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Dobry łotr dobrym łotrem, ale pan nie znał mojego s siada! Rozbił rodzinę, łapówkarz,
nakradł jak mało kto, łajdaczył się całymi dniami. I żeby taki człowiek przyj ł pod
koniec życia kapłana? No co podobnego. Miłosierdzie Boże ma też jakie granice!
Benedyktyn o. Karol Meissner na
rekolekcjach opowiadał przejmującą historię
hitlerowca Rudolfa Hessa. Był znany jako
prawa ręka samego Hitlera (nie nale y go mylić
z Rudolfem Hössem, komendantem obozu w
Auschwitz). Siedząc w więzieniu, poprosił o
długą spowied . Pó niej kapłan miał odprawić
Mszę więtą dla wię niów. Nie było ołtarza.
Odprawimy ją na waszych dłoniach zdecydował. Na czyich? Losujmy. Wypadło na
Hessa. źucharystię sprawowano na dłoniach
hitlerowca.
Po kazaniu do zakrystii wpadły oburzone
parafianki. „Ooo, tego przykładu mógł nam
Ojciec oszczędzić!”.
Hans Frank, generalny gubernator
Generalnej Guberni, hitlerowski zbrodniarz,
został skazany na szubienicę. Po ogłoszeniu
wyroku pokiwał głowąŚ „ mierć przez
powieszenie? Zasłu yłem na nią i
spodziewałem się tego”. Do spowiednika za
powiedziałŚ „Dziękuję za dobre traktowanie w
więzieniu. Proszę Boga o miłosierdzie” .
Lekarze i stra nicy więzienni z Norymbergii
opowiadają, e w ostatnich tygodniach ycia
nie rozstawał się z Biblią.
„ w. Franciszek” krakowskiej cyganerii
Piotr Skrzynecki, legenda Piwnicy pod
Baranami, był dobrym duchem krakowskiej
cyganerii. Niezwiązany z adnym Ko ciołem, z

adną konkretną formą kultu.
Jazzman i perkusista popularnych
Skaldów Jan Budziaszek, opowiada przejętyŚ
„Piotr zmarł w niedzielę. Krystyna
Zachwatowicz przeglądając w sobotę w
szpitalu kieszenie jego marynarki, aby nie
zginęło nic wa nego, wyciągnęła - ku
wielkiemu zdumieniu - ró aniec. Kto by
pomy lał? Ju wcze niej, kiedy towarzystwo
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piwniczne rozchodziło się do domów po
kabarecie, Piotr nagle znikał. Byli przewa nie
tak zmęczeni, e nikt tego nie zauwa ał. Mało
kto wiedział, e zanim udał się do domu
»musiał« odwiedzić jeszcze ko ciół
franciszkanów. Kilka godzin przed miercią
powtarzał ju tylkoŚ więty Żranciszku, więty
Żranciszku, więty Żranciszku...”.
Rozgrzeszenie komunisty
żustav Husak był w latach czterdziestych
ministrem spraw wewnętrznych Słowacji,
pó niej prezydentem Czechosłowacji. Był
bezwzględny i niesamowicie aktywnyŚ
osobi cie nadzorował procesy przeciwko
duchownym, prze ladował m.in. kardynała
Jana Korca. W czasach stalinowskich
nadzorował zresztą akcje aresztowania
większo ci katolickich duchownych.
Nieoczekiwanie tu przed miercią poprosił o
spowied . Kogo? Kardynała Jana Korca.
Hierarcha nie tylko dał mu rozgrzeszenie, ale
publicznie o wiadczył, e znalazł w nim
człowieka skruszonego i nawróconego.
Inny posąg tej epoki? Aleksander
Zawadzki. Komunista z krwi i ko ci. Często
kręciła się wokół niego rodzona siostra. Ku
zgorszeniu towarzyszy była zakonnicą. Starała
się delikatnie prostować yciowe błędy brata.
