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Bądź jak a ioł: 
o wiesz zaj pokój 
i prowadź do Chr stusa każdego, 
kogo przez ie ie woła. 
 

Bądź jak Mar ja: 
ądź do d spoz ji 

wo e  Boż h działań w świe ie. 
 

Bądź jak Józef:  
hroń sła h 

i strzeż troskliwie i wier ie 

tego o święte. 
 

Bądź jak pasterz:  
ie ustawaj w poszukiwa iu Boga.  

A gd  Go z ajdziesz, za howaj w sw  ser u. 
 

Bądź jak trzej Magowie: 
podążaj za Jezuse  - światłoś ią świata, 
uz aj w Ni  Boga i oddaj Mu pokło , 

ależ ą ześć i hołd. 
 

Wów zas Boże Narodze ie ędzie rados  przeż ie ,  
które apeł i łogosławieństwe  ałe twoje ż ie. 
 

Tego wsz stkiego z ałego ser a wsz stki  Paraia o   
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Wsz s  wie , o jaki  d iu tak pięk ie 
apisał przed lat  Sewer  Krajewski, lider 

zespołu Czerwo e Gitar . Rze z wiś ie, 
Wigilia i święta Bożego Narodze ia ależą 
do ajpięk iejsz h d i w roku i trud o 
z aleźć w Pols e kogoś, kto śli i a zej. 
)apa h hoi ki, lask la pek od ijają h 
się w kolorow h o ka h, at osfera 
prz gotowań i o zekiwa ie a pierwszą 
gwiazdkę, stół akr t  iał  o ruse  i 
opłatek... Naj e iejsze, aj ilsze 
wspo ie ia z rodzi ego do u, z 
dzie iństwa. Waż a zęść depoz tu a 
dorosłe ż ie. 
)a kilka godzi  zasiądzie  do wie zerz  
wigilij ej. W gro ie aj liższ h 
podzieli  się opłatkie , złoż  so ie 
ż ze ia. Popł ie iejed a łza, gd  
wspo i  t h, którz  w e igrowali; 
zapła ze  z tęsk ot  za t i, którz  
odeszli do Boga, a którz  jesz ze w 
u iegł  roku...  
Niech igdy się ie kończy 

Prawdziwie w jątkow  to wie zór, święta i 
jed a o . Ludzie gar ą się do sie ie, 
w a zają uraz , skła iają się ku 
pojed a iu. Ci h ą waś ie i spor . 
Ludzkość staje się jak  jed ą wielką, 

iłują ą się rodzi ą. O serwują  to 
wsz stko, h e się wołać z ał h sił: 
„Nie h ta o  trwa zawsze! Nie h igd  
się ie koń z !”. 
Niestet  – święta i ą, powró i szara 
rze z wistość, a z ią daw e zatargi, 

ieporozu ie ia. I pozosta ie t lko żal, że 
wśród atłoku odzie h zajęć i 

o owiązków zagu iliś  
przepięk  kli at wzaje ej 

iłoś i i pokoju. Cz  tak usi się 
stać? Prze ież Wigilia i święta 
Narodze ia Pańskiego są 

dowode  a to, że iłość, radość i pokój 
ogą zapa ować iędz  ludź i! 

Dla zego tak i h ało w aszej 
odzie oś i?  

Przyz ać pierwszeństwo Jezusowi 
Ada  Mi kiewi z pisał: „Wierz sz, że się 
Bóg zrodził w etleje ski  żło ie, le z 

iada i, jeśli ie zrodził się w to ie”. Jeżeli 
święta ie sta ą się aute t z , 
głę oki  przeż ie  spotka ia z owo 

arodzo  Jezuse ; jeżeli prz z a  
pierwszeństwo te u, o aterial e, 
zew ętrz e, to ie da  sza s  
Chr stusowi, a  zagoś ił w asz  ż iu. 
Otwórz  przed rodzą  się 
) awi iele  ser a peł e iłoś i i pokor ; 

ie h sta ą się do e  dla Niego. Wted  
Boża radość i Boż  pokój zapa ują a stałe 
w asz  ż iu.  
Z ęcze i grud iową go itwą 

A toi e de Sai t-E upér  w rażał 
przeko a ie, że „Najważ iejsze jest,  
gdzieś ist iało to, z  się ż ło: i 
zw zaje, i święta rodzi e. I do  pełe  
wspo ień”. Słowa fra uskiego pisarza i 
poet  aświetlają określo ą perspekt wę 
spojrze ia a rados  zas Bożego 
Narodze ia. Cz  z ę ze i grud iową 
go itwą, z ajdzie  w so ie pod zas 
Wigilii i świąt pokład  do ro i i ż zliwoś i 
dla aj liższ h? Cz  ędzie  u ieli 
przeż ć te  zas we wzaje ej iłoś i, 
w korz stać go dla u o ie ia 
rodzi h więzów i wew ętrz ego 
u oga e ia? 

