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POSŁANIEC
ŚW. ANNY

MIESI CZNIK PARAFII W. ANNY W BYTOMIU

STYC)EŃ

)egar uderzył
razy.
Rozdzwo iły się dzwo y koś iołów,
strzeliły sza pa y, ludzie śpiewali
Sto lat i Cie ie Boga wysławia y.
Nastał owy rok
– owy i
zysty jak pierwsza stro a w
szkol y zeszy ie. W skrzy ka h
pojawiły się kartki ze złoty i
zegara i i ży ze ia i, a y te rok
ył do ry i sz zęśliwy, lepszy od
ijają ego.
Pierwszy rok owego wieku
odszedł, o się zestarzał, a ludzie
z owu h ą za zy ać jesz ze raz, od
owa, peł i adziei zielo y h świerków,

/

że ędzie lepiej.
I Ty też ądź od dziś owy, hoć to
ardzo trud e, o przyjdą stare s utki,
stare
łędy,
stare
z artwie ia,
o
suszą
głowę,
s ut e
wtorki, piątki i
d i
ez
słoń a. Ale Ty
au z
się
patrzeć
a
wszystko po
owe u,
z
Bożą adzieją.
)a z ij jesz ze raz, od owa, lepiej.
A gażuj się we właś iwej seku dzie,

U progu owego roku ży zy y, y Pa zasów, który stoi u po zątku wszystki h
ludzki h dróg, tak kierował aszy i kroka i, a yś y stale podążali Jego
droga i. Nie h przeprowadzi as sz zęśliwie przez ie oś i odzie y h trosk i
wątpliwoś i. Nie h udzieli a pokoju w ser a h, rodzi a h i a świe ie. O y
owy rok ył lepszy od ijają ego: poz awio y trosk związa y h z rakie pra y
i utratą zdrowia. Nie h speł ią się asze wszystkie do re prag ie ia!
Duszpasterze paraii św. A

y
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więto Trze h Króli, o hodzo e
sty z ia, ależy do ajstarszy h w
Koś iele i
ajwiększy h w roku
koś iel y .
Przez
pierwsze trzy stule ia
o jawie ie
się
Chrystusa
arodowi
wy ra e u oraz Jego
o jawie ie się jako
) aw y
wszystki h
ludów
zie i
yły
o hodzo e
tego
sa ego
d ia.
Od
zwartego wieku dzień
grud ia stał się
Święte Narodzi lu
Boży Narodze ie , a dzień sty z ia
Święte O jawie ia Pańskiego lu Trze h
Króli. Nazwa o je tak, gdyż Ewa gelia
ówi a , że owego d ia ędr y dziś
uważa i za astrologów przy yli ze
Ws hodu do Jeruzale
ówią : "Gdzie

jest
owo arodzo y król Żydowski?
Ujrzeliś y owie
jego gwiazdę a
Ws hodzie i przy yliś y oddać
u
pokło " Mt 2,2 .
Mędr y
przy yli
prawdopodo ie
z
Ara ii, Chaldei lu
Persji. Trady ja ówi,
że
yło i h trze h:
Ka per, Mel hior i
Baltazar. Proro two, że
"gwiazda wzejdzie z
Jaku a" i auki proroka
Da iela w Ba ilo ii
rozpowsze h iły się a
ały
Ws hodzie. Kiedy ukazała się
taje i za gwiazda, ędr y poz ali, że
przyjś ie Mesjasza jest liskie. Narodzić
się iał w Judei. Idą za gwiazdą dotarli
do Betleje . W hodzą do u ogiej haty
z aleźli Dzie iątko z Maryją, Jego Matką.

)A JAKĄ GWIA)DĄ GONIMY?

