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 LUTY  /  

wi to Oczyszczenia 
Czterdziestego dnia po Bo ym Narodzeniu 
Ko ciół obchodzi więto Ofiarowania 
Pańskiego, zwane dawniej więtem 
Oczyszczenia Naj więtszej Maryi Panny, a w 
tradycji polskiej więtem Matki Bo ej 
Gromnicznej. Ofiarowanie Pana Jezusa w 

wiątyni Jerozolimskiej było wa nym 
wydarzeniem w yciu więtej Rodziny. w. 
Łukasz źwangelista napisałŚ Gdy za  nadszedł 
dzień poddania ich, 
zgodnie z Prawem 
M o j ż e s z o w y m 
oczyszczeniu, zanie li 
Go do Jerozolimy, aby 
był ofiarowany Panu, 
według tego, co jest 
napisane w Prawie 
P a ń s k i m Ś  K a ż d e 
pierworodne dziecko 
płci męskiej będzie 
po więcone Panu. 
Mieli również złożyć 
ofiarę zgodnie z tym, co jest powiedziane w 
Prawie PańskimŚ parę synogarlic lub dwa 
gołąbki (Łk 2,22-24). Według Prawa 
Moj eszowego ka da kobieta przez 
czterdzie ci dni po urodzeniu chłopca, a przez 
osiemdziesiąt dni po urodzeniu dziewczynki 
pozostawała "nieczysta". Nie wolno jej było 
dotykać niczego więtego, ani wchodzić do 
wiątyni. Po upływie tego czasu matka musiała 

przynie ć do wiątyni jednorocznego baranka.  

Je li za  ona jest zbyt uboga, aby przynie ć 
baranka, to przyniesie dwie synogarlice, albo 
dwa młode gołębie, jednego na ofiarę 
całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną za 
nią i będzie oczyszczona ( por. Kpł 12,8).  

wiatło ć na o wiecenie pogan 
Pamiątkę tego dnia, w którym w jerozolimskiej 
wiątyni starzec Symeon wziął na ręce 

sze ciotygodniowe Dzieciątko i uniósł Je 
wysoko z najwy szą czcią, poznając w Nim 

Zbawiciela wiata, 
Ko ciół obchodził ju  
w IV wieku. Od połowy 
V wieku ustalono datę 
2 lutego jako więto 
Prezentacji Dzieciątka 
Jezus. W VII wieku 
pojawia się nazwa 
O c z y s z c z e n i a 
Naj więtszej Maryi 
Panny. W tradycji 
polskiej, dzień ten 
nazywa się więtem 

Matki Bo ej żromnicznej. W ten sposób 
uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję 
małego Jezusa do wiątyni. W czasie 
Ofiarowania, starzec Symeon wziął na ręce 
Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowaŚ 

wiatło ć na o wiecenie pogan i na chwałę 
ludu Izraela (Łk 2,32). Według podania 
procesja z zapalonymi wiecami była znana w 
Rzymie ju  w V wieku. Natomiast od X wieku 
upowszechnił się obrzęd po więcania wiec, 
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których płomień symbolizuje Jezusa – 
wiatło ć wiata, Chrystusa, który uciszał 

burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem 
wszystkich praw natury...  
Tradycja polska 
W Polsce więto Ofiarowania Pana Jezusa ma 
charakter wybitnie Maryjny. Widzimy Maryję, 
jako Tę, która sprowadziła na ziemię 
niebiańskie wiatło i która tym wiatłem nas 
broni oraz osłania od wszelkiego zła. Dlatego 
często bierzemy do rąk gromnice, zwłaszcza w 
niebezpieczeństwach wielkich klęsk i gro ącej 
mierci. Po więcone 2 lutego wiece, jakby 

