
 
Hasło miesiąca: 

Jak przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie, wkorzenieni weń 
i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie 

dziękczynienie. 
/Kol 2,6-7/ 

Powitanie 
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu...” To, wydawać by się 
mogło, proste i logiczne pytanie z 24. rozdziału Ewangelii Łukasza konfrontuje nas nie 
tylko z wydarzeniami wielkanocnego poranka. Nic w tej historii nie jest takie, jakie, po 
ludzku myśląc, powinno być. Pilnie strzeżony i szczelnie zamknięty grób, jest otwarty 
i pusty, aniołowie pytają o szukanie żyjącego wśród umarłych... niepojęte! A jednak, to 
wszystko wydarzyło się naprawdę. Ludzkie pojęcie zwiodło wszystkich, włącznie 
z uczniami i tymi, którzy towarzyszyli Jezusowi w Jego ziemskiej drodze. Szukali Go nie 
tam, gdzie powinni, a tam, gdzie spodziewali się znaleźć... Koniec, może i pięknej, jednak 
równie beznadziejnie przewidywalnej, jak wszystkie ziemskie, historii. Czy my dziś nie 
postępujemy podobnie? Kościół i religię już widzimy na cmentarzu historii i albo godzimy 
się z tym faktem i odchodzimy z poczuciem zawodu i rozczarowania, albo próbujemy się 
w niej jakoś odnaleźć, poszukując nowych sposobów by ocalić Go „od zapomnienia”. 
Szukamy Go w miejscach, w których naszym zdaniem być powinien, nie zwracając 
uwagi, że stoi tuż obok. I, choć nieraz, w natłoku myśli, nie poznajemy Go, woła nas po 
imieniu. Bo Chrystus zwyciężył, żyje i działa, wbrew temu, co o Nim mówią!  
_____________________________________________________________________________SS  

„Ale Maria stała zewnątrz ogrodu i płakała”! 
/J. 20, 11/ 

Przez łzy do Wielkanocnej nadziei! 
Wielkanocny poranek, wschodzące słońce, zwiastuje nowy dzień. Drogą do ogrodu 
śpiesznie zdąża Maria Magdalena. Jej serce wypełnia ból, gdyż utraciła Jezusa, który tak 
wiele dla niej uczynił. Idzie, aby go jeszcze raz zobaczyć i w samotności się z nim 
pożegnać. Jak przedstawia to ewangelista Jan - Maria stoi na zewnątrz grobu i płacze. 
Grób jest pusty, ale nie jest to dla niej pociecha, wręcz przeciwnie. Maria Magdalena była 
jedną z niewiast, które były zawsze blisko Chrystusa. To Jezus ją uzdrowił i od tego czasu 
zawsze była z nim. Stała także pod krzyżem i przeżyła jego śmierć. Stojąc na zewnątrz 
grobu widzi, że coś się stało. Kamień został usunięty, grób jest otwarty. Wraca do 
Szymona Piotra i pozostałych uczniów by powiedzieć im, że ciała Jezusa nie ma w grobie 
i nie wiadomo, gdzie je położono. Piotr i pozostali uczniowie przychodzą więc do grobu. 
Widzą pusty grób i wracają do domu. Maria pozostaje zupełnie sama na zewnątrz grobu 
i płacze. Wie, że tylko jej to pozostało – stać i płakać. Myśli, po co tak wcześnie tu 

przybyłam? Jest zupełnie sama, uczniowie już odeszli, samotność 
wydaje się nie do zniesienia. Przez łzy patrzy jednak do grobu. 
Widzi tam dwóch aniołów ubranych w białe szaty. Postanawia więc 
wejść i wtedy słyszy: „Niewiasto! Czemu płaczesz”? Odpowiedz 
jest prosta: „Wzięli Pana mego”. Tu go nie ma, tu tylko można 
płakać. Lecz gdy się odwróciła, zobaczyła człowieka. Wzięła go za 
ogrodnika i prosi: „powiedz mi, gdzie go wziąłeś”? Maria chciała 
znać miejsce gdzie złożono ciało jej Pana, by tam mogła 
przeżywać swój ból i cierpienie. Lecz słyszy słowo: „Mario” – to jej 
imię. Po imieniu ktoś do niej się zwrócił. Wtedy poznała, że to 
Jezus. Chciała go objąć, ale było to niemożliwe, bo jak powiedział: 
„Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca”.  
I w tym momencie Maria Magdalena zaczyna pojmować, czym 

w rzeczywistości jest wielkanocny poranek, co znaczy zmartwychwstanie Jezusa. Maria 
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jako pierwsza tego doświadczyła, zrozumiała, że Jezus żyje. Tej radosnej wieści 
doświadcza każdy z nas. Przez łzy i ból prowadzi droga do Wielkanocnej wiary. Do 
wyznania: Jezus żyje z nim i ja! 
Ta wiara towarzyszyć nam będzie w czasie tych Świąt. Będziemy się zastanawiać nad 
cudem zmartwychwstania. Niech to da Bóg, że za Marią Magdaleną powtórzymy: 
„Rabbuni! Co znaczy: Nauczycielu. 
Życzę Wam Siostry i Bracia Błogosławionego Wielkanocnego czasu – pełnego nadziei 
i wiary. 