żdy umierał w rządowym sanatorium pod
Warszawą, niespodziewanie poprosił o
spowied . Wyspowiadał go na ło u mierci
zakonnik, który, by wej ć do komunisty, musiał
przebrać się za pielęgniarza. Sprawa była
bardzo gło na, słu ba bezpieczeństwa podjęła
nawet specjalną akcję dezinformującą, e to
nieprawda. Jak człowiek, który w 1949 roku
rzucił hasło do walki z Ko ciołem, mógł się
nawrócić?
Daj mi duszę swoj
wiadkowie byli poruszeni „stylem”
umierania jednego z największych
kompozytorów w historii ludzko ciŚ Żryderyka
Chopina. Twierdzą, e umarł jak więty. A nikt
się tego po nim wcze niej nie spodziewał.
Będąc na emigracji w Pary u poznał
pisarkę żeorge Sand. Oczarowała go. Była

jedną z pierwszych feministek. Ubierała się jak
mę czyzna, przeklinała i paliła jak smok. Miała
dwoje dzieci i była rozwódką. Często zmieniała
kochanków. Żryderyk wdał się z nią w romans.
Byli kochankami przez dziewięć lat. Na
paryskich salonach traktowano ich jak
mał eństwo. Pod jej wpływem zaczął religijnie
stygnąć.
W końcu jednak romans się skończył.
żeorge Sand w ciekła się na Żryderyka i
zerwała z nim wszelkie kontakty. Kompozytor
popadł w wielkie przygnębienie. Pogłębiła się
jego gru lica. Nie umiał ju komponować.
„Pobo no ć, którą wyssał z łona matki,
była mu ju tylko rodzinnem wspomnieniem” napisał o jego ówczesnym stanie Aleksander
Jełowicki, serdeczny przyjaciel. Jełowicki był
powstańcem listopadowym, a pó niej został
księdzem. „Bezbo no ć towarzyszów i
towarzyszek jego lat ostatnich wsiąkała coraz
bardziej w chwytny umysł jego, i na duszy jego,
jak chmurą ołowianą, osiadał zwątpieniem. I
tylko ju mocą wykwintnej przyzwoito ci jego
się stawało. e się nie na miewał gło no z
rzeczy więtych, e jeszcze nie szydził” zanotował.
W 1849 r. gru lica zaczęła Chopina
pokonywać. Ks. Jełowicki odwiedził go kilka
miesięcy przed miercią. Padli sobie w objęcia.
W czasie rozmowy Aleksander napomknął co
o mamie Fryderyka. - Rozumiem Cię! przerwał mu Żryderyk. - Nie chciałbym umrzeć
bez sakramentów, eby nie zasmucić matki...
Ale ich nie mogę przyjąć. bo ju nie rozumiem
po twojemu. Pojąłbym jeszcze słodycz
spowiedzi. płynącą ze zwierzenia się
przyjacielowi, ale spowiedzi jako sakramentu
nie pojmuję. Je eli chcesz. to dla twojej
przyja ni u ciebie się wyspowiadam. Ale
inaczej, to nie - stwierdził.
Ksiądz Aleksander wiedział. e przy takiej
spowiedzi nie mógłby udzielić rozgrzeszenia.
W ciągu najbli szych miesięcy często
odwiedzał Żryderyka. Kompozytor nadal jednak
nie chciał słyszeć o sakramencie. żdy Chopin
umierał, Jelowicki przybiegł do niego. Żryderyk
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u cisnął mu rękę i powiedziałŚ - Kocham cię
bardzo. ale nic nie mów, id spać!
Wstał ranek, „O Bo e lito ci! Je eli dusza
brata mego źdwarda miła jest Tobie, daj mi
dzisiaj duszę Żryderyka!” - błagał w czasie
Mszy ks. Jełowicki. A potem ruszył do Chopina.
