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Hasło miesiąca:
A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście
obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.
/Rz 15,13/

Powitanie
Chrystus Pan wstał z martwych!
On wstał prawdziwie!
Przekazując sobie nawzajem to radosne pozdrowienie wspominamy największe
zwycięstwo w historii ludzkości. Zwycięstwo nad śmiercią i przypieczętowanie dzieła
zbawienia. Trzeci dzień i obraz pustego grobu daje nam nadzieję także na nasze nowe
życie w Zmartwychwstałym Chrystusie. I ta nadzieja jest motywem przewodnim tego
Biuletynu. Życząc wielkanocnej nadziei każdego nadchodzącego dnia oddajemy w Wasze
ręce ten świąteczno-majowy numer.
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I oto mamy Wielkanoc. Jakże inne to święta od tych sprzed 4 miesięcy. Trudne to święta.
Bo trudno nam sobie wyobrazić fakt Zmartwychwstania. Patrząc dziś na pusty grób z
jednej strony musimy się cieszyć, bo tak każe nam Kościół, a z drugiej zaś, kiedy
zgłębimy tę wielką tajemnicę ogarnia nas lęk. Warto i dziś zadać pytanie: Czego się
boimy? Dlaczego tak trudno uwierzyć nam w rzeczywistość pustego grobu?
Prawdopodobnie dlatego, że gdybyśmy uwierzyli, musielibyśmy całkowicie zmienić nasze
życie. Musielibyśmy uwierzyć, że śmierć została pokonana, szatan został zwyciężony, a
Chrystus żyje i w każdej chwili może się z nami fizycznie spotkać. Musielibyśmy tak jak
Maria Magdalena nie wstydzić się łez. Musielibyśmy tak jak Jan już więcej nie pytać ale
trwać w prawdzie. Musielibyśmy tak jak Piotr już więcej nie zaprzeć się swojego Mistrza.
Musielibyśmy wreszcie uwierzyć w to, że JA to nie tylko ciało, które zagrożone dziś jest
kryzysem gospodarczym, ale to przede wszystkim duch, który do tego jest stworzony by
Zmartwychwstać. Musielibyśmy
przestać wiecznie narzekać i
radować
się!
Zastanawiającym jest jednak to, że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z innego, o wiele
bardziej oczywistego faktu, a mianowicie, że nie ma zmartwychwstania bez uprzedniej
śmierci. Oczywistym jest, że każdy z nas kiedyś umrze. To jest od nas niezależne i na to
nie mamy wpływu. Chodzi jednak o inną śmierć i o inne zmartwychwstanie. Chrystus
przez dzisiejsze święto powołuje nas do ustawicznego procesu zmartwychwstawania,
powstawania na nowo, a to wymaga uprzedniej śmierci.
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Zmartwychwstanie – Nowe Życie
Prachrześcijaństwo nie znało jeszcze świąt Bożego Narodzenia, a już obchodziło
uroczyście Wielkanoc – Święto Zmartwychwstania. Podczas gdy inne święta obchodzono
raz do roku, zmartwychwstanie Chrystusa stało się impulsem do cotygodniowego
obchodzenia Niedzieli – Dnia Pańskiego, jak gdyby małej Wielkanocy. Nawet w
późniejszych czasach, gdy chrystianizm wyszedł zwycięsko z opresji prześladowań
pierwszych wieków, Wielkanoc, łącznie z okresem przed- i powielkanocnym, stanowiła
punkt kulminacyjny wspaniałych przeżyć duchowych.
Zmartwychwstanie Chrystusa oznacza zwycięstwo. Na miejsce śmierci przychodzi życie,
na miejsce ciemności – światłość, na miejsce trwania w grzechach – wewnętrzne
odrodzenie, nowe życie.
Święta w ogóle, a Wielkanoc przede wszystkim, były dla narodów, które przyjęły
chrześcijaństwo, trwałymi stacjami, na których pojono spragnione dusze szczególną
radością, ufnością i miłością. One kształtowały całe życie. Były źródłem światła,
drogowskazami na drodze uciekającego czasu. Święta chrześcijańskie ze swoimi
zwyczajami i tradycjami kształtowały też psychikę wielkich mas ludzkich. Były wyrazem

pewności, że Kościół i wiara chrześcijańska są właściwym ogniskiem, wokoło którego
grupują się wszystkie elementy życia.
A jak jest w naszym obecnym świecie – w życiu naszej parafii, w naszych
rodzinach? Czy święta nadal odgrywają tak wielką rolę jak było to jeszcze
kilkanaście lat temu?
Wydaje się, że obecne czasy, są pełne niewiary i odstępstwa. Wydaje się, że
czasy te przesiewają raczej tych, którzy się chrześcijanami tylko nazywają.
Każdy Wielki Piątek i każda Wielkanoc dobitnie nas o tym przekonują.
Jednak Zmartwychwstały Jezus znowu pragnie ożywić swój Kościół, oczyścić go i
stworzyć prawdziwą społeczność świętych. Podczas gdy do grobu schodzi stary świat, Pan
zbiera wokół siebie nowy zbór wierzących, zbór Zmartwychwstania, który nie chce
obchodzić Wielkanocy „w starym... kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach
szczerości i prawdy”. Oto praktyczny rezultat wiary w zmartwychwstałego Pana.
(Na podstawie rozważania ks. R. Trenklera, „Zwiastun”, Warszawa 1981)
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Wielkanocne łamigłówki

Jest tylko jedno Ale...