Wasz duszpasterz 
Ks. Tadeusz Makula 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Zbawca może przenieść góry, 

Ma moc by zbawić i mnie 

Na wieki Sprawca Wybawienia 

Zmartwychwstał, pokonał grób, 

Jezus pokonał grób! 
/Sprawca Wybawienia (Mighty to save) 

oryg.: R.Morgan, B.Fielding 
tłum.: A.Sztwiertnia/* 

 

Chrystus Pan wstał prawdziwie! Niech siła i moc 
triumfującego życia i nadziei zawarte 

w wielkanocnym zwiastowaniu pozostaną 
w naszych sercach i stanowią oparcie 
i pokrzepienie w trudach codzienności. 

Błogosławionego czasu Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego! 

Duszpasterze oraz Redakcja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Utwór „Sprawca wybawienia” był w repertuarze II Warsztatów 
Muzycznych w Cieszynie. Do 10. kwietnia można się jeszcze zapisać 
na III Warsztaty Muzyczne, które odbędą się w dniach 19-21.04.  
Koszt uczestnictwa: 35 zł. Szczegóły na stronie www.cme.org.pl. 



Marzec 2013 

www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice 

 



Biuletyn Parafialny 

www.luteranie.pl/zory 

 
 
 



Marzec 2013 

www.facebook.com/PEAZoryIWarszowice 

Zdobywać szczyty... 
Kilka tygodni temu media obiegła wiadomość o zaginięciu i śmierci dwóch himalaistów, 
uczestników wyprawy na 8-tysięczny szczyt. Co prawda zdobyli go, spełniając swoje 
marzenie, ale nie było im dane wrócić z niego z powrotem. Zapłacili życiem za ten 
wyczyn, jak wielu innych przed nimi zapłaciło najwyższą cenę za swoją pasję zdobywania 
najwyższych szczytów ziemi. My, ludzie, mamy często takie marzenie, aby zdobyć jakiś 
szczyt, czy to kariery, bogactwa, popularności. Tym marzeniom podporządkowujemy całe 
nasze życie, dążąc do obranego celu, nieraz za wszelką cenę. A co, gdy już tam 
dotrzemy? Czy czujemy się zadowoleni i szczęśliwi, a jeżeli tak, to jak długo? Powinniśmy 
się wtedy zastanowić, czy było warto, czym musieliśmy za ten sukces zapłacić, co 
straciliśmy po drodze. Każdy z nas za swoje pragnienia i dążenia płaci życiem – jeśli nie 
chodzimy z Bogiem, płacimy życiem wiecznym. 
Jest taki szczyt, za którego zdobycie otrzymujemy życie. To Golgota. Wybierając się 
z Jezusem na ten szczyt dostępujemy z Nim radości wielkanocnego poranka – 
zmartwychwstania. On płaci życiem za nas. Z Nim, choć umieramy, żyjemy na wieki. 
Tylko z Jezusem zyskujemy to, co najważniejsze. Z Nim znów jest nam dane przeżyć 
święta triumfu życia nad śmiercią. Życie nasze, dłuższe czy krótsze, kiedyś się skończy 
i wraz z nim przeminą nasze pragnienia i nasze, największe nawet, osiągnięcia. Wątpię, 
aby ci himalaiści, stając przed obliczem Boga, zrobili na Nim wrażenie liczbą zdobytych 
szczytów. Jedyne, co będzie się wtedy liczyło, to czy byli (byliśmy) z Nim na Golgocie, 
aby zostawić tam bagaż swoich grzechów, i, już zupełnie wolnymi, wejść z Nim 
w wielkanocny poranek. Niech to będzie naszym największym dążeniem i pasją naszego 
życia. 
_____________________________________________________________________DS 
Wydarzenia 

� 8. marca w Żorach odbyła się II Parafialna Noc Filmowa. Grupa 
młodzieżowa, wraz z gośćmi z Orzesza spędziła późnowieczorne godziny na 
seansach i rozmowach, a o północy uczestniczyła we wspólnej modlitwie 
w kościele. 