widomy znak Bo ej Jasno ci, zapala się w 
trudnych yciowych chwilach po to, aby 
"zadziałała" interwencja Bo ej Opatrzno ci. W 
religijnej tradycji polskiej podczas burzy, nadal 
stawiamy wiece – gromnicę w oknach. 
żromnicami za egnywano klęski gradowe, ich 
dymem kre lono znaki krzy a na drzwiach, 
piecu, oknach i belkach stropowych, jako 
"zapory przeciw nieczystym siłom i 
nieszczę ciom". W ka dym domu katolickim 
powinna być przynajmniej jedna gromnica. 
Zapala się ją tak e przy konającym, aby Maryja 
- Ta, która niosła do wiątyni Jezusa - 

wiatło ć Prawdziwą, prowadziła dusze 
umierających wprost do wiekuistej wiatło ci, 
do nieba. 
ĄPrzedłu onyĄ okres Bo ego Narodzenia 
Z Uroczysto cią Matki Bo ej żromnicznej 
kończy się w Polsce okres piewania kolęd, 
trzymania łóbków i choinek – kończy się 
niejako przedłu ony okres Bo ego Narodzenia. 
Liturgicznie okres ten kończy się wcze niej – 

więtem Chrztu Pana Jezusa. Jednak polski 
zwyczaj ma swoje uzasadnienie nie tylko w 
dawnej tradycji, ale przede wszystkim w tym, 
e w Matkę Bo ą żromniczną Pan Jezus 

jeszcze jako Dziecię jest ofiarowany w wiątyni.  
Często tak e razem z uroczysto cią Matki 
Bo ej żromnicznej kończy się równie  w 
Po lsce  ok res  ko lędowan ia ,  czy l i 
duszpasterskiej wizyty w rodzinach – po 
domach. 

Od 1997 roku z woli bł. Jana Pawła II, Ko ciół 
powszechny obchodzi równie  dnia 2 lutego, 
Dzień ycia Konsekrowanego, po więcony 
modlitwie za osoby, które oddały swoje ycie 
na słu bę Bogu i ludziom w niezliczonych 
zakonach, zgromadzeniach i instytutach 
konsekrowanych.  
W polskiej literaturze o tym więcie, pięknie 
napisała Kazimiera IłłakowiczównaŚ  
O Panno prze liczna, gromniczna! 
Pod ogień Twój więcony, 
wiszący nad woskiem gromnic, 
przez las kolący i wyjące wilki, 
idę bez wszelkiej obronyŚ 
Nie módl się, ani się przyczyniaj, 
ale tylko wspomnij! 
Ty, co  rodziła Dziecię bez ognia i dachu, 
a przez ucieczkę uszła od zamachu 
i potem całe życie wyczekała w lęku 
na Syna mękę. (…)  
I nie módl się, Naj więtsza Panno, 
Gwiazdo szczę liwego, krótkiego konania, 
nie módl się, Zorzo łask, nie osłaniaj, 
tylko wspomnij. 
Pani Gromniczna 
Szczególnie rzewny i chwytający za serce jest 
motyw podań ludowych o Matce Bo ej 
żromnicznej, która "pod płaszcz swej 
przemo nej opieki bierze wszystkie sieroty, a 
zwłaszcza te, których matki pomarły trzymając 
w stygnącej dłoni zapaloną gromnicę. Umiera 
człowiek, kończy się jego ziemska wędrówka, 
przy jego ło u gromadzi się rodzina. 
Umierający, wyrazem swych oczu, daje znać, 
e czego  chce i ka dy wie, o co prosi i w 

stygnącą ju  dłoń podają mu zapaloną 
gromnicę... W serce wstępuje ufno ć, e u jego 
ło a stoi Pani żromniczna, by swego wiernego 
czciciela przeprowadzić przez bramę mierci 
ze wiatłem gromnicy w ręku". Ludowy poeta 
Józef Strug, tak przed wielu laty pisał o 
żromnicznej wiecyŚ 
Gdy życie nasze dobiegnie do końca, 
Gdy Bóg ostatnie godziny policzy, 
Niech nam za wieci, jak promienie słońca, 

wiatło gromnicy. 
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Gdy nasze czoło pot miertelny zrosi, 
Gdy nasze łoże obstąpią szatani, 
Twojej obrony niech każdy uprosi - 
Gromniczna Pani! 
Kiedy nad nami zawisną czarne chmury, 
Gdy na wsze strony lecą błyskawice, 
Gdy ciemno ć straszna od dołu do góryŚ 

