
 
Hasło miesiąca: 

Zaiste, ten był Synem Bożym. 
/Mt 27,54/ 

Powitanie 
W Ewangelii Marka w opisie wielkanocnego poranka znajdujemy polecenie dla Marii 
i Marii Magdaleny: „Idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że poprzedza was do 
Galilei; tam go ujrzycie, jak wam powiedział” (Mk 16,7). Idź i opowiedz o tym, co 
widziałeś – wszystkie przeszkody pokonane, grób pusty, aniołowie zwiastujący 
zmartwychwstanie – szok i niedowierzanie. Jak to możliwe, by człowiek, który przez cały 
dzień był bestialsko torturowany, zawieszony na krzyżu, konający w męczarniach przez 
kilka godzin, na koniec jeszcze przebity włócznią, mógł po trzech dniach w zamurowanym 
i pilnie strzeżonym grobie tak po prostu z niego wyjść? Rzeczywiście, dla człowieka jest 
to rzecz niewyobrażalna i nieosiągalna. Ale te wszystkie cierpienia przeszedł Boży Syn, 
wcielone Słowo Boga Żywego! Co więcej, zrobił to dla naszego dobra! Nie po to, byśmy 
w naszym życiu nie cierpieli, by zawsze było nam wygodnie i bezpiecznie. Cel był o wiele 
bardziej dalekosiężny. Dzięki ofierze Chrystusa Ty i ja możemy mieć pewność, że przez 
jakiekolwiek próby nie przechodzimy, nie jesteśmy w nich sami. Jeśli należymy do Boga, 
jesteśmy uratowani. Śmierć nie ma już nad nami władzy, bo dzięki poświęceniu naszego 
Zbawiciela, wieczne życie u Jego boku stanie się naszym udziałem i możemy tak, jak 
rzymski żołnierz na wzgórzu Golgoty wyznać: „Zaiste, ten był Synem Bożym” i jest moim 
Wybawicielem! A więc idźmy i głośmy radosną wieść tej Wielkiej Nocy – 
Zmartwychwstał Pan! Alleluja! 
Świąteczny numer Biuletynu to wielkanocne rozważania, życzenia i, jak co miesiąc, 
przegląd wydarzeń i zaproszeń na nadchodzące spotkania. 

____________________________________________________________________________|SS  
„Maria stała zewnątrz ogrodu i płakała” /J 20,11/ 

