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MIESIĘCZNIK PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU

STYC)EŃ

Przyszedłe z koś ioła.
Ludzie klę zeli z dzięk zy ie ie
za Stary Rok,
za dary od Boga otrzy a e.
Jutro ędzie Nowy Rok!
Wię ieszą się ludzie.
Jed i dlatego, że Stary od hodzi.
I i dlatego, że przy hodzi Nowy.
Wie , jaki ył te Stary.
Jaki ędzie Nowy?
Ży zą so ie ludzie:
zdrowia, sz zęś ia, po yśl oś i,
wszystkiego ajlepszego.
Ład e to słowa.
Może oś z a zą.
Ja iewiele z tego rozu ie .
Gdy Pa Bóg ży zy - to daje,
gdy złowiek ży zy - to ówi.
Godzi a dwudziesta zwarta!
Sza pa y, sztu z e og ie, wystrzały.
Sto lat, rudzia, ów i wuju.
Cieszą się i pła zą.
Modlą się i grzeszą.
Czy o i ieszą się ty Stary ,
zy arzą, że Nowy to lepszy?
Do rze, Pa ie, że ie dałeś i
daru widze ia przyszłoś i.
Wiedział y o do ry i zły .
Wpadł y w rozpa z
al o oszalał z radoś i.

/

I po
Jutro

wszystko

Jest zas rozu i odwilży,
zas ka pa ii i wy orów,
zas przysięgi i wier oś i,
zas o iet i i speł ie ia.
Ni owego pod słoń e .
Bogaty - ędzie lepiej,

o?
ędzie

or al ie.
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Powoli staje si tradycj naszej parafii, e w rocznic po wi cenia naszego ko cioła, Rada
Parafialna przyznaje „Statuetk w. Anny”, która jest wyró nieniem i podzi kowaniem dla
osoby, która w szczególny sposób przyczynia si do budowania wspólnoty Ko cioła
lokalnego, jakim jest nasza parafia. Dotychczas to wyró nienie otrzymali: Teresa Jó wik,
Marianna Łuczak i Janusz Kasperczyk. Tym razem postanowili my uhonorować statuetk
mał onków - Wiesław i Jana Muchów, chc c przez to pokazać m.in., e nie trzeba być
liderem jakiej grupy parafialnej, by przyczyniać si do budowy Ko cioła.
W uzasadnieniu wyró nienia podkre lono,
e jeste cie Pa stwo wzorem
chrze cija skiego mał e stwa. Kiedy si na
Was patrzy, to odnosi si wra enie, e nigdy
nie prze ywali cie adnego kryzysu – czy
tak rzeczywi cie było?
Jan – Jeste my małżeństwem od 1967 roku. W
narzeczeństwie, które trwało prawie 3 lata
rozmawiali my o małżeństwie, o tym, aby być
odpowiedzialnym za siebie. Wiesia modliła się
kilka lat o dobrego męża (tak doradziła jej
mama). Po 13 miesi cach małżeństwa i po
żarliwej modlitwie urodziła się nam córeczka
Jola.
Wiesia – Janek już przed lubem chorował na
żoł dek. Gdy Jola miała cztery latka, m ż
przebył ciężk operację żoł dka. Rozpoczęła
się walka o jego życie, bo jego stan był tak
poważny, że lekarz powiedział nawet, że Janek
tego nie przeżyje.
J. – Wiesia dwa tygodnie dzień i noc
opiekowała się mn . Po tygodniu ksi dz, który
odwiedzał chorych w szpitalu powiedział żonie
„Niech pani dalej tak wierzy, bo wiara czyni
cuda i pani m ż to wszystko przeżyje i wróci do
domu”. I tak też było. Po tym do wiadczeniu
nasze małżeństwo jeszcze bardziej umocniło
się w wierze. W szóstym roku małżeństwa
moja kochana żona spodziewała się drugiego
dziecka. Od pocz tku były ogromne kłopoty. Po
badaniach okazało się, że Wiesia ma ciężk
wadę serca, co groziło życiu matki i dziecka i
lekarze doradzali aborcję. Nie zgodzili my się
na usunięcie poczętego dziecka. Teraz
mieli my tylko jedno wyj cieŚ prosić Jezusa o
zdrowie Wiesi, dziecka i o szczę liwe