„Gwiazda” - wielu wiąże to wyraże ie z sy ole
arki sa o hodu, z a y
piose karze , aktore , z akie do ro ytu i z a ze ia. Mi o to gwiazda
etleje ska adal jest ożo arodze iową ozdo ą, a przede wszystki z akie
o jawie ia się Boga wśród ludzi.
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M O D L I T WA N A P O C Z ĄT E K N O W E G O R O K U
O Boże, spraw, a y w owy roku ie ył wrogie
ikogo, ale przyja iele
wszystkiego, o wie z e i trwałe. A y prze iwko iko u ie za ierzał i zego
złego, a jeśli y ktoś
ie h iał wyrządzić szkodę, y został osz zędzo y i y
został za howa y od ie te , który o yślił ją prze iwko
ie. A y ko hał
jedy ie do ro, poszukiwał go i prag ął. A y wszystki ludzio ży zył sz zęś ia i
iko u i zego ie zazdroś ił. A y
igdy, gdy u zy ię al o powie
oś złego,
ie zekał, że ktoś i y zosta ie za to złaja y, le z kar ił sa ego sie ie, dopóki się
ie poprawię. A y
igdy ie od osił zwy ięstwa, które ogło y zra ić
ie al o
ego wroga. A y godził zag iewa y h a sie ie przyja iół. A y z wszystki h
sił starał się ieść po o ty . którzy jej potrze ują. A y
igdy żad ego
przyja iela ie opuś ił w ie ezpie zeństwie. A y sza ował sa ego sie ie.
A y zawsze trzy ał a wodza h to wszystko, o we
ie się urzy. A y
igdy
ie ówił, kto jest zły al o kto u zy ił oś złego, le z rozglądał się za ludź i
do ry i l i h aśladował.

ŚW. MIKOŁAJ U SENIORÓW
radoś i yło hy a wię ej iż w dzie iństwie
opró z pa zek yły i upo ie ia!
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ROD)INA DOMOWYM KOŚCIOŁEM

Tak jak rodzina jest najmniejsz komórk społeczeństwa, tak też rodzina katolicka jest
najmniejsz cz stk Ko cioła i st d często nazywana jest „małym lub domowym
Ko ciołem”. Skoro tak jest to również w niej, podobnie jak w „dużym” Ko ciele, powinien
być sprawowany kult i winna być przekazywana wiara.
Chrystus zanim zało ył Ko ciół obrał
sobie rodzinę jako szczególne miejsce swej
mesjańskiej działalno ci. To w domu młodej
pary z Kany Galilejskiej dokonał pierwszego
cudownego znakuś w innym domu uzdrowił
paralityka czy te ciową Piotraś z rado cią
zatrzymał się w domu Zacheuszaś szczególnie
umiłował sobie dom Łazarza, Marty i Mariiś w
końcu w domu pewnego
gospodarza ustano wił
źucharystię.
Początków kultu
religijnego w domach
nale y szukać ju
w
staro ytno ci. Na terenie
Imperium Rzymskiego
domy rodzinne cieszyły się
nietykalno cią ze względu
na sprawowany w nich
kult. Symbolem tego kultu
był rodzaj ołtarzyka z
posą kami
bóstw
domowych
oraz
podtrzymywany w nich „ więty ogień” (stąd
okre lenie „ognisko domowe”). Ojciec rodziny
był swego rodzaju kapłanem, Iiturgiem, który
gromadził rodzinę wokół ołtarzyka z okazji
wszystkich większych uroczysto ci domowych.
W tym miejscu Rzymianie rozpoczynali te
ka dy posiłek.
Podobnie było w rodzinach ydowskich.
Tam równie ojciec przewodniczył liturgii
domowej,
przekazywał wiarę l tradycje
narodowe swoim dzieciom.
Rodziny chrze cijańskie łatwo więc
nawiązały do tej tradycji domu jako o rodka
kultu religijnego. W domach pierwszych
chrze cijan gromadzono się na modlitwie,