Ewangelia Wielkanocy opowiada o kobiecie, która płacząc, jest zupełnie zagubiona, jak 
gdyby śmierć Jezusa przypieczętowała przegraną jej wszystkich nadziei. A jednak, 
podczas gdy apostołowie zamknęli się ze strachu, to właśnie ona poszła do grobu. Ten 
gest wyraża nie tylko jej żałobę, ale i oczekiwanie, choćby nawet było ono pełne zamętu. 
To oczekiwanie miłości, której nie jest w stanie wymazać nawet największe cierpienie. 
Wtedy Jezus Zmartwychwstały przychodzi do niej. Robi to w sposób zupełnie 
zaskakujący, nie triumfalnie, ale pokornie, tak, ze Maria Magdalena Go nie poznaje, 
bierze Go za ogrodnika. 
Jezus zwraca się do niej po imieniu „Mario”, i to wszystko zmienia. Maria w swoim sercu 
poznaje głos Jezusa. Odwraca się do Niego i teraz ona mówi: „Rabbuni, Panie”. Zaczyna 
się w niej nowe życie, zaufała, iż Jezus jest blisko, choć Jego obecność jest odtąd 
zupełnie inna. Zmartwychwstały posyła ją: „Idź do moich braci i powiedz im, że 
zmartwychwstałem!” Jej życie nabiera nowego sensu, ma teraz zadanie do wypełnienia. 
My także, podobnie jak Maria Magdalena, stoimy przy grobie. Podobnie, jak w niej, tak 
i w nas jest jakieś oczekiwanie, często nierozwiązane problemy. Oczekiwanie odczuwamy 
często jako brak lub pustkę. Wyrażamy je być może jako krzyk rozpaczy albo, bez słów 
przez łzy, zwykłym westchnieniem. W ten sposób nasza istota zaczyna otwierać się na 
Boga. To jest, choćby pełne zamętu, oczekiwanie komunii, ono sprawia, że już 
zaczynamy ufać Bogu. 
Chrystus zwraca się do nas po imieniu, zna każdą i każdego z nas osobiście. Mówi nam: 
„Idź do moich braci, do moich sióstr, powiedz im, że zmartwychwstałem. Mów swoim 
życiem o mojej miłości”. Nasz świat, gdzie tak wielu ludzi się pogubiło, utraciło sens 
życia, potrzebuje ludzi, którzy podejmą ryzyko, by iść naprzód drogą wiary i miłości. 
Odwaga Marii Magdaleny jest dla nas zachętą. Ona, zupełnie sama, odważyła się pójść do 
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apostołów Jezusa, żeby powiedzieć im coś niewiarygodnego: „Chrystus 
zmartwychwstał!”. Z najlepszymi życzeniami radości ze Zmartwychwstania! 
_________________________________________________________________|ks. Karol Długosz 
Po znajomości 
Kiedyś, pewien świadek Jehowy, przychodząc do mojego domu, zapytał mnie, dlaczego 
powiesiłam w domu krzyż, skoro jest on narzędziem zbrodni i czy, gdyby ktoś zabił kogoś 
z moich bliskich nożem, też powiesiłabym go sobie na ścianie. 
Śmierć jest wpisana w nasze życie – rodząc się wiemy, że każdy z nas musi umrzeć. 
Śmierć przychodzi do nas w różny sposób, bywa, że i zadana nożem. Przez grzech 
pierworodny wszyscy podlegamy tej smutnej konieczności. My musimy umrzeć – Jezus 
nie musiał! Był i jest Bogiem, nie podlegał karze za grzech, a jednak dobrowolnie zgodził 
się na przewędrowanie w ludzkim ciele drogi życia, dzielenia naszego losu. Na 
doświadczenie tego, co jest i naszym udziałem – także bólu, rozpaczy i śmierci. Ale 
trzeciego dnia wstał z grobu, a potem wstąpił do nieba i to jest dla nas nadzieją na dalszy 
ciąg także naszego życia. Krzyż, symbol niewinnej, męczeńskiej śmierci, jest dla nas 
kluczem do nowego istnienia. Bez niego nasza śmierć jest śmiercią wieczną. Z nim, jest 
wiecznym życiem. 
Chodząc ludzkimi ścieżkami po tej ziemi, Chrystus stał się naszym bratem, dał nam 
możliwość poznawać Siebie. Umierając za nas, został naszym Odkupicielem i teraz każdy 
z nas, przyznając się do znajomości z Nim, może przejść po śmierci, przez otwarte 
krzyżem drzwi wieczności, do nowego życia. 
Wiemy, często z własnego doświadczenia, jak przydatne są w naszym ziemskim życiu 
właściwe „znajomości”. Znając odpowiednich ludzi, możemy skorzystać z pomocy 
w załatwieniu różnych spraw, które normalnie wydają się być nie do załatwienia. Znając 
Jezusa możemy skorzystać z oferty, jaką w naszym życiu symbolizuje krzyż. Jest tylko 
jeden warunek – musimy się przyznać do znajomości z Nim. On przyznał się do nas 
dzieląc nasz ludzki los, stając się naszym bratem, a my tak niechętnie korzystamy z tej 
znajomości – znajomości, która daje pomoc i wsparcie w naszej codzienności a po śmierci 
daje wstęp do wieczności, nowego życia z Nim w Bożym Królestwie! 
Niedawno widziałam w Internecie filmik obrazujący ludzki wstęp do wieczności. Długa 
kolejka ludzi z teczkami, w których rejestrowane były ich grzechy, stała przed 
stanowiskiem wstępu do Nieba. Żeby się tam dostać, trzeba było wejść na wagę, która 
wskazywała, czy to jest możliwe. Wstępując na nią, kolejni ludzie okazywali się być „zbyt 
lekkimi” i nie otrzymywali prawa wstępu, pomimo, że w ich teczkach nie było zbyt wiele 
oskarżających czerwonych kartek, za to lista dobrych uczynków, którymi wykazali się 
w życiu, bywała imponująca. Obok stał człowiek z napisem „Jezus” na koszulce. Kiedy na 
wagę wszedł następny człowiek, z wyjątkowo wypchaną teczką grzechów, On stanął przy 
nim wręczając teczkę z napisem „Boże Dziecko”. Ku oburzeniu odrzuconych wcześniej, 
waga wskazała właściwy ciężar a spis win wylądował na stosie innych – był już bez 
znaczenia. Odkupiony grzesznik znalazł się po właściwej stronie. 
Żadne nasze starania i zabiegi nie są w stanie przebić oferty, którą złożył nam Pan Jezus 
– znajomość z Nim daje wszystko i tylko „po tej znajomości” możemy bez strachu przejść 
przez wrota śmierci, która nie ma już nad nami władzy. Krzyż jest „reklamą” tej oferty, 
przypomnieniem, że zawsze, póki trwa nasze życie, możemy z niej skorzystać. Patrząc na 
krzyż w kolejny Wielki Piątek, widzimy, że po nim następują Wielkanoc 
i Wniebowstąpienie – to dalszy ciąg wędrówki, którą możemy przebyć z Bożym Synem. 