rozwi zanie. Pan Jezus wysłuchał nas i dał
nam licznego syna. Codziennie modlili my się
z dziećmi i uczestniczyli my w nabożeństwach,
bo mieli my za co dziękować Bogu i o co Go
prosić. Chociaż lekarze mówili, że z Wiesi
sercem nie jest dobrze, o doczekała się
Komunii
w., ukończenia szkół, lubów
naszych dzieci i wnuczki Wiktorii.
W. – W swoim życiu przebyłam jedena cie
operacji i to, że przeżyłam je zawdzięczam
Bogu i Jankowi. Podczas mojej ostatniej
operacji Janek z dziećmi stali pod sal
operacyjn i modlili się na różańcu i kolejny raz
wróciłam do rodziny. Nasze do wiadczenie
cierpienia nie było łatwe - ale w ł czno ci z
Jezusem i doszli my do wniosku, że cierpienie
uszlachetnia człowieka i umacnia jego wiarę.
Z moich obserwacji wynika, e współczesne
mał e stwa s bardzo nietrwałe. Jak rad
daliby cie młodym mał onkom, aby potrafili
tak jak Wy dochować sobie wierno ci?
J. – Każde małżeństwo sakramentalne składa
sobie przed Bogiem przysięgę miło ci,
wierno ci i uczciwo ci. Należałoby zapytać, czy
młodzi zdaj sobie sprawę z wagi tych słów.
Wszystkie trudne sprawy należy jako
małżonkowie omadlać. Trzeba razem nie tylko
wyj ć na spacer, zabawę, ale też umieć
klęczeć przed Bogiem.
W. – Małżonkowie sami nie s w stanie
wypełnić słów przysięgi. Można to osi gn ć
przez wspóln codzienn modlitwę, regularn
spowiedź, częst Komunię w. i Eucharystię.
Wiem, e jeste cie lud mi bardzo religijnymi
i cz sto modlicie si – czym dla Was jest
modlitwa i na czym budujecie swoj wiar ?
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W. – Wiarę w Boga przekazali nam rodzice. Od
pocz tku małżeństwa starali my się o wzrost
wiary, szukali my okazji, aby uczestniczyć w
spotkaniach z Bogiem: rekolekcje,
nabożeństwa, pielgrzymki, uroczysto ci
ko cielne itp. Byli my też członkami a potem
animatorami kręgów małżeńskich Oazy Rodzin.
Uczestniczyli my także w spotkaniach grupy
Odnowy w Duchu więtym. Brali my udział w
spotkaniach z Ojcem więtym Janem Pawłem
II, kiedy przybywał do naszej Ojczyzny.
J. – Od dwudziestu lat jeste my słuchaczami
Radia Maryja, w którym jest dużo modlitwy,
ogl damy też Telewizję Trwam, która buduje
nas swoimi audycjami. Szczytem naszej wiary
jest Eucharystia i je li nie możemy brać w niej
udziału, to jest nam bardzo tęskno za Jezusem
w Komunii w.
W naszej parafii znani jeste cie jako ludzie
bezkompromisowi, którzy zawsze otwarcie
mówi o swej przynale no ci do Chrystusa