Jest taki dzień: ardzo iepły, hoć grud iowy; 
Dzień, zwykły dzień, w który  gas ą wszelkie spory. 
Jest taki dzień, w który  radość wita wszystki h. 
Dzień, który już każdy z as z a od kołyski.  
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Pa h ą a hoi ka, preze t , pięk ie 
akr t  wigilij  stół są waż i 

ak e ta i świąte z ego astroju. Należ  
jed ak pa iętać, że sta owią o e 
s ole aszej religij ej tożsa oś i, 
ele e t  hrześ ijańskiej trad ji, zate  

ie powi  stać się w z a z ika i oraz 
ardziej sko er jalizowa ej prakt ki 

świąte z h prz gotowań. Jeśli owie  
ad zew ętrz  w iare  świąt ie 
ędzie górowała głę oka releksja ad 

przesła ie  Do rej Nowi , to aura 
towarz szą a zasowi Bożego Narodze ia 
z ik ie wraz z powrote  do odzie h 
zajęć.  
Pielęg ować duchowy aspekt świąt 

Jako ludzie wiar  jesteś  
zo owiąza i pielęg ować 
du how  aspekt świąt, 
za howują  w te  sposó  
jakość hrześ ijańskiego 
dziedzi twa, fu da e t  aszej 
trad ji. Bożo arodze iowego 
du ha ie odda  świąte z ą 
dekora ją, udowa ie  
zew ętrz ej at osfer . 
)a howa  go, pielęg ują  
rodzi ą liskość, iepło 
wzaje h rela ji, podej ują  
trud wspól ej releksji ad Bożą 

iłoś ią. 
Prz po i ał a  o t  w orędziu a Boże 
Narodze ie z  roku Oj ie  Święt  
Be ed kt XVI. Mówił wów zas o oraz 

ardziej zauważal ej sekular za ji, o 
z ia ie ludzki h prz zw zajeń, pró ie 
ż ia ez Boga i religii. „) udź się 
złowieku, o dla ie ie Bóg stał się 
złowiekie ” – powtórz ł Papież za św. 

August e  i dodał: „) udź się złowieku 
trze iego t sią le ia! W Boże Narodze ie 
Wsze h o  stał się dzie kie  i prosi o 
po o  i opiekę. Jego sposó  ia Bogie  
poddaje kr t e asz sposó  ia 
złowiekie ; Jego puka ie do asz h 

drzwi do aga się odpowiedzi a p ta ie o 
aszą wol ość i zrewidowa ia aszego 

 

W d ia h -  grud ia ka elaria z a od .  do .  
 

 grud ia ka elaria ie z a  
 

W d ia h odwiedzi  kolędow h tj. - . .  z a: 
od po iedziałku do zwartku od .  do .  oraz w so otę od .  do .  

 

Spraw  pogrze owe oż a załatwiać poza w/w godzi a i,  
ale jesz ze przed rozpo zę ie  kolęd ! 
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Bo e Na rodzenie to więta, na które nie tylko 
dzieci czekają cały rok. więty Mikołaj, 
choinka, prezenty, kolędy, zwierzęta mówiące 
ludzkim głosem, nieg - wszystko to tworzy tę 
niepowtarzalną aurę, za którą tęsknimy. Czy 
zdajemy sobie jednak sprawę, jak 
cudowna rzeczywisto ć ukrywa się pod 
zasłoną tych kultywowanych od dawna 
obyczajów adwentowo- wiątecznych? 
Niezwykło ć tej rzeczywisto ci oddają 
słowaŚ „O, zaiste błogosławiona noc, w 
której się łączy niebo z ziemią, sprawy 
Boskie ze sprawami ludzkimi", choć 
pochodzą z hymnu „źxultet” z liturgii 
Wigilii Paschalnej. 
B o o n a r o d z e n i o w e 
szale stwo 
J e z u s  n a r o d z o n y  w 
Be t l e j em sk ie j  G r oc ie 
zmien ia  ca łe  nasze 
my lenie. Jaki  czas temu 
przyszło mi do głowy, e 
chyba jest co  nie tak z 
naszym prze ywaniem 

wią t .  My jemy  okna, 
pieczemy makowce, wydajemy 
mnóstwo p ien iędzy na 
dekoracje i prezenty, a 
przecie  pierwsze Bo e 
Narodzenie odbyło się zupełnie 
inaczej. żdyby przenie ć je we współczesno ć, 
tak jak próbował to uczynić źrnest Bryll, to 
Jezusa nie znale liby my bynajmniej w 
adnym z dobrze zaopatrzonych na więta 

domów, tylko np. na warszawskim Dworcu 
Centralnym lub w jakim  biednym zakątku 
Polski. Miejsce i sposób, w jaki naradził się 
Zbawiciel, są tak dalekie od naszych 
standardowych wyobra eń. Na swoje urodziny 
Jezus nie zaprosił nas do stołu, na przyjęcie, 
ale do stajni, gdzie tylko w naszym mniemaniu 

