
Jezus zmartwychwstał, to dokonało się! 

Zmartwychwstanie  dokonało  się  w  konkretnym  czasie,  miejscu
i okolicznościach. A jak to jest ze zmartwychwstaniem  człowieka? 

Nasze zmartwychwstanie dokonuje się w nas, w naszych  sercach.
Jednak  najpierw  musimy  sobie  uzmysłowić,  że
zmartwychwstaniemy  dopiero  wtedy,  kiedy  uwierzymy,  że  On
pierwszy zmartwychwstał i zaczniemy myśleć po Bożemu.

Cały  Wielki  Post  przygotowywaliśmy  się  do  zmartwychwstania
Jezusa. Jezus zmartwychwstał, a co w nas z tego okresu pozostało?
Czy  potrafimy  rozpoczynać  każdy  dzień  życia,  jakbyśmy
zmartwychwstali?  Czy  potrafimy  tak  całkiem  umrzeć  i  zostawić
wszystkie ziemskie sprawy?

Być  chrześcijaninem,  to  znaczy  wierzyć,  że  Chrystus
zmartwychwstał. Nieść przez życie radość wielkanocnego
poranka  i  każdego  dnia  budzić  nadzieję,  tam  gdzie
zaczynaojejobrakować.
 
Dlatego  musimy  słyszeć  Jego  zapewnienie  wypowiedziane  do
Marty, siostry Łazarza, każdego dnia, każdego poranka: „Ja jestem
zmartwychwstaniem  i  życiem.  Kto  we  Mnie  wierzy,  choćby
i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze
na wieki.  J 11,25-26

Wierzysz w to?

Całe nasze życie niech będzie odpowiedzią: Tak, Panie, ja
mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Żywy Bóg, Pan Życia,
Zwycięzca śmierci, piekła i szatana!

Barbara  Sobota

Z  CYKLU BOŻE OBIETNICE

Mając więc arcykapłana wielkiego, 
który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego,

trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. 
 Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, 

który by nie mógł współczuć naszym słabościom, 
lecz doświadczonego we wszystkim na nasze

podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. 

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy
otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania]

pomocy w stosownej chwili. 

                                                
                                                Hbr 4, 14-16

Modlitwa do w. Michałaś
Archanioła

Święty  Michale  Archaniele,
wspomagaj  nas  w  walce,
a przeciw niegodziwości
i  zasadzkom  złego  ducha  bądź
naszą  obroną.  Niech  go  Bóg
pogromić  raczy,  pokornie  o  to
prosimy, a Ty, Wodzu zastępów
anielskich,  szatana    i  inne  złe
duchy,  które  na  zgubę  dusz
ludzkich  po  tym  świecie  krążą,
mocą  Bożą  strąć  do  piekła.
Amen.

Jeżeli  chcesz  doświadczyć
miłości  Boga  i  bliźniego,
zapraszamy  Cię  w  każdy
czwartek  o  godz.19.00,
na  spotkanie  modlitewne
wspólnoty  Szkoły  Nowej
Ewangelizacji  Jezusa
Zmartwychwstałego,

do kościoła p.w. św. Kamila
w Zabrzu.
W  każdy  trzeci  czwartek
miesiąca  Msza  Święta
z modlitwą o uzdrowienie.
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