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PAŃSKIEGO 2018 

Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał! 

„Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie 
przeciwstawiłem ani się nie wycofałem” (Izaj. 50, 5).


Ile razy Bóg do nas przemawia..? Jak często zwraca na 
nas uwagę? Jak często, przy odrobinie tylko wysiłku 
moglibyśmy dostrzec jak towarzyszy nam, prowadzi, 
strzeże i błogosławi? 
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A jak często, z drugiej strony, my 
dostrzegamy Jego? Jak często wypatrujemy 
Go, głosimy Jego chwałę, czy choć 
dziękujemy za to, czego doświadczamy?


Między tymi dwoma „biegunami” istnieje 
spora dysproporcja, która nam 
Chrześcijanom nie tylko winna dawać do 
myślenia, ale wręcz zmuszać do działania 
bardzo konkretnego, do modlitwy, do 
składania świadectwa, do miłości, do 
czynnego wyznawania Boga.


Okres pasyjny miał nas do takiego właśnie 
„odnowionego” wyznawania przygotować. 
Święta - nie wielkiej nocy bo nie czcimy 
przecież ciemności, ale światłość - Zmartwychwstania Pańskiego są 
kwintesencją, wisienką na torcie procesu dochodzenia do poznania własnej 
marności i grzeszności, Bożego zaangażowania w zbawienie człowieka i 
wreszcie tych schodów do nieba, które Bóg gotów jest pomimo całej naszej 

mizerii zbudować dla każdej i 
każdego z nas w swoim Synu. 
Święta są kwintesencją procesu, 
do którego wszyscy jesteśmy 
więc zaproszeni i którego po 
prostu nie wolno nam lekceważyć 
i odrzucać.


Wkroczmy więc rzeczywiście na tę nową, cudowną, darmo otrzymaną 
drogę zbawienia i idźmy nią konsekwentnie. Niech Bóg wszystkim nam 
prawdziwie sprawi odnowę!


Wesołych, dobrych, błogosławionych i dobrze przeżytych w wierze świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego Kochani Siostry i Bracia w Chrystusie!


Pastor Semko Koroza
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„…Ja nie zapomnę 
o tobie. Wyryłem 
cię na dłoniach…” 

IZAJ. 49, 15-16
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„…Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, 
By nie zachwiały się nogi moje.
Wzywam cię , bo wysłuchujesz mnie, Boże, 
Nakłoń ku mnie ucho swoje, wysłuchaj 
słowa mego!”

Psalm 17 

Słucham kolejny raz Psałterza Wrześniowego i wciąż odkrywam w nim 
coś nowego. Dla mnie to oratorium tchnie  przede wszystkim  duchowym 
pięknem, w którego tle słyszymy równie piękną muzyką i mobilizuje mnie do 
odkrywania biblijnych wersetów. Ale zamierzeniem autorów Psałterza  było 
coś innego a mianowicie zadanie - nam ludziom wierzącym - pytania o sens  
naszej wiary. Tej wiary, która potrafi również sprawić, że łamane jest  prawo 
ludzkie i prawo Boże oraz bezpowrotnie niszczone jest to, co dał nam 
Stwórca.  Mimo, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, grzech 
Adama i Ewy sprawił, że staliśmy się ułomni i każdy z nas nosi w sobie swój 
wrzesień, będący konsekwencją zła, które nie wiadomo skąd wypełza i kiedy 
się zjawia. Zła, objawiającego się  w takich  postaciach jak  nietolerancja, 
głupota, fanatyzm czy  nienawiść. 

Przeżywamy teraz okres pasyjny, który 
- podobnie jak Adwent - jest czasem 
duchowej refleksji, modlitwy i koncentracji na 
Słowie Bożym. Ma on nam umożliwić 
wejrzenie w samych siebie i zastanowienie 
się nad tym, co tak naprawdę powinno 
stanowić wartość w naszym życiu. A 
wszystko to przez pryzmat Bożej miłości do 
nas - ludzi, która objawiła się ofiarą Jezusa 
Chrystusa. Miłości, bez której człowiek jest jedynie cymbałem brzmiącym, 
jak pisze Paweł w liście do zboru w Koryncie i miłości, bez której nie byłoby 
nadziei nas zbawienie.

Elżbieta Jóźwiak 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  Wielki Piątek - 30. 03. 
2018 - g. 17.00 + WP

1 dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego - 1. 04. 2018 - g. 10.30 + WP

adres Parafii: 

Radwańska 37 
93-574 Łódź 
tel. (42) 6377444 

               email: parafia.lodz@reformowani.pl

nasz numer rach. bank.


24 1140 2017 0000 4402 0329 4725

Nabożeństwa z sakramentem Wieczerzy 
Pańskiej:

-30.03 - g. 17.00 - Wielki Piątek
-01.04 - g. 10.30 - Wielkanoc

W środę 18 kwietnia o godzinie 19.00 
zapraszamy na grill party jeśli 
dopisze pogoda, a jeśli nie dopisze to 
po prostu na wspólną składkową 
kolację z naszymi gośćmi z 
partnerskiej parafii w Chemnitz.

 

Nabożeństwa w okresie świątecznym 
2018r. odbywać się będą według 
zamieszczonego poniżej porządku. 

Ekumeniczna Droga światła - wspólna 
pielgrzymka ulicami Łodzi podzielona na 14 
stacji opartych na tekstach 
nowotestamentowych - odbędzie się 13 kwietnia 
od godz. 19. Trasa przebiega od naszego 
kościoła przez katedrę do św. Mateusza.
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