„Nie chlubmy się tym, że znamy wielkich ludzi 
Należymy przecież do Jezusa! 

On zapewnił nam przyszłość, dba o teraźniejszość, 
Mówiąc krótko – wszystko jest nasze! 

A życie i śmierć – nie nasz to ból głowy 
Bo życie i śmierć On zwyciężył! 

Więc życie i śmierć – nie nasz to ból głowy, 
Należymy przecież do Jezusa!” 

/Grupa Mojego Brata/ 
I właśnie dlatego Krzyż...! 
____________________________________________________________________________|DS 
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Prawica Pana odnosi zwycięstwo, 

Prawica Pana podniesiona, 
Prawica Pana odnosi zwycięstwo. 

Nie umrę, ale będę żył 
I opowiadać będę dzieła Pana. 

/Ps 118,15b-17/ 
 
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy 
wszystkiego tego, co od Boga pochodzi. 
Oby skrzydła wiary przykryły kamienie 
zwątpienia i uniosły serca ponad przemijanie. 
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie 
odrodzenie duchowe, napełni Was spokojem 
i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

 
Duszpasterze i Autorzy Biuletynu Parafialnego 

_______________________________________________________________________________ 
Komunikat wyborczy 
Na marcowym posiedzeniu, w dniach 26-27 marca, Konsystorz 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ogłosił wakans na 
stanowisko proboszcza parafii w Żorach. Decyzja ma związek 
z przejściem obecnego duszpasterza, ks. Tadeusza Makuli, na 
emeryturę. Od 1 do 30 kwietnia kandydaci na proboszcza będą 
mogli zgłaszać się do procedury wyborczej. Po zamknięciu 
i zatwierdzeniu listy kandydatów każdy z nich poprowadzi jedno 
niedzielne nabożeństwo oraz będzie miał możliwość spotkania się z parafianami 
(kolejność zostanie ustalona w drodze losowania). Po prezentacji wszystkich kandydatów 
zwołane zostanie wyborcze Zgromadzenie Parafialne, w czasie którego wybierzemy 
kolejnego gospodarza naszej parafii. Dotychczasowy proboszcz będzie pełnił swoją służbę 
w parafii do momentu wprowadzenia swojego następcy.  
_______________________________________________________________________________ 
 
|Wydarzenia 

 21 marca w żorskim kościele św. Filipa i Jakuba miał miejsce XI Ogólnopolski 
Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. 
W przesłuchaniach wzięły udział cztery chóry działające przy parafiach 
ewangelickich – jedno z wyróżnień Przeglądu zdobył chór Canto Deo z PEA 
w Rybniku. Jak co roku, częścią przeglądu jest koncert chórów w kościele 
Zbawiciela. 

 W marcu w naszych parafiach Chrzest Św. przyjęli: Maksymilian Zomerlik, 
Milan Mańko (Żory) oraz Daniel Chudyk (Warszowice). Przyjętym do 
chrześcijańskiej wspólnoty, oraz Ich najbliższym życzymy, by 
Zmartwychwstały był zawsze ich drogą, prawdą i życiem. 

 Świętującym w kwietniu swoje urodziny i jubileusze składamy życzenia 
pokoju i prowadzenia wszechmocnego Pana.  

  
|Ogłoszenia 
 Zapraszamy na kwietniowe Nabożeństwa w naszych parafiach. W Święta 

Wielkiej Nocy oraz każdą niedzielę o godz. 8:00 w Warszowicach i o 9:15 
w Żorach. 