było czysto i porządnie. Nic nie mogło być 
zaplanowane, chocia  tak naprawdę było, tylko 
inaczej, ni  mogliby my się domy lać. Nawet 
najwy si dostojnicy ydowscy nie zostali 
zaproszeni na tę uroczysto ć. To, na co czekał 
cały Izrael, dokonało się zupełnie poza nimi. Co 

to znaczy dla nas? Chyba ni mniej, ni 
więcej tylko fakt, e najpiękniejsze 

więta to niekoniecznie te przy obficie 
zastawionym stole, zaplanowane w 

najdrobniejszych szczegółach. Tak e 
przy jednym wigilijnym daniu, mo e 
nawet bez choinki, w szpitalu, bąd  
samotnie, tylko z opłatkiem i z 
j e d n y m  g o c i e m ,  T y m 
Niewidzia lnym, jest  Bo e 
Narodzenie. Wygląda to na 
szaleństwo, ale to Jezus 
pierwszy stał się szaleńcem z 
miło ci do nas. „Nie zdołamy 
nigdy - pisała w. Teresa od 
Dzieciątka Jezus w li cie do 
swojej rodzonej siostry Celiny - 
popełnić dla Niego takich 

szaleństw, jakie On popełnił dla 
nas”.  

wi ta dla „małych” 
Miło ć zstąpiła na ziemię, wierząc, e 

oczaruje nas swoja maleńko cią. Dlatego te  
pierwszymi zaproszonymi na noc więtowania 
byli - i są - ludzie podobni do niejŚ równie mali, 
ci, którzy stracili bliskich, zostali bez 
mieszkania, dopadły ich ró ne dolegliwo ci 
uniemo liwiające tradycyjne więtowanieś 
niewidomi, niesłyszący lub niemogący 
przygotować samodzielnie wieczerzy wigilijnej.  
„Naprawdę, Panie, Ty  Bogiem ukrytym, Bo e 
Izraela i Zbawco!” (Iz 45, 15). Ta prawda 
objawia się wyjątkowo wyra nie w więtą noc 
Bo ego Narodzenia. Wła ciwie tej nocy 
odsłaniają się przed nami wszystkie 

adne inne wi ta nie pokazuj  człowiekowi, jak bardzo jego my lenie ró ni si  od Bo ego. 
Bóg chciałby wi tować w zupełnie inny sposób, ni  my tego chcemy. 
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najwa niejsze prawdy naszej wiary, a więc nie 
tylko Narodzenie, ale równie  męka i 
zmartwychwstanie.  
Jak wi c wi tować? 
Czy jednak kto , kto dopiero co stracił 
niespodziewanie bliską osobę lub nie mo e 
pój ć na pasterkę albo nie ma w domu choinki - 
znajdzie w tym pociechę? Co ma zrobić, je li 
nie potrafi i nie chce zaakceptować zmian, 
które dokonały się w jego yciu bynajmniej bez 
jego przyzwolenia? Pogodzenie się z tym jest 
wynikiem łaski Bo ej i otwarcia serca człowieka 
na tę łaskę. Człowiek z zewnątrz nie zawsze 
mo e pomóc. W ka dym przypadku pozostaje 
modlitwa, nigdy za  nie mo na pozostać 
obojętnym. 
Skoro Bóg stał się dzieckiem, które przychodzi 
po cichu, bardzo delikatnie, to chyba chce, 
eby człowiek do wiadczony w ten wła nie 

sposób nawiązało z Nim zupełnie nową relację. 
Bóg wchodzi do serca człowieka przez 

pustynię i ciemno ć i wydaje się, e 
więtowanie swoich urodzin chce prze ywać 

sam na sam z pokaleczonym przez ycie 
człowiekiem, odbudowując w jego sercu swój 
ogród. 
Bo miło ć ponad wszystko 
A jak mogą więtować ci, którzy dobrze się 
mają? Szaleństwem wydaje się, e mo na by 
prze yć te więta bez wszystkich wigilijnych 
potraw, odrobinę mniej hucznie, po więcając 
zaoszczędzone pieniądze na hospicjum, jaką  
fundację czy konkretnych potrzebujących. O 
miło ci do bli niego zazwyczaj wszyscy 
przypominamy sobie przy okazji wiąt - i 
dobrze, e tak jest, ale jak pojmujemy tę 
miło ć? Najczę ciej ofiarowuje się zabawki, 
czasem ubrania, składa się ofiary. Wszystko to 
są rzeczy potrzebne, o ile ich motywem jest 
miło ć do człowieka. Matka Teresa opowiadała 
historię chłopczyka, który przez cały tydzień 
nie, jadł cukru, aby ofiarować go dzieciom z 

W niedzielę 06.01.2013 r. m.in. w Bytomiu 
będzie miało miejsce wydarzenie, nawiązujące 
do tradycji wystawiania jasełek ulicznych, a 
mianowicie Orszak Trzech Króli. Barwny 
korowód zło ony z dorosłych i dzieci, przejdzie 
ulicami naszego miasta, łącząc religijną 
tradycję ze współczesno cią.  
Orszak poprowadzą Trzej Królowie 
symbolizujący trzy kontynenty – źuropę, Azję i 