źucharystii, tam te udzielano sakramentów.
Widać stąd, e rodzina od początku była
podstawową wspólnotą liturgiczną i nie inaczej
powinno być dzisiaj.
Zasadniczym elementem liturgii domowej
jest modlitwaŚ tak wspólna jak l indywidualna.
Na pewno o tę wspólną jest trudniej, bo
wymaga ona wysiłku, umiejętnego
zorganizowania czasu, a
niejednokrotnie i
wyrzeczenia. Okazją mo e
tu być wspólny posiłek,
domowe uroczysto ci,
wa ne wydarzenia czy
wcze niej ustalony dzień
tygodnia. Pewna kobieta
opowiadała, e u niej w
domu
codziennie
wieczorem odmawiany jest
Ró aniec. Mą i dzieci
wiedzą, e dzieje się to w
jej pokoju o ustalonej porze
i jak chcą, to mogą się
dołączyć do wspólnej modlitwy. Jak zapewnia
owa kobieta, rzadko się zdarza, by modliła się
sama.
Ogromne znaczenie dla przekazu wiary
ma modlitwa Indywidualna, bowiem wiarę nie
przekazuje się metodą jakby napełniania
naczynia, ale raczej metodą zapalania jednej
wiecy od ju płonącej. Zadaniem rodziców jest
u wiadomienie swym dzieciom celu modlitwy,
jako potrzeby kontaktu z Bogiem. Nie mo na
uczynić tego lepiej jak poprzez ywy przykład
modlitwy, pozostawiając w ten sposób w
wiadomo ci lady, których nie zdołają zatrzeć
pó niejsze wydarzenia yciowe.
Doskonale oddaje to wspomnienie
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pewnego księdzaŚ Byłem piątym z
dziewięciorga dzieci w rodzinie. W naszej
rodzinie nie uczono nas pompatycznej
pobożności. Dzień w dzień odmawiano w niej
wspólnie wieczorem pacierz. Do końca życia
będę pamiętał te chwile. Do dziś porusza mnie
wspomnienie postawy mojego ojca. Zmęczony
pracą na roli, albo przy transporcie drzewa,
klękał po wieczerzy na podłodze, opierał ręce
na siedzeniu krzesła i ukrywał twarz w
dłoniach. Nie spoglądał na nas, nie podnosił
głowy, nie pokaszliwał, nie okazał nigdy
zniecierpliwienia. A ja myślałem sobie: oto mój
ojciec, który zawsze jest taki nieugięty,
jakikolwiek los go spotka, który nie boi się ani
burmistrza, ani złych, ani bogatych - schyla
głowę przed Panem Bogiem. Tak, Bóg musi
być wielki, jeśli mój ojciec przed Nim klęka, ale
i bardzo bliski ludziom, skoro mój ojciec
rozmawia z Nim w zwykłym, roboczym ubraniu.
Mojej matki nie widziałem na klęczkach - zbyt
zmęczona pracą siedziała z najmłodszym
dzieckiem na rękach, a my otaczaliśmy ją
kręglem, garnąc się do niej. Jej wargi poruszały
się cicho od początku do końca pacierza. A ja
myślałem: Bóg jest dobry, jeśli można z Nim
rozmawiać trzymając dziecko na rękach. Tak,
to ręce mojego ojca i wargi mojej matki
nauczyły mnie więcej o Bogu niż katechizm.
Liturgia domowa nie mo e się ograniczać
jedynie do modlitwy. Chodzi w niej tak e o
pielęgnowanie tradycji religijnych związanych z
poszczególnymi okresami roku liturgicznego. W
czasie Adwentu warto zadbać, aby w domu
znalazł się wieniec z czterema wiecami, przy
którym przynajmniej w niedzielę gromadzi się
rodzina na modlitwie „Anioł Pański”. Okres ten,
podobnie jak Wielki Post winien stać się okazją
do naprawy ycia, stąd dobrze by było, aby
rodzice zwrócili uwagę dzieciom i dali przykład
podjęcia postanowienia poprawy. W ciągu roku
są tak e miesiące szczególnie po więcone
Jezusowi i Maryi. Nabo eństwo do Nich
powinno być zaznaczone poprzez wspólną
modlitwę litanijną, ró ańcową czy inną.