więćmy gromnicę! 
Matko Naj więtsza! My nędzni grzesznicy, 
Pod Twoją obronę się uciekamy, 
Przed Twym obrazem, przy wietle gromnicy, 
Ciebie błagamy! (…)  
Bądź nam Matką w życiu i przy zgonie, 
Niech Twoja łaska zawsze nam przy wieca, 
Niech nasza miło ć ku Tobie zapłonie.  
Rozpalić domowy ogie  
Ludowym zwyczajem – gromnicę po 
po więceniu w ko ciele, zanoszono zapaloną 
do domu, aby od tego ognia rozpalić domowy 
ogień, co miało zwiastować zgodę i miło ć w 
rodzinie. Z zapaloną gromnicą obchodził te  
gospodarz całe swoje obej cie i dom, klękając 
na ka dym progu, aby złe moce nie miały 
przystępu do zagrody.  
Zachowały się tak e liczne przysłowia, 
związane z dniem Matki Bo ej żromnicznej, 
okre lające pogodę i urodzaje na najbli sze 
lato:  

Gromnica, zimy połowica. 
Gdy na Gromnicę z dachu ciecze, zima jeszcze 

się odwlecze. 

Biskupi Polscy, w oparciu o analizę sytuacji dotyczącej działalno ci suspendowanego ks. Piotra 
Natanka, stanowczo przestrzegają katolików przed gromadzeniem się wokół jego osoby i 
popieraniem głoszonych przez niego idei. Mimo wyra nego zakazu biskupa miejsca i nało onej 
kary kanonicznej, ks. Natanek nie zaprzestał swojej działalno ci. Msze w. sprawowane przez 
suspendowanego kapłana są niegodziwe i więtokradzkie, a udzielane rozgrzeszenia – niewa ne. 
Rada Stała źpiskopatu Polski po raz kolejny stanowczo przestrzega te  katolików przed błędnym 
nauczaniem tego duchownego i prosi wiernych, by nie korzystali z posługi duszpasterskiej ks. 
Natanka, nie kierowali się jego nauką, nie wierzyli w jego bezpodstawne zapewnienia o jej 
zgodno ci z nauczaniem papie y i biskupów oraz nie przystępowali do tworzonych przez niego 
grup. 
Osoby współpracujące z suspendowanym ks. Natankiem przyczyniają się do rozłamu wspólnoty 
wierzących. Współdziałając w niszczeniu jedno ci Ko cioła, popełniają grzech, z którego mają 
obowiązek oczy cić się w sakramencie pokuty. Warunkiem natomiast otrzymania rozgrzeszenia 

Zgodnie z ustawą ka dy podatnik ma mo liwo ć przekazania 1% swojego 
podatku nale nego za poprzedni rok podatkowy - zamiast bud etowi państwa 
- organizacji po ytku publicznego. Serdecznie zachęcamy do przekazania 
swojego 1% na dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas Diecezji 

Gliwickiej - KRS: 00 0024 7809 lub Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej w 
Gliwicach KRS: 00 0000 2841. Wa ne jest, aby my mieli wiadomo ć, e nie przekazuj c Ń% 
nic nie zyskamy, a przekazuj c nic nie tracimy ze swoich dochodów, a zyskujemy rado ć serca! 
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9-22 września 2012   Cena: ń 550 zł 
 

Ń dzie : ok. 19.00 wyjazd, nocny przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch 
ń dzie : Rawenna: spacer po mie cie, Bazylika s .Maria in Porto, zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja, nocleg w okolicy Riminii 
3 dzie :  niadanie, Tivoli:  spacer po przepięknych ogrodach i Villa d źste, obiadokolacja, 

nocleg w okolicy Castellamare 
4 dzie : niadanie, Amafi, Positano: wycieczka statkiem na wybrze e amalfitańskie, 

zwiedzanie miasteczek, obiadokolacja, nocleg w okolicy Castellamare 
5 dzie : niadanie, wyjazd na Sycylię, Pompeje: Bazylika MB Ró ańcowej, obiadokolacja, 

nocleg w ok. Patti 
6 dzie : niadanie, Monreale:  Katedra z przepięknymi mozaikami Chrystusa Pantokratora, 

obiadokolacja, nocleg w okolicy Marsali 
7 dzie : niadanie, Marsala: z zwiedzanie miasta z mo liwo cią degustacji win, Mazara: 