y

i jasno wyra acie swoje
pogl dy – czy łatwo jest
być wiadkiem Chrystusa
w dzisiejszym wiecie?
J. – Naszym mottem
życiowym s słowaŚ „Prawda
was wyzwoli” (J 8, 32). To
prawda, że nie jest łatwo być
wiadkiem Chrystusa, ale
Apostołom też nie było
łatwo. Jeste my tylko
grzesznymi ludźmi i uczymy
się pokory przez całe życie.
Kochamy Jezusa, staramy
się o Nim mówić i dawać
wiadectwo swoim życiem.
Wiesia leż c w klinice
odmawiała różaniec z innymi chorymi
kobietami i mówiła im o Bogu. Od ponad
trzydziestu lat kilka razy w roku jeste my w
Krakowskich Łagiewnikach i do Jezusa
Miłosiernego przyprowadzili my bardzo dużo
ludzi. wiadczyli my o Jezusie w pracy, co nie
zawsze było dobrze przyjmowane i wiele nas
kosztowało. Nie zrażało nas to jednak i szli my
dalej z Jezusem. Pomagamy sobie wzajemnie i
staramy się dalej wzrastać. Jeste my wolni od
wszelkich używek, a na uroczysto ciach
rodzinnych nie podajemy alkoholu. Będ c
jeszcze w Oazie podpisali my Krucjatę
Wyzwolenia Człowieka (czyli zobowi zanie
abstynencji) na całe życie i jeste my wierni
temu zobowi zaniu. Jeste my przekonani, że
Jezus bardzo nas kocha, bo pozwolił nam tyle
przeżyć i dożyć tego wieku. Prawie codziennie
modlimy się na różańcu. Staramy się żyć
słowami „Bóg, Honor, Ojczyzna” i jeste my
przekonani, że wszystko jest możliwie dla tego,

Przeżywają a owo taje i ę za ieszka ia Sy a Bożego a zie i ży zy y
każde u z oso a, y to świętowa ie u o iło więź z Pa e Jezuse ,
y apeł iło Was pokoje , radoś ią i ową adzieją. Nie h w owy
roku
każdy z Was sta ie się jesz ze gorliwszy głosi iele
iłoś i Boga do złowieka i
ie h dawa ie świade twa o Jezusie, który przyszedł szukać i z awić to, o
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WIGILIA BOŻEGO NAROD)ENIA
. .
so ota
BOŻE NAROD)ENIE
. .
iedziela
ŚW. S)C)EPANA
. .
po iedziałek

Msze św.: .
Pasterka: .
.

dla dzie i i osó starszy h
dla łodzieży i dorosły h

Msze św.: . , . , .
ieszpory kolędowe: .
Msze św.: . , . ,
ie a ieszporów!

.

,

,

.

.

;

,

.

;

ŚW. JANA APOSTOŁA
. .
wtorek

Msze św. z poświę e ie

ŚW. MŁOD)IANKÓW
. .
środa

Msze św.: . , .
z łogosławieństwe
ały h dzie i i rozda ie
agród rorat i h

wi a: .

, .

D)IEŃ W OKTAWIE
. .
zwartek

Msze św.: .

, .

ŚW. ROD)INY
. .
piątek

Msze św.: .

, .

KONIEC ROKU
. .
so ota

Msze św.: . , .
a zakoń ze ie roku - w
i te ja h z iorowy h

NOWY ROK
. .
iedziela
OBJAWIENIE PAŃSKIE
. .
piątek

Msze św.: . , . , .
ieszpory kolędowe: .

,

.

;

Msze św. z poświę e ie kredy, kadzidła
i wody: . , . , . , . , . ;
ie a ieszporów!
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DZIE

OD
GODZ.