Szokujące wieści znów podają media
Na naszych oczach za tragedią tragedia
Wielka woda zalewa okolice
Zniszczone domy pola ulice
Wybuchają domy spadają samoloty
Poza tym wszyscy miewamy kłopoty
Chociaż problem nie jest równy problemowi
Jak tutaj żyć każdy się głowi
Ulepieni z jednej gliny
Wiele nas łączy
Chociaż czasem boli
Życie się nie kończy
Ja tam sztywno obstawał przy tym będę
Że nasza opowieść się zakończy happy endem
Bo Bóg jest dużo lepszy niż myślimy
Nie zawiedziemy się gdy Jemu zawierzymy
On jest silniejszy niż potężne fale
Nasz Pan Król włada doskonale
Jest tylko jedno alle...
Alleluja!
/Kola/

Słowo „Alleluja” bardzo mocno kojarzy się nam z Wielkanocą. Podłamana wielkopiątkową
grozą wiara w Bożą wszechmoc w niedzielę odżywa na nowo wraz z widokiem pustego
grobu i zmartwychwstałego Chrystusa. Radość wielkanocnego poranka powinna
towarzyszyć nam i dziś. Dowodzi, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych ani sytuacji
bez wyjścia. To także dowód na bezgraniczną miłość Stwórcy do nas, dzięki ofierze
Chrystusa nie mogą nas dosięgnąć żadne ziemskie niebezpieczeństwa. On zwyciężył
śmierć dając nam szansę na nowe, wieczne życie, nadał sens naszej ziemskiej wędrówce
i wyznaczył cel, do którego powinniśmy dążyć. Nie zmarnujmy jej, idźmy Jego drogą
i niech całe nasze życie będzie oddawaniem chwały Bogu (hebr. Hallelujah)! Bo On żyje i
my żyć będziemy /J 4,19/!
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Przegląd wydarzeń parafialnych
 9. kwietnia w żorskim kościele odbył się koncert w ramach VII Ogólnopolskiego
Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej.
W koncercie zaprezentowała się Schola Ad Templum Sancti Jacobi z parafii p.w.
NMP i św. Jakuba w Brzesku pod dyrekcją s. Marii Filipowskiej oraz Chór
Ekumeniczny z parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang w Karpaczu pod dyrekcją
Bernarda Stankiewicza.
 10. kwietnia w Warszowicach i 17. kwietnia w Żorach odbyły się spotkania dla
seniorów naszych parafii. Był to czas pełen rozmów, wspomnień i serdeczności.
 Jak co roku w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę dzieci i młodzież spotkały się na
Pasyjnych Dniach Skupienia by we wspólnym programie zastanowić się nad
treścią Czasu Pasyjnego i Świąt Wielkiej Nocy.
 Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tych wydarzeń serdecznie
dziękujemy!
 W Niedzielę Palmową, 17. kwietnia w Żorach Chrzest Święty przyjął Tomasz
Walecki. Z tej okazji życzymy jemu i rodzinie Bożej opieki i prowadzenia każdego
dnia.
 Zachęcam do współtworzenia Biuletynu! Uwagi, opinie, propozycje, materiały
proszę kierować pod adres szymon.samoraj@gmail.com lub do kancelarii
parafialnej.
Zaproszenia

Ogłoszenia
 Nabożeństwa w Wielkanoc i w maju o zwykłych porach: o 8:00 w Warszowicach
i o 9:15 w Żorach. Zapraszamy!
 We wtorek, 26. kwietnia w Żorach odbędzie się kolejny Diecezjalny Zjazd
Młodzieży Ewangelickiej. W programie m.in. nabożeństwo młodzieżowe i
koncert zespołu BrokenReed. Zaczynamy o 11:00, zapraszamy młodzież na to
spotkanie!
 Następny DZME odbędzie się 28. maja w Golasowicach. Zapraszamy!

 Tegorocznych Konfirmantów wraz z rodzicami zapraszamy na Diecezjalny Zjazd
Konfirmantów i Rodziców, który rozpocznie się 30. kwietnia o godz. 10:00 w
kościele „Pokoju” w Zabrzu, (ul. Marcina Lutra 2) pod hasłem: „Bóg ciągle
przemawia! Nie stawiaj kropki tam, gdzie Bóg stawia przecinek.”
 Próby Chóru Parafialnego w Żorach odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00.
Zapraszamy!
 Zapraszamy na Spotkanie Koła Pań w Żorach 10. maja a w Warszowicach we
wtorek, 17. maja o godz. 17:00
 15. maja w kościele w Orzeszu odbędzie się pierwszy Wieczór Uwielbienia. Jego
tematem będzie „Boża tożsamość w realnym świecie”, śpiew poprowadzi zespół
DAWAR, a mówcą będzie ks. Andrzej Wójcik z Gliwic. Początek o godz. 18:00.
Zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu!
 Tegorocznym maturzystom życzymy Bożego Błogosławieństwa podczas
egzaminu dojrzałości!
 Majowym solenizantom i jubilatom życzymy łaski Bożej w dalszych latach
życia!