y

Bardzo wa ne miejsce w liturgii
Ko cioła domowego musi zajmować czytanie
Pisma więtego i to ju od najmłodszych lat
ycia dziecka, tak by rozbudzić w nim miło ć
do Słowa Bo ego i by kiedy w Biblii szukało
rozwiązania swych problemów, w jej wietle
podejmowało decyzje yciowe czy umiało
bronić swojej wiary.
I wreszcie w „małym Ko ciele” nie mo e
zabraknąć ycia sakramentalnego. Wspólne i
częste przystępowanie do sakramentu pokuty
ma niezastąpioną rolę, gdy u wiadamia
dzieciom konieczno ć przezwycię ania
słabo ci i pracy nad sobą, sprzyja tak e
wła ciwej formacji sumienia i wzajemnemu
pojednaniu. Z sakramentem pokuty
bezpo rednio związana jest źucharystia.
Kiedy , podczas rekolekcji poznałem wspaniałe
mał eństwoŚ Dorotę i Marka. Mieli ju dwójkę
dzieci i spodziewali się trzeciego. Wyznali mi,
e starają się bardzo często przystępować do
Komunii w. i czynią to trzymając dzieci na
rękach, gdy uwa ają, e ich maleństwa w ten
sposób duchowo równie przyjmują do serca
Pana Jezusa. Dorota dodatkowo jest
przekonana, e dziecko, które jest w jej łonie
razem z nią karmi się Ciałem Pańskim,
podobnie jak jest od ywiane dzięki pokarmowi,
który przyjmuje.
Dokumenty soborowe podkre lają, e
rodzice mają być zwiastunami wiary poprzez
słowo i przykład. Rodzić bowiem to nie tylko
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3.01 - w. Genowefy
Urodziła się około roku 422 w Nanterre
pod Pary em. żdy miała siedem lat, przybył do
jej rodzinnej wioski w. żerman, biskup
Auxerre, w celu zwalczania herezji Pelagiusza.
Dziewczynka stała w ród tłumu, który
zgromadził się wokół wiątobliwego przybysza.
w. żerman dostrzegł ją i przepowiedział, e
zostanie więtą. Na jej yczenie w. biskup
zaprowadził ją do ko cioła, gdzie w obecno ci
wszystkich wiernych po więcił ją Bogu jako
dziewicę.
Kiedy rozeszła się wie ć, e nadciągają
wojska Attyli, mieszkańcy Pary a zaczęli się
przygotowywać do ucieczki. w. żenowefa
przekonała ich, e mogą odwrócić karę Bo ą
przez post i modlitwę i w ten sposób zapewnić
sobie opiekę niebios. Wydarzenia, które
nastąpiły, potwierdziły przepowiednię, gdy
barbarzyńcy nagle zmienili kierunek marszu.
ycie w. żenowefy było ascetyczne,
wypełnione modlitwą i pełne po więcenia.
Zmarła w roku 512.
5.01 - w. Szymona Słupnika
Urodził się na pograniczu Cylicji i Syrii w
końcu IV wieku w rodzinie zajmującej się
pasterstwem. Po mierci rodziców i brata
sprzedał swoją własno ć, a uzyskane
pieniądze rozdzielił pomiędzy ubogich.
Początkowo przyłączył się do wspólnoty
zakonnej, ale nie przebywał w niej długo.
Pragnienie ycia pustelniczego realizował yjąc
w odosobnieniu. Przez 40 lat jego mieszkaniem
była mała platforma zbudowana na słupie. Z
niej wygłaszał swoje nauki, udzielał rad i
pouczeń. Do Szymona przychodziło wielu ludzi.
Nawet poganie odnosili się do niego z
ogromnym szacunkiem. Tradycja podaje, e
przez modlitwę, pokutę i głoszone słowo

nawrócił kilka tysięcy
osób. W jego pogrzebie
oprócz przedstawiciela
cesarza brali udział liczni biskupi, zakonnicy i
nieprzebrane tłumy wiernych. Ciało pustelnika
zostało uroczy cie przeniesione do
Konstantynopola, a na miejscu, gdzie stał jego
słup - pustelnia, wystawiono wiątynię. żdy
chrze cijaństwo pod naporem muzułmańskim
zaczęło się cofać,
wiątynia została
zniszczona. Dopiero w roku 1936 zbudowano
na jej miejscu ołtarz.
15.01 - w. Pawła Pustelnika
Urodził się w Tebach (źgipt) w zamo nej
rodzinie. Od dzieciństwa wychowywany był w
duchu chrze cijańskim. Mając 20 lat uciekł na
pustynię, aby uniknąć prze ladowania, które
wybuchło za czasów cesarza Decjusza (249 251). Po dwóch latach, gdy chciał powrócić do
domu, szwagier pragnący odziedziczyć cały
majątek zagroził mu oskar eniem. Obawiając
się uwięzienia, Paweł ponownie udał się na
pustynię, tym razem ju na zawsze. Spędził w
samotno ci 90 lat, prowadząc ycie wypełnione
modlitwą i surowymi pokutami. Jak mówi
legenda, ka dego dnia kruk przynosił mu pół
bochenka chleba, a kiedy Pawła odwiedził
Antoni pustelnik, wówczas kruk przyniósł cały
bochenek.
Zmarł mając 113 lat.
Legenda głosi, e gdy jego przyjaciel Antoni
martwił się, jak poradzi sobie z wykopaniem
grobu, miały przybiec dwa lwy, które to
uczyniły.
W historii Ko cioła Paweł uznawany jest
za pierwszego pustelnika i jego wła nie obrał
sobie za patrona zakon paulinów, w którego
herbie, jak to mo na zobaczyć wchodząc
w pierwszą bramę na Jasnej żórze, widnieje
kruk i dwa lwy.
Relikwie pustelnika znaleziono w XII
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Pewie du how y zaparkował sa o hód w iedozwolo y
iejs u.
)a wy iera zkę włożył karte zkę z astępują ą wiado oś ią: O je hałe tę prze z i ę dziesięć razy i ie z alazłe wol ego iejs a, gdzie
ógł y zaparkować. Ma pil e spotka ie, a które uszę się
stawić. «Odpuść a
asze wi y». Gdy wró ił do sa o hodu, z alazł
a dat wraz z wiado oś ią: O jeżdża tę prze z i ę od dziesię iu
lat. Gdy y
ie dał a datu, stra ił y pra ę. «Nie wódź
Żarty ie poświę o e