27.12.11
wtorek

15.00

28.12.11
roda

15.00

29.12.11
czwartek

15.00

30.12.11
pi tek

15.00

02.01.12
15.45
poniedziałek
03.01.12
wtorek

15.45

04.01.12
roda

15.45

05.01.12
czwartek

15.45

06.01.12
pi tek

14.00

07.01.12
sobota

14.00

08.01.12
niedziela

14.00

09.01.12
15.45
poniedziałek
10.01.12
wtorek

15.45

y

ODCINKI ULIC PRZYPORZ DKOWANE
POSZCZEŻÓLNYM KAPŁANOM
Ń. Arki Bo ka 4, 4 a, b, c
2. Arki Bo ka ŃŃ, Ń3
3. Arki Bo ka Ń5, Ń7
1. Chorzowska 26, 27
2. Chorzowska 27a, 27b
3. Chorzowska 29, 29a
1. Tuwima 11-15
2. Tuwima 1, 3, 7, 9
3. Cicha 40, 42, 1a
1. Tuwima 21-23, 39
2. Tuwima 31-37
3. Tuwima 17-19, 41
1. Prokopa n-ry nieparzyste ęod pocz tku) i nr Ń4
ń. Prokopa numery parzyste ęod pocz tku)
3. źi skie Domki ęod ul. Cichej) oraz Chorzowska ńń
1. Chorzowska 33, 35
2. Chorzowska 37, 39
3. Chorzowska 29b, 31
Ń. Chorzowska Ńńa ęod dołu)
ń. Chorzowska Ńńa ęod góry)
3. Chorzowska 17-9 (n-ry nieparz.), Chorzowska Ńńa ępi tro VI-V)
1. Sienna 2-Ń6, Pszczy ska ęobie strony)
ń. Kopalniana ęod ko ca)
3. Sienna 17-25
1. Cicha 14-12
2. Cicha 22-16
3. Cicha 38-24
1. Chorzowska 41, 43
2. Chorzowska 45, 47
3. Chorzowska 49, 51
Ń. Arki Bo ka 5a ęod pierwszej klatki)
ń. Arki Bo ka 5 ęod pierwszej klatki)
3. Arki Bo ka 7 ęod pierwszej klatki)
Ń. Arki Bo ka 8 ęod pierwszej klatki)
ń. Arki Bo ka 8 ęod ostatniej klatki)
3. Arki Bo ka Ń0 ęod pierwszej klatki)
1. Tuwima 5a, b
2. Tuwima 5c, d
3. Tuwima 5e, f
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11.01.12
roda

15.45

12.01.12
czwartek

15.45

13.01.12
pi tek

15.45

14.01.12
sobota

14.00

15.01.12
niedziela

14.00

Ń. ks. Schenka numery parzyste ęod pocz tku)
ń. ks. Schenka numery nieparzyste ęod pocz tku)
3. Smółki ęod pocz tku)
Ń. Chorzowska 55 ęod góry)
ń. Arki Bo ka 9 ęod ostatniej klatki)
3. Arki Bo ka 6 ęod pierwszej klatki)
Ń. Chorzowska Ń6 ęod dołu) oraz Chorzowska Ń4 b, c
ń. Chorzowska Ń8 ęod dołu) oraz Chorzowska Ń4 d, e
3. Chorzowska ń0 ęod dołu) oraz Chorzowska Ń4 f, g
Ń. Żłowackiego numery parzyste ęod pocz tku)
ń. Żłowackiego numery nieparzyste ęod pocz tku)
3. Tuwima 2-8 (tylko numery parzyste - od pocz tku)
Ń. Chorzowska 53 ęod góry), Chorzowska ń8, 30, 34, 36 ęczytaj uwagi
p. 6) oraz kol da dodatkowa
2. Tuwima 25-29
UWAGI DOTYC)ĄCE KOLĘDY:

1.

Plan kol dy podajemy z odpowiednim wyprzedzeniem po to, aby zaplanować wyjazdy i inne
sprawy i dlatego prosimy, aby w miar mo liwo ci na kol dzie byli obecni wszyscy
domownicy, a dzieci i młodzie ucząca si miały przygotowany do wglądu zeszyt z religii!

2.

Na yczenie naszych parafian - wzorem ubiegłych lat - uległa zmianie kolejność kolędy
w stosunku do zeszłego roku (dotyczy to nie tylko ulic, ale równie domów i mieszkań) dlatego
prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym planem.

3.

Kolędę będziemy rozpoczynać od pierwszego mieszkania, pierwszego domu
wyznaczonego w planie kol dy, chyba e zaznaczono inaczej.

4.

Zasadniczo nie dzwonimy na dzwonki poszczególnych mieszkań, ci za , którzy obawiają
si , e nie usłyszą dzwonka ministrantów mogą na swoich drzwiach umie cić kartk z
napisemŚ „PROSZ O KOL D ” i wtedy ministranci zadzwonią do konkretnego mieszkania.

5.

Rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły przyj ć „kolędy” w wyznaczonym terminie, a
chciałyby to uczynić, mog zgłosić ten fakt i wtedy ich mieszkanie zostanie „doł czone” (po
uzgodnieniu) do dnia, w którym „kolęda” jest w okolicy. Gdyby zaproponowany termin nie
odpowiadał, to tzw. „kol da dodatkowa” będzie miała miejsce 15.01.2012.

6.

Kolęda na ul. Chorzowskiej 22, 28, 30, 34, 36 - je li przez ostatnie lata nie była przyjmowana będzie miała miejsce tylko na wyra ne zaproszenie, które można zostawić w zakrystii lub w
kancelarii (czyli bez zaproszeń przychodzimy do tych, którzy co rok kolędę przyjmuj ).

7.

W przypadku zauwa enia jaki bł dów lub braków w planie kol dy prosimy o jak
najszybsze zgłoszenie tego faktu księdzu Proboszczowi.

8.

Ofiary zło one podczas kol dy przeznaczymy na spłatę kredytu na remont ko cioła.

9.

Informujemy, że nasza parafia nie upowa niła nikogo do sprzeda y po domach opłatków,
kartek wi tecznych, wiec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, zbierania datków itp.
Przestrzegamy też przed lekkomy lnym wpuszczaniem do mieszkania osób sobie
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I te je Mszy św.
PONIEDZIAŁEK
30.01.2012

WTOREK
31.01.2012
w. Jana Bosko

RODA
01.02.2012
w. Brygidy

.

-

.

y

.

8.00

18.00

8.00

Za + rodz. Józefę i Tomasza Wawrzyniak, Ewę i
Franciszka Ptak, siostry Czesławę, Franciszkę, s. Marię
Antoninę
i szwagra Leszka

Za + Roberta Maturę i + z rodzin Mielczarek, Grzywa
i Węgrzyn

7.00
CZWARTEK
02.02.2012
Ofiarowanie Pańskie

9.00
16.30
18.00

PI TEK
03.02.2012
w. Bła eja

SOBOTA
04.02.2012

18.00

Za + rodz. Józefa i Stefanię Marud oraz Tadeusza i Marię
Florek

17.00

Adoracja Naj wi tszego Sakramentu

18.00

Zbiorowa za wstaw. MB Ró a cowej

7.30

12.00

Za + męża Jana Cygan, rodz. z obu str. i brata Andrzeja
Za + syna Karola Smugę, te ciów Mariannę i Jana Smuga
oraz rodz. Feliksę i Tadeusza Paździej
W int. dzieci rocznych i przyjmuj cych sakr. chrztu w.

15.30

Nabo e stwo

16.00

Za + Antoniego Adamusa oraz rodz. z obu str.