Katedra,  obiadokolacja, nocleg w okolicy Marsali 
8 dzie :  niadanie, Erice, zwiedzanie starego miasta, ko ciół Matrice, Trapanii: Sanktuarium, 

przejazd malowniczą drogą, przy której znajdują się charakterystyczne saliny, 
obiadokolacja, nocleg w okolicy Marsali 

9 dzie : niadanie, Palermo: spacer po mie cie, Katedra. Żontanna wstydu, Ko ciół Martorana, 
Plac 4 naro ników, obiadokolacja, nocleg w okolicy Patti 

Ń0 dzie : niadanie, Gibilmanna : Sanktuarium Maryjne, Castelbuono: Ko ciół  z relikwią – 
czaszką w. Anny, degustacje smakołyków z jesionu mannowego, obiadokolacja, 
nocleg w okolicy Patti 

ŃŃ dzie :  niadanie, Mesyna: Katedra, obiadokolacja i nocleg w okolicy Fiuggi  
Ńń dzie :  niadanie, Watykan: nawiedzenie grobu bł. Jana Pawła II, Bazylika w. Piotra, spacer 

po mie cie, obiadokolacja i nocleg w okolicy Żiuggi 
Ń3 dzie   niadanie, Bolsena: spacer po mie cie gdzie miał miejsce Cud źucharystyczny, 

ko ciół w. Krystyny, obiadokolacja, nocleg w ok. Padwy  
Ń4 dzie : niadanie, przejazd w kier. Polski, powrót w godzinach wieczornych. 
 
W programie przewidziane jest również kilkukrotne plażowanie, ale nie ujęto tego w programie, ze 
względu na pogodę, która może zmienić plany 

 

 komfortowy autokar, opieka pilota 

 ubezpieczenie KL i NNW Warta Travel do 10.000 € 

 Ńń noclegów, hotele we Włoszech ępokoje ń, 3 osobowe z łazienkami)  
 Ńń niada , Ńń obiadokolacji 
Dodatkowo płatne ok. 115 € (bilety wstępu, rejs statkiem, lokalni przewodnicy itp.) 
 

BLIŻSZE INFORMACJE I ZAPISY (wraz z zaliczką 500 zł) u ks. Proboszcza  
lub w kancelarii - ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń! 
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Czytając Słowo Bo e oraz obserwując to, co 
Bóg czyni podczas źucharystii z modlitwą o 
uzdrowienie w wielu miejscach na ziemi, a 
tak e w naszej parafii, próbujemy budować 
naszą wiarę w Jezusa, który działa dzisiaj. Jest 
to wa ne, gdy  dla wielu ludzi wiara w Boga 
oznacza mówienie o Kim , kto kiedy  był, czy 
te  o Kim , kto dając początek wiatu, obecnie 
jakby go zostawił i nie interesował się losem 
człowieka. Nie są to nowe rozterki, gdy  ju  u 
proroka Izajasza czytamy: Mówił Syjon: ĄPan 
mnie opu cił, Pan o mnie zapomniałĄ. 
Oznacza to, e pytania i wątpliwo ci 
dzisiejszych wierzących, dramaty wręcz, które 
dzi  prze ywamy, nie były obce ludziom 
czasów biblijnych. Bóg odpowiadaŚ  Czy  
mo e niewiasta zapomnieć o swym 
niemowl ciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja 
nie zapomn  o tobie (Iz 49,15).  
Bóg nigdy nie zapomniał o Tobie i dlatego dzi  
w rozmaity sposób okazuje swoją miło ć. 
Jednym z nich jest uzdrawianie naszych 
poranionych przez cierpienie emocji, naszych 
my li, a w końcu tak e i ciała. Dotychczas, na 
podstawie Słowa Bo ego i naszego 
do wiadczenia, zobaczyli my, e Bóg uzdrawia 
z miło ci, dlatego, e nie ma nic wspólnego ze 
złem oraz ze względu na obietnice, jakie dał w 
swoim Słowie. Dzi  przyjrzymy się kolejnej 
przyczynie, dla której powinni my oczekiwać 
Bo ej ingerencji w nasze ycie.  
Znamienne jest, e dla apostołów uzdrowienie 
w Imię Jezusa nie było czym  nadzwyczajnym, 
ale standardem ich słu by, tak, jak standardem 
dzisiejszego Ko cioła jest sprawowanie 
sakramentów. Co więcej, uzdrowienie, 
uwolnienie od demonów, było potwierdzeniem 
prawdziwo ci ich nauczania i to do tego 
stopnia, e Paweł w sporze z fałszywymi 
nauczycielami podaje te cuda jako sprawdzian 
autentyczno ciŚ „B d  zwa ał nie na słowa 
tych, co si  unosz  pych , ale na to, co 
mog  uczynić. Albowiem nie w słowie, lecz 