Afrykę. Jego przemarsz rozpocznie się o godz. 
15.00 i będzie składał się z jednej du ej grupy, 
która wyjdzie z Placu Sobieskiego, przejdzie 
ulicamiŚ Podgórną, Jainty, Dzieci Lwowskich, 
żliwicką, a następnie wejdzie na Rynek. Tutaj 
ka dy z królów będzie miał  „swój”  kolor, a 
mianowicie: Kacper - ółty, Melchior - 
czerwony, Baltazar - niebieski. Uczestników 
Orszaku prosimy, aby ka dy miał jaki  element 
ubioru w podanym kolorze, dołączając do 
odpowiedniego króla. 
Udział w Orszaku  to zarówno wietny pomysł 
na rodzinne więtowanie pamiątki Objawienia 
Pańskiego, jak i publiczne wiadectwo wiary, 
oddania pokłonu Dzieciątku Jezus. W swojej 
istocie Orszak stanowi doskonałą okazję do 
dzielenia się wiarą i do szerzenia źwangelii. 
Pokazuje, e Jezus jest najwa niejszą 
odpowiedzią na pytania ka dego człowieka. W 
ten sposób dajemy wiadectwo obecno ci 
chrze cijan i zwyczajów religijnych w obszarze 
społecznym, a tak e zachęcamy katolików, aby 
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I te je Msz  św. - . .  

 

PONIEDZIAŁEK 
24.12.2012 

Wigilia 

 7.00 Za + Kazimierza Florek 

 16.00  

 

24.00 

W int. yj cych i + parafian 

 Za + babcię Józefę Ziemba 

  

WTOREK 
25.12.2012 

Boże Narodzenie 

 9.00 Za + Jana Rogala (od sąsiadów z A. Bo ka 5a) 
 10.30 Za + Marię i Stanisława Wróblewskich 

 12.00 O zdrowie i bł. Bo e dla rocznego dziecka Pauliny Zymela 

 15.30 Nabo e stwo kol dowe 

 16.00 
O zdrowie i bł. Bo e dla rocznego dziecka Nikoli Dole yk i jej 
rodziny 

RODA 
26.12.2012 

św. Szczepana 

 7.30  

 9.00 
O zdrowie i bł. Bo e dla członków Ró y w. Szczepana i ich 
rodzin, a szczególnie dla żintra Romańskiego, Manfreda Wocki i 
Janusza Grzegorczyka z ok. ur. 

 10.30 Za + Władysława Subik (od Zofii z rodziną) 

 12.00 
Za + Clausa Suchańskiego w 2 rocz. m., Waleriana Musiał oraz 
Ingeborgę 

 16.00 
Za + rodz. żertrudę i Henryka Janoszka oraz + z rodzin 
Janoszka, Sgonina i Nosal 

CZWARTEK 
27.12.2012 

św. Jana Ap. 

 7.00 Za + Jana i źmilię Moj oraz syna Brunona 

 
9.00 

Z podz. za otrzymane łaski, z pro bą o zdrowie i dalsze Bo e 
błog. dla Stefanii 

  

PI TEK 
28.12.2012 

św. Młodzianków 

 7.00 Za + Kazimierza Florek 

 
9.00 

Z podz. za otrzymane łaski, z pro bą o zdrowie i dalsze Bo e 
błog. dla Jana Polczyka z ok. ur. 

  

SOBOTA 
29.12.2012 

 
7.00 

Za + Kazimierza Florek 

  

 18.00 Za + rodziców Marię i Pawła Skowronek 

NIEDZIELA 
30.12.2012 
św. Rodziny 

 7.30 Za + dziadków Jana i Karolinę Hałkowskich i ich dzieci 
  

9.00 
  

 10.30 Za + Adelajdę Tomaszewską oraz + z rodz. 
 12.00  

 16.00 
O zdrowie, bł. Bo e i dary Ducha w. dla Mariusza Izydorczyka 
z ok. 18 ur. 
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DZIE  
OD 

GODZ. 
ODCINKI ULIC PRZYPORZ DKOWANE  

POSZCZEŻÓLNYM KAPŁANOM 

27.12.12 
czwartek 

15.00 
1. Chorzowska 35, 33 
2. Chorzowska 39, 37  
3. Chorzowska 31,29b 

28.12.12 
pi tek 

15.00 
Ń. Chorzowska Ńńa ęod dołu) 
ń. Chorzowska Ńńa ęod góry) 
3. Chorzowska 9 - 17 (n-ry nieparz.), Chorzowska Ńńa ępi tro V-VI) 

29.12.12 
sobota 

14.00 
1. Prokopa nr 14 i n-ry nieparzyste ęod ko ca) 
ń. Prokopa numery parzyste ęod ko ca)  
3. Chorzowska ńń oraz źi skie Domki ęod ul. Bema)  