 W czasie niedzielnych nabożeństw zapraszamy dzieci na Szkółkę Niedzielną.  
 We wtorek po Wielkanocy (7.04) zapraszamy młodzież do wzięcia udziału 

w 39. Diecezjalnym Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej w Żorach. Tradycyjne 
spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00. Hasło zjazdu – Czy warto być fair? – 
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rozwiną zaproszeni goście: SSR Piotr Semper, Michał Liszka, ks. Jan Kurko 
i Magdalena Fornal.  

 Serdecznie zapraszamy na kwietniowe spotkania Kół Pań w Warszowicach 
i Żorach. 

 Kwietniowe spotkanie żorskiego oddziału PTEw będzie poświęcone tematowi: 
„Duchowni ewangeliccy na łamach Zwiastuna”. Prelegentką będzie dr Jadwiga 
Badura. Rozpocznie się ono 11 kwietnia o godz. 17:00 na parafii w Żorach. 

 Najbliższa Godzina Biblijna odbędzie się na parafii w Żorach 28.04 o godz. 
17:30. Zapraszamy.  

 Zapraszamy na próby Chóru Kościelnego w poniedziałki o 17:30 w Żorach. 
 Zapraszamy na Diecezjalne Spotkanie Pracowników Służby Zdrowia, które 

odbędzie się 11 kwietnia w Senior Residence w Katowicach-Kostuchnie. Początek 
spotkania o godz. 10:00. Organizatorami spotkania są Diecezjalna Komisja 
Wychowania Chrześcijańskiego i Dyrekcja Senior Residence. 

 18 kwietnia o godz. 9:00 w Chorzowie rozpocznie się diecezjalne Śniadanie dla 
Mężczyzn. Nie zabraknie strawy dla ciała i ducha, gościem spotkania będzie Artur 
Głowacki – mistrz pszczelarski. Koszt uczestnictwa to 10zł. Organizatorzy proszą 
o telefoniczne (32 241 13 97) lub mailowe (chorzow@luteranie.pl) potwierdzenie 
udziału do 12.04. Zapraszamy. 

 Na 25 kwietnia na godz. 10:00 zapraszamy do Mikołowa na Diecezjalny Zjazd 
Konfirmantów. Przygotowany jest program zarówno dla tegorocznych 
Konfirmantów, jak i ich Rodziców, dlatego zachęcamy do rodzinnego udziału 
w tym spotkaniu. 

 Diecezjalny Zjazd Chórów odbędzie się w tym roku 26 kwietnia o godz. 10:00 
w kościele w Golasowicach. Zapraszamy. 

 Zespół CME zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty, które będą miały miejsce 17 
i 18 kwietnia o godz. 18:00 w Zborze Zielonoświątkowym „Filadelfia” w Bielsku-
Białej. W trakcie koncertów nagrywany będzie materiał na kolejną płytę Zespołu. 
Wstęp wolny. 

 Zanim Zespół CME nagra nową płytę, 12 kwietnia wystąpi z koncertem 
świątecznym w Kościele Ewangelickim Zbawiciela w Gliwicach. Początek Koncertu 
z Przesłaniem o godz. 19:00. Wstęp wolny. Zapraszamy! 

 Trwa II nabór kandydatów do uzyskania pomocy z Funduszu Stypendialnego 
im. Bpa Tadeusza Szurmana dla uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży. 
Więcej szczegółów na stronach internetowych KEA i parafii w Katowicach. Wnioski 
są przyjmowane do 15 maja. 

 Po Świętach Wielkanocnych rozpocznie się kolejna zbiórka ofiar Bratniej Pomocy 
im. Gustawa Adolfa. Zebrane fundusze pomogą parafiom, które nie są w stanie 
samodzielnie pokryć kosztów niezbędnych inwestycji w budynki parafialne. 
Polecamy Waszej uwadze i tegoroczną zbiórkę. 

 
Proboszcz - ks. Tadeusz Makula 
tel. 032-435-01-24; 602-785-087 

e-mail: tadeuszmakula@poczta.fm 

Wikariusz – ks. Karol Długosz 
Tel. 728-704-263 

e-mail: karol.dlugosz@luteranie.pl 
 

ŻORY 
ul. Osińska 4 
44-240 Żory 

tel/fax 032 4350124; 
 e-mail: zory@luteranie.pl  

konto: 
09 8456 0009 2001 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: buaszei@gmail.com) 
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Wielkanocny Labirynt 
Znajdź drogę do pustego grobu Pana Jezusa. 

w 