w mocy przejawia si  królestwo Bo e.” Dla 
Pawła było jasne, e Bóg uzdrawia, aby 
potwierdzić prawdę źwangelii.  
Co to znaczy? Je eli głosimy Jezusa, który 
umarł i zmartwychwstał, Zbawiciela, to 
powstaje pytanie: gdzie jest ten Zbawiciel? 
Jezus yje – a jak mo na się o tym przekonać? 
Apostoł Paweł w niemal ka dym li cie 
potwierdza, e głoszeniu źwangelii towarzyszą 
znaki, które potwierdzają jej prawdę. Do 
Tesaloniczan pisze: „Wiemy, bracia przez 
Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo 
nasze głoszenie Ewangelii w ród was nie 
dokonało si  przez samo tylko słowo, lecz 
przez moc i przez Ducha wi tego, z wielk  
sił  przekonania”. ęŃ Tes Ń,5) Co to znaczy, 
e „głoszenie źwangelii dokonało się przez 

moc”? To znaczy, e słowom apostołów 
towarzyszyły cuda i znaki mocy Bo ej. żalatom 
za  przypominaŚ „Czy Ten, który udziela wam 
Ducha i działa cuda w ród was, czyni to 
dlatego, e wypełniacie Prawo za pomoc  
uczynków, czy te  dlatego, e dajecie 
posłuch wierze?” (ża 3,5) Oznacza to, e 
mieszkańcy żalacji, do których adresowany był 
list, stale do wiadczali cudów! 
Wniosek nasuwa się takiŚ głoszeniu źwangelii 
powinny towarzyszyć znaki mocy Bo ej w 
postaci uwolnienia od złych duchów, 
uzdrowienia ciała, emocji, psychiki, nawróceń i 
inne, je li tylko głosimy autentyczną źwangelię. 
I tak się dzieje, nawet w nieoczekiwanych 
sytuacjach.  
Kiedy  na kolędzie modliłem się za osobę, 
która czuła się tak źle, że nawet na kolędę nie 
wstała z łóżka. Zgodnie z nakazem Jezusa, 
modliłem się o jej zdrowie i wyszedłem z 
mieszkania. Później powiedziano mi, że po 
kolędzie ta osoba wstała, jak gdyby nigdy nic 
jej nie było. Na jednej z Eucharystii o 
uzdrowienie w naszej parafii podeszła do 
modlitwy kobieta w wieku 86 lat, mając bardzo 
przytępiony słuch w jednym uchu, tak, że bez 
aparatu nie słyszała na to ucho. Gdy się 
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Bytom był i jest zawsze bliski 
memu sercu, poniewa  z 
Bytomia pochodzę, a konkretnie 
z parafii p.w. w. Barbary. Nigdy 
te  nie spodziewałem się, e w 