Żryderyk zaprosił go do wspólnego
niadania. - Przyjacielu mój kochany, dzi są
imieniny mego brata Edwarda - powiedział
ksiądz Aleksander. A potem poprosił. eby w
ten szczególny dzień Żryderyk dał mu dar. Dam ci, co zechcesz - odpowiedział Chopin. Daj mi duszę twoją! - wypalił Aleksander. Rozumiem cię, we
ją! - powiedział
kompozytor.
Jełowicki upadł na kolana. WspominałŚ „W
sercu zawołałem do PanaŚ Bierz ją sam! I
podałem Chopinowi P. Jezusa ukrzy owanego,
składając go w milczeniu na jego ręce. Z jego
oczu trysnęły łzy. Czy wierzysz? - zapytałem.
Wierzę - odpowiedział. Jak cię matka
nauczyła?
- Jak mię nauczyła matka!
Wpatrując się w Pana Jezusa ukrzy owanego,
w potoku łez swoich odbył spowied więtą,
przyjął Wiatyk i Ostatnie Pomazanie, o które
sam prosił”.
Konanie Chopina trwało cztery doby.
Zadziwiające było, e mimo straszliwego
cierpienia, Żryderyk ja niał szczę ciem.
Przyjaciele i przyjaciółki przychodzili się
egnać, około dwudziestu osób stale przy nim
czuwało. - Módlcie się za mną! Do widzenia w
niebie - mówił im z u miechem. Jednak coraz
bardziej się dusił. W pewnym momencie
zdawało się. e ju umarł. Przyjaciele przybiegli
z sąsiednich pokojów i ze łzami w oczach
zatrzymali się nad łó kiem. Nagle Żryderyk
podniósł powieki. - Co oni tu robią? Czemu się
nie modlą? - powiedział.
Jełowicki wspominałŚ „I padli wszyscy na
kolana, a ja odmówiłem Litanię do Wszystkich
więtych, na którą i protestanci odpowiadali”.
Lekarze jeszcze próbowali podtrzymać we
Żryderyku ycie. - Pu ćcie mię, niech umrę.
Ju mi Bóg przebaczył, ju mię woła do siebie!
Pu ćcie mię, chcę umrzeć! - zagadywał do
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nich. - Bóg się nie pomylił. On mię oczyszcza.
O, jak e Bóg dobry, e mię na tym wiecie
karze! O, jak e Bóg dobry!
Jednym z ostatnich zdań, które
wypowiedział Chopin, było skierowane do ks.
AleksandraŚ Bez ciebie, byłbym zdechł jak
winia.
Gwóźdź do trumny Małachowskiego
Przez wiele lat odprawiałem źucharystię
w intencji mojego brata, a drugi szturm do
nieba to Koronka do Miłosierdzia Bo ego w
jego intencji - opowiada ks. Krzysztof
Małachowski, brat Aleksandra, publicysty,
posła Unii Pracy.
Autor popularnego programu „Telewizja
nocą” zmarł w opinii antyklerykała, który pod
koniec ycia pojednał się z Bogiem. Jego brat
prostuje jednakŚ Słowo antyklerykał w stosunku
do niego jest nieadekwatne. Kiedy zapytałem
swego czasu brata o to, dlaczego walczy z
Ko ciołem, on mi odpowiedział, e walczy nie z
Ko ciołem, ale z głupotą niektórych ludzi w
sutannach.
Rzeczywi cie, księ a często słyszeli od
niego ostre słowa. Skąd taka awersja do
instytucjonalnego Ko cioła? Jego brat
wyja niaŚ Kiedy Aleksander miał 13 lat, zmarł
nasz ojciec. Proboszcz naszej parafii oskar ył
ojca o zdradę interesów narodowych, poniewa
jako działacz społeczny sprzeciwiał się
dyskryminacji ludno ci ukraińskiej. Był to tak
powa ny cios, e ojciec tego nie wytrzymał i
dostał wylewu krwi do mózgu, co się skończyło
zgonem. Na pogrzebie nad trumną ów ksiądz
powtórzył swą opinię. W yciu Aleksandra
zachwiał się wiat warto ci, a Ko ciół był tego
wiata symbolem. Jest czym bardzo złym,
je li ludzie tacy jak ja, ludzie w sutannach,
zamiast być narzędziem w rękach Boga i
budować dobro, oddziaływają destrukcyjnie na
psychikę ludzi, którym mają słu yć.