9.00
NIEDZIELA
05.02.2012
V zwykła

10.30
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CZYTANIE EWANŻELII ęŁk 2,1-14)
WstępŚ Ponad dwa tysi ce lat temu przyszedł na wiat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany
Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia w. Łukasza.
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, eby przeprowadzić spis ludno ci
w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył si wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.
Wybierali si wi c wszyscy, aby si dać zapisać, ka dy do swego miasta. Udał si tak e Józef
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewa
pochodził z domu i rodu Dawida, eby si dać zapisać z po lubioną sobie Maryją, która była
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owin ła żo w pieluszki i poło yła w łobie, gdy nie było dla nich miejsca
w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali stra nocną nad swoim
stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich o wieciła, tak e bardzo
si przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nichŚ „Nie bójcie si ! Oto zwiastuj wam rado ć wielką, która
b dzie udziałem całego naroduś dzi w mie cie Dawida narodził si wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz Pan. A to b dzie znakiem dla wasŚ Znajdziecie Niemowl , owini te w pieluszki i le ące
w łobie”. I nagle przyłączyło si do anioła mnóstwo zast pów niebieskich, które wielbiły Boga
słowamiŚ „Chwała Bogu na wysoko ciach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.
Oto słowo Pańskie.
Po wysłuchaniu Ewangelii piewamy kolędę „Bóg się rodzi”.
MODLITWA RODZINY
(ojciec lub matka przewodnicz modlitwie, a wszyscy odpowiadaj Ś „Wysłuchaj nas, Panie”).
Bo e, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Ci i dzi kujemy za noc, w której posłałe
nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
1. Udziel naszej rodzinie daru miło ci, zgody i pokoju. Ciebie prosimy....
2. Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy....
3. Wszystkich samotnych, chorych, biednych, głodnych pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej wi tej
nocy. Ciebie prosimy....
4. Naszych zmarłych (mo na wymienić) obdarz szcz ciem i wiatłem Twej chwały. Ciebie prosimy
„Ojcze nasz...”, Jezu, Maryjo, Józefie - wi ta Rodzino z Nazaretu, opiekuj si naszą rodziną.
ŁAMANIE SI OPŁATKIEM
Ojciec lub matka: A teraz w duchu miło ci i przebaczenia przełamiemy si opłatkiem - chlebem
miło ci. Otwórzmy nasze serca na wzajemną miło ć - otwórzmy je na miło ć przychodzącego ku
nam Pana. Niech On b dzie zawsze z nami.
Ojciec z matk pierwsi, a potem ze wszyscy na wzajem dziel się opłatkiem i składaj sobie
życzenia, prosz c przy tym o wybaczenie krzywd. Pod koniec wieczerzy wspólnie piewamy
kolędy.
MODLITWA PO WIECZERZY:
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O. Emilien Tardif w swojej ksi żce „Jezus jest
Mesjaszem” odnotował pewne wydarzenie.
Mianowicie podczas dyskusji nt. dlaczego Bóg
uzdrawia, pewien młody człowiek powiedział
piękne zdanieŚ Bóg nas uzdrawia, bo jeste my
chorzy. To prawda, ale oprócz tego,
pokazali my poprzednio kilka innych powodów,
dla których spodziewamy się Bożego
uzdrowienia. Bóg uzdrawia z miło ci, ale także
dlatego, że nie ma nic wspólnego ze złem. Dzi
odkryjemy kolejny z wielu powodów.
Bóg uzdrawia, bo tak obiecał. Już pierwsze
rozdziały Biblii pokazuj wej cie zła na wiat.
Od tamtego czasu Bóg systematycznie, w
swoim Słowie, obiecuje czas, w którym całe zło
zostanie pokonane, wł cznie z chorob Ś Wtedy
przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych si
otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i
j zyk niemych wesoło krzyknie (Iz 35,5-6).
aden z mieszkańców Jeruzalem nie powieŚ
jestem chory (Iz 33,24). Bóg obiecuje także
uzdrowienie wszelkich innych zranień, naszej
pamięci, emocji, ran zadanych przez ludziŚ w
dniu, w którym Pan opatrzy rany swego ludu i
uleczy Jego sińce po razach (Iz 30,26). Prorok
Malachiasz zapowiada: Dla was czczących
moje imi wzejdzie Słońce sprawiedliwo ci i
uzdrowienie w Jego promieniach (Ml 3,20).
Wszystkie te proroctwa i wiele innych, których
tu nie przytoczono zwi zane s z przyj ciem na
wiat Mesjasza – Króla Pokoju. Z tym, że
Mesjasz już przyszedł. Jezus narodził się w
Betlejem. Wypełniła się obietnica narodzenia
Mesjasza. Wypełniła się zapowiedź Jego
mierci za grzechy ludzi. Wypełniła się
obietnica Jego zmartwychwstania. W zwi zku
tym wypełniaj się także obietnice dotycz ce
uzdrowienia i tego możemy się po Bogu
spodziewać.
Dzi Ela dzieli się tym, co Bóg dla niej uczyniłŚ
Mając 13 - 14 lat zostałam skrzywdzona i przez
okres 4 lat zostawałam z tym problemem
sama. Nim podj łam decyzj o tym, eby
zwrócić si z tym do Boga. Wspomnienia z