Bytomiu będę pracował jako wikary. Tym 
większe było moje zaskoczenie, gdy po 5-
letniej pracy w mojej pierwszej parafii p.w. w. 
Teresy od Dzieciątka Jezus w 
Zabrzu Mikulczycach zostałem 
skierowany do pracy w Waszej 
parafii . 
Znałem jej teren, ale nie znałem 
ludzi. Wkrótce po przybyciu 
jednak zmieniło się i to. Zostałem 
otoczony yczliwo cią Parafian, 
s z c z e g ó l n i e  t y c h  b l i e j 
zaanga owanych w ycie 
lokalnej społeczno ci. Dzięki nim 
wspominam ten czas jako 
kolejny dobry okres nauki i zdobywania 
do wiadczeń. Mile wspominam pracę z 
ministrantami i mariankami. Udało się nam w 
tym krótkim czasie przeprowadzić kilka 
sensownych inicjatyw. Szczególnie dobrze 
wspominam pracę z rodzinami, które związały 
się czym  w rodzaju kręgu Domowego 
Ko cioła. Dziękuję w tym miejscu wszystkim, z 
którymi spotykałem się indywidualnie, ale i przy 
okazji kolędy i innych wspólnotowych spotkań. 
Pamięć jest ulotna, więc trudno mi wymieniać 
wszystkie osoby z imienia i nazwiska, nie 
chciałbym nikogo pominąć. Ostatnią okazją do 
wspólnego spotkania – chocia  tylko od ołtarza 
– był Wasz parafialny odpust w 2010 roku, w 
którym uczestniczyłem. Wielu z Was poznałem, 
a z niektórymi mogłem zamienić parę miłych 
słów. Ka demu za wszelką okazaną sympatię 
przez dobre słowo i u miech oraz 
wyrozumiało ć co do mojej osoby składam 
serdeczne „Bóg zapłać”. 
Rok pobytu i słu by w Waszej parafii szybko 
minął, trzeba było się znów pakować i 
przeprowadzać, tym razem do żliwic. Kolejne 8 

lat pracowałem w parafii katedralnej p.w. w. 
Ap. Piotra i Pawła. Jak widać w yciu księdza 
nie ma reguły, co do czasu pracy w 
poszczególnych parafiach. Pracowałem 5 lat w 
Zabrzu, rok u Was i a  8 lat w żliwicach. 
Obecnie pracuję – ju  jako proboszcz – tak e 
w żliwicach, w parafii p.w. Ducha w. Nie jest 
to parafia miejska, poniewa  Ostropa jest 

dzielnicą, a raczej wioską 
„przyklejoną” do żliwic. Zawsze 
marzyłem o pracy w mniejszej 
parafii. Lubię ciszę i piękno 
przyrody, a w du ych miastach 
nie mogłem na to liczyć… 
Ostropska wspólnota liczy ok. 
2.800 parafian. Obecnie pracuję 
z jednym wikarym i księdzem 
rezydentem. Parafianie są 
bardzo dobrzy, osadzeni w 
mocnej ląskiej religijno ci. Dla 

nich wiara, Ko ciół jest czym  bardzo wa nym 
w yciu. To widać chocia by po ilo ci 
uczestniczących w niedzielnej Mszy w. – ok. 
50%. Bardzo chętnie anga ują się we wszelkie 
inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze. Na 
pewno nie wszystko jest idealne, ale bardzo 
jestem zadowolony, e zostałem posłany przez 
ks. Biskupa do tej parafii. Mam pod opieką dwa 
ko ciołyŚ tzw. nowy p.w. Ducha w. oraz stary 
drewniany ko ciół p.w. w. Jerzego (XVII w.). 
Na brak prac remontowych nie narzekam, ale 
przy wspólnym wysiłku i zrozumieniu wiernych 
wszystko idzie do przodu i widzimy wymierne 
wyniki tej współpracy. My lę, e charakter 
Ostropian mo ecie poznać m. in. przez 
pryzmat osoby Waszego wikarego ks. 
Tomasza Hajoka, poniewa  z Ostropy 
pochodzi. 
Dziękuję jeszcze raz Wam drodzy Parafianie 
za wszystko i yczę nie tylko w tym roku, ale na 
całe ycie wielu łask Bo ych, opieki Matki 
Bo ej i Waszej Patronki w. Anny oraz 
budowania Parafii jako rodziny, gdzie ka dy 
będzie się dobrze czuł i znajdzie swoje 
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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 
20.02.2012 