Aleksander przez wiele lat nie przyjmował
sakramentów więtych, a ko ciół omijał
szerokim łukiem. Był niesłychanie wyczulony
na ludzkie cierpienie, był wiadkiem cierpienia
osób najbli szychŚ matki i ony. Słowa, które
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wypowiedział po swoim nawróceniuŚ „Dziękuję
za pojednanie z Bogiem”, na pewno są dla
wielu upomnieniem i przypomnieniem, e lepiej
pó no ni nigdy. Kiedy wypowiadał je,
widziałem, e jest szczę liwy i uspokojony. To
pojednanie nie przyszło nagle. Aleksander za
tym tęsknił, pragnął tego. Tylko wcze niej nie
był postawiony pod pręgierzem, nie umiał sobie
poradzić z całym tym baga em, jaki ycie mu
narzuciło. Dopiero na progu mierci dokonała
się przemiana. Jej owocem był ostateczny
powrót na łono Ko cioła.
Za ile pracujesz?
Niektórych oburzają podobne opowie ci.

Ale dwa tysiące lat temu w umysłach ludzi
słuchających Jezusa te się zagotowało.
Zawstydziła ich pewna opowie ć. żospodarz
wysłał robotników do winnicy. Za pracę mieli
otrzymać po denarze. Jedni harowali w pocie
czoła od rana, inni doszli do nich dopiero po
trzeciej. W końcu nadeszli te ostatni. Ku
zgorszeniu zapracowanych przyszli pod sam
koniec dnia! Jakie było oburzenie pracujących
najdłu ej, gdy wszyscy otrzymali po jednym
denarze. żospodarz odparłŚ „Przyjacielu, nie
czynię ci krzywdyś czy nie o denara umówiłe
się ze mną? Czy na to złym okiem patrzysz, e
ja jestem dobry?”.

Na proś ę ks. kard. Józefa Gle pa, skierowa ą w i ie iu Episkopatu Polski do Oj a
Świętego o udziele ie odpustu zupeł ego od awiają y Koro kę do Miłosierdzia
Bożego, Stoli a Apostolska odpowiedziała astępują y doku e te :
Pe ite jaria Apostolska a o y upraw ień spe jal ie udzielo y h jej przez Papieża
hęt ie przyj uje przedstawio ą proś ę i posta awia, o astępuje; Odpustu
zupeł ego pod zwykły i waru ka i ia owi ie sakra e tal a spowiedź, Ko u ia
eu harysty z a i odlitwa w i te ja h Oj a Świętego udziela się w gra i a h Polski
wier e u, który z duszą ałkowi ie wol ą od przywiąza ia do jakiegokolwiek grze hu
po oż ie od ówi Koro kę do Miłosierdzia Bożego w koś iele lu kapli y wo e
Najświętszego Sakra e tu Eu harysii, pu li z ie wystawio ego lu
też
prze howywa ego w ta er akulu . Jeżeli zaś i wier i z powodu horo y lu i ej
słusz ej ra ji ie ędą ogli wyjść z do u, ale od ówią Koro kę do Miłosierdzia
Bożego z uf oś ią i prag ie ie
iłosierdzia dla sie ie oraz gotowoś ią okaza ia go
i y , to pod zwykły i waru ka i rów ież zyskają odpust zupeł y, z za howa ie
przepisów o do „ ają y h przeszkodę”, zawarty h w u era h
i
Wykazu
odpustów. W i y h zaś okoli z oś ia h odpust ędzie ząstkowy. Ni iejsze
zezwole ie za howa wie zystą waż ość, ez względu a jakiekolwiek prze iw e
30.04 - Msz św. o godz. 14.00 - rozpocznie si

IX PIESZA PARAFIALNA PIELGRZYMKA NA JASN

GÓR

Powrót 2 maja wieczorem - zapisy w kancelarii parafialnej.