y

przeszło ci nie dawały mi spokojuŚ
przepłakałam nie jedną noc. Byłam bardzo
zamkni ta w sobie, dokonywałam
samookaleczeń, nikomu nie ufałam, nawet
przestałam ufać Bogu, e mo e mi pomóc.
Moja modlitwa przypominała oskar enia, e
jest o to wszystko współwinny.
Pewnego razu na kursie Żilip dostałam
wyra ny znak, który był jednocze nie
odpowiedzią na moje pytanie. Dowiedziałam
si , e w tych zdarzeniach z przeszło ci był
mój grzech, bo wła nie o to żo pytałam. W
pierwszej chwili zacz łam ałować, e żo o to
pytałam i biłam si z my lą, e lepiej byłoby nie
wiedzieć, a potem te wszystkie oskar enia
przerzuciłam na samą siebie. Pó niej
usłyszałam o nieograniczonej Bo ej miło ci, e
jestem Jego drogocenną perłą, e powołał
mnie do wi to ci jeszcze przed zało eniem
wiata, e jestem czysta w Jego oczach, e nie
patrzy ma moje zło, tylko na to, co we mnie jest
dobre i e ma wobec mnie plany pełne pokoju.
Proces uzdrawiania nastąpił od momentu
oddania swojego ycia Bogu. Co prawda nie
było łatwo, ale było warto! Z tym wszystkim nie
zostałam sama, poniewa Bóg postawił na
mojej drodze dwie osoby, którym potrafiłam
zaufać i we wszystkim wspomagał mnie Duch
wi ty, który został dany (źz 36, 26-28; Za 4,
6b). W tym czasie przechodziłam przez ró ne
etapy związane z podj ciem decyzji o
przebaczeniu innym i samej sobie,
odrzucaniem negatywnych my li,
przystąpieniem do spowiedzi generalnej,
bli szym poznawaniem Boga i spraw wiary
oraz wsłuchiwaniem si w Bo e Słowo poprzez
wydarzenia, Bibli , innych ludzi i poprzez
kapłana w sakramencie pokuty. Wprawdzie
obecnie bywają wzloty i upadki ale wiem, e
kochający Ojciec zawsze b dzie czekał z
otwartymi ramionami i mnie nie pot pi i zawsze
b dzie mnie wspomagać jak tylko si do Niego
zwróc .
Duszpasterze parafii w. Anny
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Do parafii w. Anny w
Bytomiu
zostałem
skierowany z parafii w.
Józefa w Zabrzu w 1996 r.
a pracowałem do 1999 r. Byłem w
tym
czasie
jedynym
wikariuszem
razem
z
proboszczem p. Antonim
elaskiem.Mieli my do
pomocy emerytowanego
księdza
źugeniusza
Krzy aka proboszcza z
rodzinnej parafii ks.
Antoniego. W tym czasie
zajmowałem
się
wszystkimi grupami w parafii.
Począwszy od ministrantów,
marianki, ró e rózańcowe, dzieci,
młodzie , doro li. Uczyłem w dwóch
szkołach podstawowych i w liceum.
Był
to
bardzo
miły
czas.
Wyje d ali my na ró ne pielgrzymki a
z młodzie ą na ró ne eskapady w
kraju i za granicą. Ministranci i

W DNIACH
W DNIACH

-

marianki te miały swoje wyjazdy.
Praca w parafii była zró nicowana.
Poznawało się du o bardzo ciekawych
osób.I tak przyszedł rok 1999 gdzie
zostałem skierowany do Zabrza Rokietnicy.
Bardzo
mile
wspominam ten czas u
w. Anny w Bytomiu. Po
Zabrzu - Rokietnicy
byłem
w
Herbach pó niej u w.
Antoniego w żliwicach
a obecnie jestem u
Matki
Boskiej
Częstochowskiej
w
żliwicach
na
Trynku.
Taka jest moja krótka historia
wspomnieniowa chocia mo na bybyło
pisać jeszcze wiele.
Z
pozdrowieniami
ks.
Mariusz
Laskowski. Szczę ć Bo e.
Parafia MB Częstochowskiej
ul. Kilińskiego 2