 

SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI 

1. Kiedy obchodzony jest Dzień ycia Konsekrowanego 
i kto go ustanowił (odp. w gazetce) 
 

2. Kto i ile napisał Listów do Koryntian? 
 

3. Jak inaczej nazywa się więto obchodzone 2 lutegoŚ 
a) Objawienie Pańskie 
b) Ofiarowanie Pańskie 
c) Matki Bo ej żromnicznej 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:  

1. Siostry Łazarza, przyjaciela Jezusa, to 
Marta i Maria. 
2. Dawne, ju  nieu ywane, uroczyste 
nakrycie głowy papie a, to tiara. 
3. Czuwanie przed Bo ym Narodzeniem 
to Wigilia. 
 

Nagrod  (odebrać u ks. Proboszcza) 
otrzymuje Marek Tylikowski  

- gratulujemy! 

 

ODA DO KREPLA  
- NA TŁUSTY CZWARTEK 

 

Łoj ty kreplu moj kochany 

tyś we tuszczu łokompany 

Jo mom smaka durś na ciebie 

Jak cie wcinom to 
żech w niebie 

A twoj filong z marmeladom 

Na kolana przed nim padom 

Możesz być popudrowany 

A najlepi lukrowany 

Jo i tak cie kreplu zjym  
We tyn czwortek to już wiym 

Żarty ie poświę o e 

-  Byto , ul. Piekarska  

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

związa e z pogrze e   
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe 

 Posiada y włas e kre atoriu  

 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e 
ie iecki  certyikate  jakości 

 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok  
w kraju i zagra icą 

BIURO CZYNNE: 

Nagrodę w Ko kursie Religij y  ufu dował: 

PARAFIALNA INTENCJA 
YWEŻO RÓ A CA: 

 

Za chorych i cierpi cych parafian,  
aby P. Jezus dotkn ł ich moc  swej 

miło ci i uleczył ich dusz  i ciało oraz 
przemienił ich smutek w rado ć.   

W ka elarii paraial ej przyj uje y za ówie ia a 
osięż e krzyże z arły h do kapli y św. Bar ary koszt  

zł; hodzi ie tylko o z arły h paraia , ale wszystki h 
krew y h i przyja iół . Bardzo prosi y, a y za ówie ia 
składać do koń a lutego, gdyż pla uje y zawiesić je a 
Wielka o , a potrze y jest zas a i h produk ję. 
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KALENDARIUM STYCZNIA  

Odeszli do wie z oś i: od d ia . .  

Leon Jarczewski, l. 77 
Cecylia Ziemkiewicz, l. 46 
Jan Czauderna, l. 80 
Henryk Malkowski, l. 71 
Krystyna Majdzińska, l. 58 
żabriela Anioł, l. 75 
Katarzyna Gryzik, l. 76 

Danuta Bogacka, l. 79 
Urszula Grzegorczyk, l. 63 
Alicja Olszówka, l. 53 
Norbert Matuszowic, l. 69 
Janina Wi nicka, l. 90 
Danuta Kokoszyńska, l. 51 

 

Sakra e t hrztu 
przyjęli: 

Igor Łapkiewicz 

Hanna Szolka 

Wojciech Piechaczek 

Kamil Kaczmarzyk 

KANCELARIA CZYNNA:  
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 

Z okazji wspomnienia Matki Bo ej z Lourdes i wiatowego Dnia Chorego  
zapraszamy w sobotę 11. lutego o godz. 9.00 

 

CHORYCH I STARSZYCH PARAFIAN NA MSZ  W. Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHORYCH.  
 

Prosimy bliskich i przyjaciół chorych o pomoc im w dotarciu na tę Mszę w.! 

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.  
 

Za złożo e oiary z góry składa y  