30.12.12 
niedziela 

14.00 
1. Chorzowska 43, 41 
2. Chorzowska 47, 45 
3. Chorzowska 51, 49 

02.01.13 
roda 

15.45 
Ń. Pszczy ska ęobie strony),  Sienna Ń6-2 
ń. Kopalniana ęod pocz tku) 
3. Sienna 25-17 

03.01.13 
czwartek 

15.45 
1. Tuwima 5b, a 
2. Tuwima 5d, c 
3. Tuwima 5f, e 

04.01.13 
pi tek 

15.45 
Ń. Arki Bo ka 8 ęod rodka w kierunku pierwszej klatki) 
ń. Arki Bo ka 8 ęod rodka w kierunku ostatniej klatki) 
3. Arki Bo ka Ń0 ęod ostatniej klatki) 

05.01.13 
sobota 

14.00 
1. Cicha 12-14 
2. Cicha 16-22 
3. Cicha 24-38 

06.01.13 
niedziela 

14.00 
Ń. Arki Bo ka 5a ęod ostatniej klatki) 
ń. Arki Bo ka 5 ęod ostatniej klatki) 
3. Arki Bo ka 7 ęod ostatniej klatki) 

07.01.13 
poniedziałek 

15.45 
Ń. ks. Schenka numery parzyste ęod ko ca) 
ń. ks. Schenka numery nieparzyste ęod ko ca) 
3. Smółki ęod ko ca) 

08.01.13 
wtorek 

15.45 
Ń. Chorzowska 53 ęod dołu) 
ń. Arki Bo ka 9 ęod pierwszej klatki)  
3. Arki Bo ka 6 ęod ostatniej klatki) 

09.01.13 
roda 

15.45 
Ń. Chorzowska Ń4 c, b oraz Chorzowska Ń6 ęod góry)  
ń. Chorzowska Ń4 e, d oraz Chorzowska Ń8 ęod góry)  
3. Chorzowska Ń4 g, f oraz Chorzowska ń0 ęod góry)  

10.01.13 
czwartek 

15.45 
Ń. Arki Bo ka 4 c, b, a, 4 
2. Arki Bo ka Ń3, ŃŃ 
3. Arki Bo ka Ń7, Ń5 



 Posła ie  św. A   

11.01.13 
pi tek 

15.45 
1. Tuwima 15-11 
2. Tuwima 9, 7, 3, 1 
3. Cicha 1a, 42, 40 

12.01.13 
sobota 

14.00 
Ń. Żłowackiego numery parzyste ęod ko ca) 
ń. Żłowackiego numery nieparzyste ęod ko ca) 
3. Tuwima 8-2 (tylko numery parzyste - od ko ca) 

13.01.13 
niedziela 

14.00 
1. Chorzowska 27, 26 
2. Chorzowska 27b, 27a 
3. Chorzowska 29a, 29 

14.01.13 
poniedziałek 

15.45 
1. Tuwima 29-25 
2. Tuwima 37-21 
3. Tuwima 41, 19-17  

15.01.13 
wtorek 

15.45 
1. Chorzowska 28, 30, 34, 36 (czytaj uwagi punkt 6),  
    kol da dodatkowa oraz Chorzowska 55 ęod dołu),  
2. Tuwima 39, 23-21  

UWAGI DOTYCZĄCE KOLĘDY (uważnie przeczytać!):  
 

1. Plan kol dy podajemy z odpowiednim wyprzedzeniem po to, aby zaplanować wyjazdy i inne 
sprawy i dlatego prosimy, aby w miar  możliwości na kol dzie byli obecni wszyscy 

domownicy, a dzieci i młodzież ucząca si  miały przygotowany do wglądu zeszyt z religii! 
 

2. Wzorem ubiegłych lat uległa zmianie kolejność kolędy w stosunku do zeszłego roku 
(dotyczy to nie tylko ulic, ale też domów i mieszkań) dlatego prosimy o uważne zapoznanie 
się z planem. 

 

3. Kolędę będziemy rozpoczynać w takiej kolejności jak zapisano w planie kol dy (od 
pierwszego mieszkania), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej (np. „z góry”). 

 

4. Zasadniczo nie dzwonimy na dzwonki poszczególnych mieszkań, ci zaś, którzy obawiają 
si , że nie usłyszą dzwonka ministrantów mogą na swoich drzwiach umieścić kartk  z 
napisem:  
„PROSZ  O KOL D ” i wtedy ministranci zadzwonią do konkretnego mieszkania. 

 

5. Rodziny, które z ró nych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie, a 
chciałyby to uczynić, mogą zgłosić ten fakt i wtedy ich mieszkanie zostanie „dołączone” (po 
uzgodnieniu) do dnia, w którym kolęda jest w ich okolicy. żdyby zaproponowany termin nie 
odpowiadał, to tzw. kol da dodatkowa będzie miała miejsce 15.01.2013. 

 

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 zgłoszenie, które mo na zostawić w zakrystii lub w 
kancelarii (czyli bez zgłoszenia przychodzimy tylko do tych, którzy kolędę przyjmują co rok). 