1. Ustanowienie sakramentu kapłaństwa wspominamy
w:
a) Wielki Czwartek,
b) Wielki Piątek
c) Wielką Sobotę?
2. ydowski szabat toŚ
a) sobota,
b) niedziela
c) poniedziałek?
3. Ile listów apostolskich napisał
Paweł?

Odpowiedzi na pytania konkursowe
należy oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać poczt
(można e-mailem) z dopiskiem:
Konkurs Religijny - do dnia
15.01.2006
SPO RÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

w.

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Byto , ul. Piekarska
Z POPRZEDNIEGO MIESI CA:
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ:
/
1. Chrzest gładzi grzech pierworodny i
)ałatwia y wszelkie for al oś i
wszystkie grzechy przed chrztem
związa e z pogrze e
popełnione.
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
2. Przeistoczenie to przemiana chleba w
 Posiada y włas e kre atoriu
Ciało Pana Jezusa.
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
3. Kobietami, które wg w. Marka,
ie ie ki ertyikate jakoś i
przypatrywały się ukrzy owaniu

Wyko
uje y ekspresowe przewozy zwłok
Chrystusa byłyŚ Maria Magdalena, Maria i
w
kraju
i zagra i ą
Salome.
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
BIURO CZYNNE:
otrzymuje Mateusz Bordon
Msze w. w tygodniuŚ 7.00, 18.00; w czwartki: 9.00, 17.00
Msze w. w niedzieleŚ 8.00, 10.00, 11.30, 16.00, 20.00ś nabo eństwo - 15.30
Msze w. w wi ta nakazaneŚ 7.00, 9.00, 17.00, 19.00
Katolicka Poradnia RodzinnaŚ II i IV roda miesiąca od 18.30 do 19.00 (3 spotkania
dla narzeczonych - mo liwo ć wcze niejszego ustalenia spotkaniaŚ tel. 282 10 12)
bankowe konto parafiiŚ 39 1050 1230 1000 0022 9761 3164
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KALENDARIUM GRUDNIA
Odeszli do wie z oś i:
Stefania Lustig, l. 91
Irena Paluszek, l. 71
Franciszek Dziedzic, l. 73
Tadeusz Tarkowski, l. 66
Mieczysław Rajca, l. 52
Mirosław Hryniak, l. 56
Jadwiga Rusek, l. 91
Sakra e t

Wie z y
odpo zy ek ra z
i dać, Pa ie,
a światłość
wiekuista
ie haj i świe i.
Sakra e t hrztu
przyjęli:

ałżeństwa:

W grudniu nikt nie zawarł sakr. mał eństwa.
Uwaga!
Mał onkowie, którzy w minionych latach zawarli
mał eństwo „konkordatowe” w naszej parafii,
a nie odebrali dokumentu potwierdzającego
ten fakt winni odebrać go w kancelarii
w godzinach urzędowania.

Oliwia żołek
Oliver Durzyński

Sakrament chrztu i błogosławieństwo rocznych dzieci w styczniu wyj tkowo
w II iedzielę tj. sty z ia a Mszy św. o godz. .
auka przed hrz iel a
dla rodzi ów i hrzest y h w so otę sty z ia o godz.

.

w sal e

KANCELARIA PARAFIALNA

dzień tygod ia
po iedziałek
wtorek
środa
zwartek
piątek
so ota

godz. otwar ia
. - .
. - .
. - .
. - .

przyj uje
ks. Pro osz z
ks. Pro osz z
ks. Grzegorz
ks. Pro osz z

sprawy przed ałżeńskie w godzi a h ka elaryj y h
sprawy pogrze owe o każdej porze d ia
wezwa ia do iężko horego godzi y a do ę
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