięty. Świat medycyny szuka sposobu, lekarstwa na wieczną
młodość, okłamując, że gdy będziemy spożywali odpowiednie lekarstwa, nakładali kremy
na twarz, to ciągle będziemy młodzi. Wystarczy rozejrzeć się wokoło, popatrzeć na
otaczający nas świat, by się przekonać, że wszystko przemija, także i nasze życie,
którego końcem jest śmierć.
Wielkanocna wiara patrzy inaczej na przemijalność życia i nieuchronną śmierć. Mówi ona
o dniu, który nadejdzie, gdy śmierć straci swoją moc: „Oto tajemnicę wam objawiam: Nie
wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni”. A to oznacza, że śmierć utraci
swoją moc, nie będzie więcej panować nad naszym życiem. Tę pewność daje Wielkanoc,
przynosi ją Zmartwychwstały Chrystus. Czy potrafimy uwierzyć, że tak się stanie? Dla
wielu ludzi zmartwychwstanie jest czymś niewyobrażalnym. Łatwiej nam przychodzi
myśl, że ciało nasze umiera i w proch się obraca, ale dusza nasza powraca do Boga.
Jednak sama wiara w nieśmiertelność duszy to zbyt mało. Nasze ciało związane jest
z duszą i nie można tych spraw oddzielić. Ciało i dusza należą do siebie i nie może być
tak, że ciało tylko umiera, a dusza żyje. Wielkanoc to zmartwychwstanie ciała, to nasze
życie w Bogu i w Bożym Królestwie. To co dla człowieka jest niemożliwe, u Boga staje się
rzeczywistością. Wielkanoc zwraca uwagę na zmartwychwstanie Jezusa. Bez tej wiary
nasze życie tu na ziemi, nie ma żadnej wartości. Wiara czyni to możliwym, ona daje
pewność, ona przekracza granice śmierci, ona odnosi zwycięstwo: „Bogu niech będą
dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.
Życzę wam Siostry i Bracia Bożego zwycięstwa w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa na
czas świąt Wielkanocnych. Amen.
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Zwycięstwo życia
Czas pasyjny kończy się dniem Wielkiego Piątku, dniem śmierci Jezusa Chrystusa.
Śmierć jest słowem najbardziej złowrogim na ziemi – końcem życia. A więc wszystkiego,
co łączy człowieka z ziemskim padołem. Naszych starań, nadziei, związków
z najbliższymi.
Ale po Wielkim Piątku przyszła Wielkanoc – Jezus zmartwychwstał. Udowodnił, że śmierć
jednak nie jest końcem naszego życia, że, poza granicą śmierci, jest nasza przyszłość
i to, co najpiękniejsze, choć dla nas tak niepojęte, wieczne życie bez bólu, lęku, trosk.
Dla każdego, kto uwierzy w tę obietnicę, Jezus otworzył drogę do takiej właśnie
przyszłości. Czym więc jest śmierć dla wierzącego?
Jak brzydka gąsienica, potrafiąca jedynie pełzać po ziemi, w pewnym momencie otula się
kokonem i zapada jakby w niebyt po to, by po jakimś czasie wydostać się z niego jako
piękny motyl, tak i my musimy przejść przez „kokon” śmierci. Jest on jednak tylko
czasem przejściowym, z którego wyjdziemy jako istoty wieczne, nieskrępowane
ziemskimi ograniczeniami. Więc uchwyć się Jezusa –
zostań motylem. Chrystus pokazał nam tę drogę. Przebył ją, abyśmy mogli pokonać
strach przed śmiercią, która już nie ma nad nami władzy – my jesteśmy powołani do
wieczności. Takie właśnie przesłanie niosą nam Wielkanocne Święta. Więc cieszmy się
z tryumfu Jezusa nad śmiercią i zwycięstwa życia – bo to i nasze zwycięstwo i nasza
przyszłość.
DS

Bo Pan wybawieniem jest, wodą pośród skał,
światłem w ciemną noc. Bo Pan
wybawieniem jest, sam wykupił nas i pokonał śmierć.
Błogosławionych, wypełnionych prawdziwą radością ze zwycięstwa
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Świąt Wielkiej Nocy i nadziei
zmartwychwstania na każdy kolejny dzień.