 

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 zostaną przeznaczone na nowe witra e w prezbiterium 
(koszt 40 000 złś projekt w gablotce). 

 

9. Informujemy, e nasza parafia nie upowa niła nikogo do sprzeda y po domach opłatków, 
kartek wiątecznych, wiec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, zbierania datków itp. 
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Jezus obecny w źucharystii, będąc 
naszym największym ródłem mocy Bo ej na 
ziemi, jest tak e przedmiotem nieustannych 
ataków ze strony złego ducha. Dla przykładuŚ 
kilka lat temu wikariusz generalny z diecezji 
Turyn, ks. Żranco Peradotto, alarmował z 
powodu wzrastającej liczby profanacji Hostii w 
północnych Włoszech. We Żrancji, zwłaszcza 
w jej stolicy, księ a zmuszeni są do nieustannej 
czujno ci z powodu satanistycznych sekt, 
wykradających z ko ciołów konsekrowane 
komunikanty. Z kolei, w Rwandzie, zanim 
uzbrojone bandy dokonały masakry na 
kobietach i dzieciach, szukających schronienia 
w ko ciele, swe pierwsze salwy z broni 
maszynowej  sk ie rowały  w s t ronę 
Tabernakulum. Niedawno patr iarcha 
Jerozolimy – arcybiskup Michel Sabah – 
wyraził swe ubolewanie z powodu podobnego 
typu profanacji, dokonanej przez izraelskiego 
ołnierza w jednej ze wiątyń katolickich. 

Dodajmy, e w repertuarze satanistycznych 
zespołów rockowych z reguły znajdują się 
utwory wyra ające nienawi ć i pogardę wobec 
tajemnicy Eucharystii (z bardziej znanych – 
grupa Belfegor z utworem The Last Supper, 
czy zespół Deicide, nagrywający płyty w czasie 
„czarnych mszy”). 

Je li szatan z taką agresją atakuje 
Naj więtszy Sakrament, to zapewne dlatego, 
e jest On powodem jego największych 

pora ek. W jednej z ksią ek ojca źmiliano 
Tardiffa znajdujemy ciekawy epizod: W czasie 
Kongresu Odnowy w Duchu więtym 
przyprowadzono nam kobietę, która od 
dwudziestu lat cierpiała z powodu diabelskiej 
opresji. aden psychiatra ani psychoterapeuta 
nie potrafił jej ul yć. Modlili my się nad nią 
jakie  trzy godziny, lecz bez rezultatu. Przyszło 
mi wtedy do głowy, eby zaprowadzić ją przed 
tabernakulum. Powiedziałem jej, e nie dajemy 
sobie rady... Poleciłem jej oprzeć głowę o 
tabernakulum, a sam zawołałem w kaplicyŚ 
Panie, uwolnij ją, bo nie wiemy, co mamy z nią 

począć! Zaledwie wypowiedziałem te słowa, a 
ona padła na kolana, jak ra ona piorunem, 
zaczęła płakać wielkimi łzami – zupełnie 
uwolniona. Ksiądz, który towarzyszył mi obok, 
wykrzyknąłŚ Teraz, to naprawdę wierzę w 
rzeczywistą Obecno ć!  

więty Bernard wielokrotnie uwalniał 
osoby zniewolone działaniem Złego poprzez 
samo ukazanie im z bliska konsekrowanej 
Hostii. Podobną praktykę stosował tak e w. 
Jan od Krzy a w przypadku niejakiej Marii 
Vichés, która z powodu szatańskiej opresji nie 
była w stanie przekroczyć progu ko cioła. 

więty Karmelita przynosił jej wówczas 
Komunię, po której przyjęciu, odzyskiwała 
wolno ć. Historia Ko cioła obfituje w tego 
rodzaju wiadectwa na temat cudownej mocy 
źucharystii. Warto przedstawić jeszcze kilka z 
nich, rozpoczynając od osoby w. Żranciszka 
Salezego. Ustanowiony biskupem żenewy tu  
na początku XVII w., znalazł się w rodowisku 
zdominowanym przez kalwinizm, wrogo 
usposobiony do wiary w rzeczywistą obecno ć 
Chrystusa w źucharystii. Jednak e, w miarę 
działalno ci nowego Biskupa, przyprowadzano 
do niego coraz więcej osób zniewolonych 
siłami złego ducha. Brak źucharystii w 
chrze cijańskim kraju nie pozostawał bez 
swych konsekwencji. Z rąk Pasterza diecezji 
ludzie ci otrzymywali Komunię w., która 
dokonywała w nich nieraz spektakularnych 
uwolnień. Ponad czterysta osób zostało w ten 
sposób uwolnionych. Praktyka ta nie 
dokonywała się jednak bez kontrowersji, lecz 
ten wybitny teolog i nauczyciel ycia 
duchowego uzasadniał ją bardzo prostymi 
słowamiŚ Owszem, wiele tych niewinnych dusz 
zwraca się do mnieś ja udzielam im 
Naj więtszego Sakramentu, błogosławię im i 
mówięŚ id cie z rado cią, bo opu ciło was 
wasze cierpienie. Okazuje się jednak, e to nie 
biskup żenewy i zarazem ojciec duchowny w. 
Joanny de Chantal wpadł na tak wspaniały 
„pomysł duszpasterski”. Ju  w. Jan Kasjan († 



 Posła ie  św. A   

432) zaleca udzielanie Komunii w. ludziom 
dręczonym przez szatana. Co więcejŚ Synod w 
Orange (441 r.) wyra nie wypowiada się na 
temat stosowno ci dopuszczania do Komunii 
opanowanych siłami złego ducha, aby dostąpili 
uwolnienia.  