-
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od po iedziałku do zwartku
od . do .
oraz w so otę od . do .
Sprawy pogrze owe oż a załatwiać poza w/w godzi a i,
ale jesz ze przed rozpo zę ie kolędy!
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Jak byłem mały i szedłem z moim tat przez pole, zapytałem goŚ
- Tato sk d się wzięli ludzie?
- Ludzi stworzył Bóg - odpowiedział tata.
- A Boga kto stworzył? - pytałem dalej.
- Boga stworzył Jego mamusia i tatu .
Tego wieczora, gdy szedłem spać miałem wyrzuty sumienia, bo zrobiłem na
tacie wrażenie niezbyt m drego dziecka - sam przecież mógłbym
Żarty ie poświę o e na to wpa ć...

1. Jak miały na imię siostry Łazarza, przyjaciela JezusaŚ
a) Herodiada i Zuzanna
b) Salome i Elżbieta
c) Maria i Marta
2. Jak nazywa się dawne, już nieużywane, uroczyste
nakrycie głowy papieża?
3. Jak nazywa
Narodzeniem?

się

czuwanie

przed

Bożym

Odpowiedzi na pytania konkursowe
nale y oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać poczt
ęmo na e-mailem) z dopiskiem:
Konkurs Religijny - do dnia
20.01.2012
SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:
1. Doczesne szcz tki w. Mikołaja
obecnie przechowywane s w Bari
Byto , ul. Piekarska
(Włochy).
TELEFON C)YNNY CAŁĄ DOBĘ: /
2. Od tego w jaki dzień tygodnia po IV
)ałatwia y wszelkie for al oś i
niedzieli Adwentu przypada Boże
związa e z pogrze e
Narodzenie zależy, że jednego roku
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
Adwent jest dłuższy, a innego krótszy (w
tym roku mamy najdłuższy).
 Posiada y włas e kre atoriu
3. Wielkie więto Matki Bożej,
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
przypadaj ce w Adwencie obchodzimy
ie iecki certyikate jakości
8.12 i jest to Niepokalane Poczęcie NMP.  Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
w kraju i zagra icą
Nagrod (odebrać u ks. Proboszcza)
BIURO C)YNNE:
otrzymuje Natalia Rossa

PARAFIALNA INTENCJA
YWEŻO RÓ A CA:
Aby ogłoszony w Ko ciele
„Rok wiary” zaowocował o ywieniem
wiary całej naszej parafii.

Grupa charytatywna naszej parafii
składa serdeczne podziękowania tym
wszystkim, którzy odpowiedzieli na
apel i ofiarowali ubogim niepsuj c się
żywno ć lub złożyli ofiarę na
wi teczne paczki dla potrzebuj cych
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KALENDARIUM GRUDNIA
Odeszli do wie z oś i:
(do dnia 14.12.2011)
Pelagia Bańczyk, l. 73

UWAGA!
W każdą -gą iedzielę iesią a
kolekta przez a zo a ędzie
a spłatę kredytu za iąg iętego
a re o t koś ioła.

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:
Hanna Rusin
Laura Wojtok
Laura Nowakowska
Julia Hruszowiec

Za złożo e oiary z góry składa y

Sakrament chrztu i błogosławie stwo rocznych dzieci:

I-sza niedziela miesi ca na Mszy w. o godz. 12.00 (nauka przedchrzcielna dla rodziców
i chrzestnychŚ w sobotę poprzedzaj c o godz. 19.00 w salce).
Katolicka Poradnia Rodzinna: I i III wtorek miesi ca od 18.30 do 19.00
- 3 spotkania dla narzeczonych (po uzgodnieniu można ustalić inny terminŚ tel. 605 085 822)
KANCELARIA C)YNNA:
po iedziałek: . - . ,
wtorek i środa: . - .
zwartek: . - . ,
so ota: . - .

,

NR KONTA BANKOWEGO PARAFII:

POSŁANIEC ŚW. ANNY

GAZETKA PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU

Redakcja: ul. Chorzowska 21,
41-902 Bytom,  32-282-03-37
www.anna.rozbark.net.pl;
e-mail: bytom.anna@gmail.com