Ks. Tadeusz Makula
Ks. Marcin Liberacki
Autorzy Biuletynu Parafialnego

W drodze
Historia dwóch uczniów idących do Emaus z przygodnym wędrowcem jest jedną
z najpiękniejszych scen Nowego Testamentu. Była ona częstym tematem dla malarzy,
poetów, pisarzy ascetycznych. Opowiadanie o uczniach z Emaus robiło zawsze głębokie
wrażenie na wszystkich pokoleniach chrześcijan. Całość opowiadania, jak podkreślają
egzegeci, posiada kunsztowną, misterną konstrukcję. Jest to opowiadanie bardzo żywe,
pełne emocji. Ruchliwość postaci, dramatyczność dialogu sprawiają, iż opowiadania tego
słucha się także z dużą przyjemnością. Ale nie w zaletach estetycznych leży największa
wartość tej Ewangelii. Opowiadanie o uczniach idących do Emaus jest formą rozwiniętej
katechezy o tym, w jaki sposób można nauczyć się odkrywać Jezusa Zmartwychwstałego
żyjącego pomiędzy nami. Chrześcijaństwo jest drogą. To stwierdzenie wydaje się dziś
bardzo doniosłe. Właśnie dzisiaj, może bardziej niż w przeszłości, uświadamiamy sobie,
że wiara jest pielgrzymowaniem, jest drogą do przebycia. Wiary nie możemy nabyć jako
stałej i niezmiennej wartości. Nasza wiara posiada charakter dynamiczny, stale się
rozwija. Wiara polega na pokornym kroczeniu ścieżkami wyznaczonymi przez Boga.
Jesteśmy bowiem jedynie gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi. Dzieje Apostolskie rodzące
się chrześcijaństwo nazywają drogą: Pewien Żyd imieniem Apollos — pisze Łukasz — znał
już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem (Dz 18, 24–25). Chrześcijanie mają
świadomość, iż znaleźli drogę do Boga. Drogą tą jest nie Prawo, ale Osoba Jezusa.
Chrystus sam powie o sobie: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem (J 14, 6). Opuszczając
Jerozolimę dwaj uczniowie udają się w drogę do Emaus. Rozmawiają i dyskutują o tym
wszystkim, co się ostatnio wydarzyło w ich życiu. Rozmowa ta rodzi w nich smutek
i utwierdza ich w zniechęceniu. Przeżywają gorzki smak wielkiej porażki życiowej. Chcą
uwolnić się od ciężkiej atmosfery związanej z przegraną życiową. I właśnie dlatego
postanawiają oddalić się od Jerozolimy, miejsca, które przypomina im ich porażkę. Nie
dają wiary w krążące pogłoski o widzeniu aniołów, którzy mieli zapewniać, że On żyje.
Umarła w nich nadzieja związana z Jezusem. Jego ukrzyżowanie stało się momentem
klęski i zawodu: A myśmy się spodziewali... mówią z rozgoryczeniem do Nieznajomego.
W przeszłości czegoś się spodziewali; obecnie już niczego nie oczekują. Żyją bez nadziei.
Jeżeli doświadczyliśmy w naszym życiu choćby małej porażki w ważnej dla nas sprawie,
możemy rozumieć, jak bardzo ludzkie jest zachowanie się dwóch uczniów.
Z psychologicznego punktu widzenia jest to postawa bardzo zrozumiała, postawa
naturalna. W chwili wielkiej porażki pragnie się uciec od miejsca, które ją przypomina;
pragnie się zmienić otoczenie, by móc zapomnieć o całym nieprzyjemnym wydarzeniu, by
ukoić ból i rozgoryczenie. Porażka i cierpienie z nią związane są tym większe, iż nadzieje,
które obudził w nich Jezus, były ogromne. Jezus bowiem był prorokiem potężnym
w słowie i czynie wobec Boga i całego ludu. Im większa nadzieja, tym większe
rozczarowanie i porażka po jej utracie. Prośmy zatem Jezusa, który towarzyszy nam
w naszej drodze do Ojca, abyśmy mogli dostrzec to wszystko, co opóźnia naszą
wędrówkę, naszą pielgrzymkę. Prośmy również, abyśmy nie usiłowali zatrzymywać tego,
co musimy pozostawić w drodze, byśmy bez żalu, z całą wolnością rezygnowali z tego, co
utrudnia i obciąża naszą pielgrzymkę.
Na podstawie Ewangelii św. Łukasza 24, 13 – 29.
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[Chrystus mówi]: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków
i mam klucze śmierci i piekła
/Obj 1,18/
Wydarzenia
 24. marca w żorskim kościele odbył się koncert Pieśni Pasyjnej w ramach VIII
Przeglądu Chórów Kościelnych. W ramach koncertu zaprezentowały się dwa
chóry: Gloria z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie oraz Amadeum
z Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie.

 25. marca i 1. kwietnia seniorzy naszych parafii zebrali się na tradycyjnych
przedświątecznych spotkaniach. Był to czas wypełniony rozmowami, wymianą
doświadczeń i wspólnego wielbienia naszego Pana.
 5 i 7. kwietnia dzieci i młodzież naszych parafii uczestniczyła w Pasyjnych Dniach
Skupienia.
 25.marca Chrzest Św. Przyjęła Karolina Wala, a 1. kwietnia Bernadeta
Szklanny. Im oraz ich rodzicom życzymy Bożej opieki na drogach życia!
 Obchodzącym
w kwietniu
urodziny
i
jubileusze
życzymy
Bożego
Błogosławieństwa na kolejne lata.
Ogłoszenia

 Nabożeństwa w kwietniu w każdą niedzielę o godz. 8:00 w Warszowicach i 9:15
w Żorach. Serdecznie zapraszamy.
 10. kwietnia w Żorach odbędzie się tradycyjny Diecezjalny Zjazd Młodzieży
Ewangelickiej. Tematem zjazdu będzie „Rozmowa”. Zapraszamy młodzież do
wzięcia udziału w tym spotkaniu! Początek o godz. 13:00.
 W środę 11. kwietnia o 17:00 w Żorach i 17. kwietnia również o 17:00
w Warszowicach odbędą się spotkania Koła Pań. Zapraszamy.
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.
 Wciąż możemy wesprzeć swoją ofiarą projekt rozbudowy SP ETE w ramach akcji
Budujemy
Sercami.
Szczegółowe
informacje
na
stronie
www.budujemysercami.pl.
 13. kwietnia o 18:00 w gliwickim kościele rozpocznie się koncert akustyczny
Mate.O. Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki. Szczegóły na stronie parafii
w Gliwicach.
 22.04 w Pszczynie odbędzie się Diecezjalny Zjazd Chórów.
 28. kwietnia w Zabrzu odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Konfirmantów.
Zachęcamy do udziału w nim tegorocznych konfirmantów wraz z rodzicami.
Początek spotkania o godz. 10:00.
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Wielkanocne obrazy
Pokoloruj i przeczytaj biblijną historię zmartwychwstania.

Ewangelia Łukasza 24, 1-10

Ewangelia Jana 20,11-18