Na osobne przedstawienie zasługuje 
niecodzienne wydarzenie z ycia w. Piotra z 
Werony – niestrudzonego obrońcy wiary 
Ko cioła przed manichejczykami. Sekta ta, z 
którą mocno sympatyzował w. Augustyn przed 
swym nawróceniem, wzięła nazwę od swojego 
zało yciela Maniego († 277), który wymieszał 
elementy nauki chrze cijańskiej z pradawnymi 
mitami perskimi. Otó , w. Piotr miał zwyczaj 
zatrzymywać się podczas swych podró y u 
swego przyjaciela pod Mediolanem, który był 
gorliwym katolikiem. Pewnego jednak razu 
został przez niego bardzo chłodno przyjęty. Na 
pytanie o przyczynę tak niespodziewanej 
zmiany usposobienia, gospodarz opowiedział o 
swoim niedawnym spotkaniu z pewnym 
manichejczykiem, który wyrzucał mu 
goszczenie w domu Piotra z Werony – katolika 
i nieprzyjaciela prawdy. Manichejczyk ów 
zaproponował mu tak e udanie się do pewnej 
wiątyni, aby z ust Maryi dowiedział się, kto ma 

rację w sprawach wiary. Rzeczywi cieŚ był on 
wiadkiem ukazania się wspaniałej damy, która 

z wysoko ci ołtarza przemówiła do niegoŚ 
„Synu mój, ty jeste  w błędzieś zobacz, 
prawdziwa wiara jest tutaj, a nie u katolików. 
Ja, Matka Jezusa, mówię ci to!”. Wysłuchawszy 
tej opowie ci, Piotr z Werony odpowiedziałŚ 
„Id  i powiedz swemu przyjacielowi, e ja tak e 
zostanę manichejczykiem, je li tak samo 
zobaczę Matkę Bo ą”. Spotkanie zostało 
ustalone na następny dzień. Pewna kobieta, 
będąca medium, weszła w trans i niebawem 
przed ich oczyma pojawiła się postać pięknej 
damy, stojącej na ołtarzu. W momencie tym, 
Piotr wyciągnął z kustodii Hostię, 
zakonsekrowaną w czasie porannej Mszy w., 
uniósł Ją i powiedziałŚ „Je li rzeczywi cie jeste  
Matką Bo ą, to oddaj cze ć swemu Synowi!”. 
Zjawa natychmiast się ulotniła, pozostawiając 

po sobie chmurę dymu.  
Pewien katolicki ksiądz, ojciec Lamy, miał 

z kolei problemy z szatanem, nękającym go w 
czasie sprawowania źucharystii. Na własnej 
skórze do wiadczył, do jakiego stopnia 
nienawidzi on zarówno źucharystii, jak i 
kapłaństwa. Kiedy dana dusza przestaje się 
modlić – wyznał kapłanowi szatan – zaczynam 
ju  ją sobie poczytywać jako moją. Przestań się 
modlić, a ja przestanę cię gnębić! Pewnego 
ranka, w momencie rozpoczynania Mszy w., 
zły duch ukazał się po drugiej stronie ołtarza. 
Znalazł się tu, by drwić sobie ze mnie prosto w 
twarz – wyrzekł zniecierpliwiony w końcu 
ksiądz, rzucając szatanowiŚ nie będzie dzi  
rano Mszy w.! Nagle zabrzmiał pełen mocy 
głos PanaŚ Odprawiaj! Po nagłym zniknięciu 
„niemiłego go cia” wiątobliwy ksiądz 
powiedział sam do siebieŚ obydwaj dostali my 
tu nauczkę!  