� Sobota, 16. marca w Żorach upłynęła pod hasłem IX Ogólnopolskiego 
Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. 
W konkursowej części Przeglądu wzięły udział trzy chóry związane z parafiami 
ewangelickimi: „Nadzieja” z PEA w Drogomyślu, Chór Ekumeniczny przy PEA 
Wang z Karpacza oraz Chór „Largo Cantabile” z PEA w Katowicach. Katowicki 
chór pod dyr. dr Aleksandry Maciejczyk zajął w Przeglądzie 3. miejsce, wziął 
również udział w popołudniowym koncercie chórów w kościele ewangelickim 
w Żorach. 

� Tego samego dnia w Bielsku rozegrany został ogólnopolski finał Konkursu 
Biblijnego „Sola Scriptura”. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych tytuł 
laureata zdobył Damian Gnida z parafii w Żorach. Gratulujemy. 

� W naszych parafiach odbyły się Przedświąteczne Spotkania Seniorów. 
W Warszowicach takie spotkanie odbyło się 17. marca, w Żorach tydzień 
później. Był to czas wspólnego śpiewu, modlitwy i rozmów. 

� W Wielki Czwartek i Wielką Sobotę w Żorach odbywały się Pasyjne Dni 
Skupienia dla dzieci i młodzieży z naszych parafii. 

� W dniach 22-23. marca żorscy konfirmanci, wraz z rówieśnikami z Rybnika, 
Wodzisławia, Gołkowic i Golasowic, wzięli udział w pasyjnych rekolekcjach 
w Pisku (Czechy). Relacja na stronie parafialnej. 

� W marcu w naszych parafiach ochrzczonych zostało troje dzieci: Hubert 
Walisko, Daniel Białoń (Żory) oraz Olaf Chudyk (Warszowice). Im, oraz ich 
rodzinom życzymy Bożej opieki i błogosławieństwa. 

� Obchodzącym w kwietniu urodziny i jubileusze życzymy odczuwania Bożej 
bliskości każdego kolejnego dnia. 
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Ogłoszenia 

W poświąteczny wtorek zapraszamy młodzież do 
Żor na Diecezjalny Zjazd Młodzieży 
Ewangelickiej. Hasło tegorocznego spotkania 
brzmi: „nieODPOWIEDZialni?”, a na program 
składa się wspólna modlitwa, spektakl 
w wykonaniu Teatru Dobrego Serca z Warszawy, 
warsztaty i poczęstunek. Zaczynamy o godz. 10:00 
w żorskim kościele. Zapraszamy do wzięcia udziału 
w tym spotkaniu. 
 

� Zapraszamy na nabożeństwa w naszych 
parafiach w kwietniu w każdą niedzielę 
o godz. 8:00 w Warszowicach i 9:15 
w Żorach.  

� W czasie niedzielnych nabożeństw dzieci 
zapraszamy na Szkółki Niedzielne. 

� Prosimy o przynoszenie Skarbonek Diakonijnych. Można je zostawić po 
nabożeństwie na stoliku w kościele lub na parafii. 

� Jeszcze miesiąc pozostał na rozliczenie podatku za ubiegły rok. W związku z tym 
prosimy o rozważenie przekazania 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego na 
leczenie Basi Czerny. Szczegóły w lutowym numerze Biuletynu oraz na ulotkach.  

� Zapraszamy na kwietniowe spotkania Koła Pań w Warszowicach i Żorach. 
� Na kolejną Godzinę Biblijną zapraszamy 23. kwietnia na godz. 17:00 na 

plebanię w Żorach.  
� Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00. 
� Próby Chóru Młodzieżowego w Żorach odbywają się w soboty o godz. 12:00. 
� Zapraszamy do odwiedzenia i śledzenia profilu naszej parafii w 

portalu społecznościowym Twitter. Adres parafialnego profilu to: 
www.twitter.com/luteranie_zory 

 
 
 

Proboszcz - ks. Tadeusz Makula 

tel. 032-435-01-24; 602-785-087 

e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm 

Praktykant – mgr teol. Karol Długosz 

Tel. 728-704-263 

e-mail: karol.dlugosz@gmail.com 

ŻORY 

ul. Osińska 4 

44-240 Żory 

tel/fax 032 4350124; 

e-mail: zory@luteranie.pl 

konto: 09 8456 00092001 0000 0475 0001 

Kancelaria parafialna: 
czynna w poniedziałek od 15:00 – 17:00. 

wtorek - piątek: 10:00 – 13:00. 

WARSZOWICE 
ul. Boryńska 1 

43-254 Warszowice 

tel/fax 032 4723447; 

e-mail: warszowice@luteranie.pl 

konto: 42 8447 0005 0003 6562 2000 0001 

Kancelaria parafialna: 

czynna w czwartki od 10:00 do 16:00  

i w Żorach j.w. 
Skład i redakcja Biuletynu: Szymon Samoraj  

(tel. 602598130 e-mail: szymon.samoraj@gmail.com) 
 