Trochę podobną lekcję wiary w moc 
źucharystycznego Chleba otrzymał o. Jacques 
Verlinde, który przed kilku laty głosił rekolekcje 
kapłańskie w Częstochowie. W przeszło ci był 
zdolnym i pełnym sukcesów „uzdrowicielem”, 
posługującym się magią, wahadełkiem i innymi 
atrybutami „terapeutów” na usługach ojca 
kłamstwa. Nawet jeszcze krótko po swym 
nawróceniu nie rozstawał się z niektórymi 
praktykami, uwa anymi za nieszkodliwe, a 
nawet po yteczne przy uzdrawianiu z ró nych 
chorób. Którego  dnia, w czasie Mszy w., gdy 
utkwił wzrok w podniesionej w trakcie 
przeistoczenia Hostii – poczuł gwałtowny 
przepływ ohydnych i zniewa ających słów. 
Zaskoczony tym, zgłosił się do księdza tu  po 
zakończeniu liturgii. Po rozmowie z nim 
u wiadomił sobie, e posługiwanie się 
wahadełkiem i magią prowadzi do zniewolenie 
przez złe duchy. Sam moment przeistoczenia – 
objawienia się obecno ci zwycięskiego 
Chrystusa – ujawnił w nim słabo ć, polegającą 
na jednoczesnym słu eniu dwóm Panom. Jak 
wyznaje ojciec Verlinde, w rzeczywisto ci 
do wiadczenie to doprowadziło go do 
całkowitej rezygnacji z posługiwania się 
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Pewien człowiek umiera. W 
bramie nieba wita go w. 
Piotr i zaprasza do rodka. 
Kiedy wszedł zobaczył 
długi ciemny korytarz a na 

je go końcu małe pomieszczenia z malutkimi 
oknami. Zdziwiony pyta w. PiotraŚ Co to ma 
być? To jest niebo, tak przez nas upragnione? 
- Tak to jest niebo. 
Człowiek zerka przez malutkie okienko na dół i 
widzi bawiących się ludzi u miechniętych, 
zadowolonych i pyta: A tam na dole to co jest? 

- To jest piekło. 
- Je eli tak, to ja wolę i ć do piekła! 
- Słuchaj człowiekuŚ stamtąd nie ma powrotu! 
- Nie szkodzi, wolę i ć tam. 

w. Piotr odprowadził go do bramy i pytaŚ na 
pewno chcesz tam i ć? 
-Tak, nie marud  i wypu ć mnie stąd! 
- A więc id ! 
Człowiek zszedł do bramy piekieł. Tam wita go 
Lucyfer z szerokim u miechem, wręcza mu 
widły i mówi krótkoŚ piec nr 77 
- Jak to? Przecie  widziałem z góry ludzi 
bawiących się i radosnych a ty mi tu widły 
dajesz? 

Żarty ie poświęco e 

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 15.01.2013 

SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI 
WYLOSUJEMY NAŻROD ! 

1. Kiedy obchodzimy więto źpifaniiŚ 
a) 1 stycznia 
b) 6 stycznia  
c) 12 stycznia 

2. Uroczysto ć więtej Bo ej Rodzicielki obchodzimyŚ 
a) w Nowy Rok 
b) 2 lutego 
c) w Wigilię 

3) Która z źwangelii opisuje epizody z dziecięcego  
    ycia P. Jezusa? 

Nagrodę w Ko kursie Religij y  ufu dował: PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:  

 

1. Szatan, to upadły anioł. 
2. Msza w. odprawiana w Adwencie ku 
czci Matki Bo ej to roraty. 
3. Poetycki tekst w. Pawła o miło ci to 
Hymn o Miło ci. (1 Kor 13) 
 

Nagrod  (odebrać u ks. Proboszcza) 
otrzymuje Marek Tylikowski  

- gratulujemy! 

-  Byto , ul. Piekarska  

TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: /     
)ałatwia  wszelkie for al oś i  

związa e z pogrze e   
oraz w pła a  zasiłki pogrze owe 

 Posiada y włas e kre atoriu  

 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e 
ie ie ki  ertyikate  jakoś i 

 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok  
w kraju i zagra i ą 

BIURO CZYNNE: 

 

PARAFIALNA INTENCJA 
YWEŻO RÓ A CA: 

 

Aby trwaj cy w Ko ciele  
„Rok wiary” zaowocował o ywieniem 

wiary całej naszej parafii.  
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KALENDARIUM GRUDNIA  

Odeszli do wiecz ości:  

Wiecz y 
odpoczy ek racz 

i  dać, Pa ie,  
a światłość 
wiekuista  

iechaj i  świeci.  

(do dnia 18.12.2012) 
 

źl bieta Le niewska, l. 43 
Zbigniew Ochman, l. 60 
Kazimierz Florek, l. 75 
Helena Kundro, l. 82 
Waldemar Pancer, l. 85 

Sakra e t ałżeństwa zawarli: 

 

 

 

 
 

Mie z sław Gawr ś i Da uta Sz el 

 

 

Sakra e t chrztu 
przyjęli: 

Anna Dworak 

Antoni Szneler 

Jakub Ostryński 
Karolina Rother-Kuna 

KANCELARIA CZYNNA: z ia  a str.  

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 

Sakrament chrztu i błogosławie stwo rocznych dzieci:  
I-sza niedziela miesiąca na Mszy w. o godz. 12.00 (nauka przedchrzcielna dla rodziców  

i chrzestnychŚ w sobotę poprzedzającą - wyjątkowo - o godz. 10.00 w salce). 

Katolicka Poradnia Rodzinna: I i III wtorek miesiąca od 18.30 do 19.00  
- 3 spotkania dla narzeczonych (po uzgodnieniu mo na ustalić inny terminŚ tel. 605 085 822) 