2.05 o godz. 14.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu
zostanie odprawiona Msza św. w intencji naszej parafii.
Zach camy tych, którzy nie mog pielgrzymować pieszo,
aby dojechali na Jasn Gór i uczestniczyli w tej Mszy św.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy na pielgrzymkowym szlaku!
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Żył so ie kiedyś pewie pustel ik,
który ył tak święty, że jed ą ogą
z ajdował się już prawie w Nie ie. W
gro ie, gdzie ieszkał, która z ajdowała
się w ś ia ie wysokiej góry, ie yło
prawie i . Pustel ik z ierał leś e jagody,
zioła, zasa i zaś a iedziel y o iad
jakieś grzy y.
„W jaki sposó
ogę go kusić?” zasta awiał się
ieusta ie dia eł.
Szpiegował go, śledził jego siady,
przyglądał
u się od stóp do głowy,
wszystko po to, a y ó w i dostrze
hoć y ajdro iejszą wadę. Ale i ie
z ajdował. Deptał
u po pięta h,
wś iekał się i klął. W koń u jed ak zde ydował, że usi przystąpić do ko kret ego
ataku.
Pojawił się przed pustel ikie
właś ie wtedy, kiedy te pożywiał się
kawałkie
hle a za urza ego w
źródla ej wodzie.
- Cześć! - powiedział do iego Szata - Czy
wiesz ki jeste ?
- Dia łe
- odpowiedział spokoj ie
pustel ik.
- Bóg zgodził się a to, a y
ię kusił.
)ależy i a ty a yś popeł ił jakiś iężki
grze h.
- Mów dalej - odrzekł pustel ik.
- )a orduj kogoś.
- Nie. Nie a owy.
- Napad ij a jakąś ko ietę.
- To potwor e i o rzydliwe. Nigdy tego ie
zro ię. U iekaj stąd dia le. Brakuje i
awet fa tazji.
- Napij się wię hoć y odro i y wi a. To
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prze ież awet ie jest grze h. )ró
i
jakąś przyje ość!.
Pustel ik west h ął: No do rze, łyk
wi a to rze zywiś ie i złego. I z ie a ka
pojawił się w jego ręku pu har
wspa iałego wi a. Wypił łyk, pote
za zerp ął powietrza i wypił astęp y.
- M ia , wyś ie ite! - powiedział. Wypił
jesz ze jede łyk i powiedział: Mo e... jak
dia eł!.
Pore za zął się ś iać, opadł a
kola a i dalej żłopał wi o.
Po liską ś ieżką z ierzała w jego
stro ę dziew zy ka.
- Dzień do ry, święty złowieku powiedziała. Przy iosła
i kilka ja łek i
kawałek hle a.
Pustel ik
z
przesło ięty i
wś iekłoś ią o za i złapał ją za włosy i
rzu ił a zie ię. Dziew zy ka za zęła
krzy zeć o sił w płu a h. Usłyszał ją
pra ują y a polu oj ie i przy iegł jej a
po o . )o a zywszy go pustel ik złapał
za wielki ka ień i rzu ił w iego z wielką
o ą. Dopiero po pew y
zasie, kiedy
pustel ik doszedł do sie ie zorie tował
się, że u jego stóp leży we krwi jakiś
złowiek.
- Wydaje i się, że ie żyje - powiedział ze
zwy ięską
i ą Szata . Pote
zerwał
kwiatek i włożył go so ie do ust.
Pustel ik zaś rzu ił się z przeraże ie
a kola a: Pa ie Boże, o ja u zy iłe ?.
Odpowiedział u dia eł: I po yśleć,
że z trze h grze hów wy rałeś
aj iejszy. Dzięki ie u ędziesz usiał
spędzać wiele d i w oi towarzystwie.
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13.04 - w. Marcina I
Urodzony w Todi we Włoszech, nale ał
do rzymskiej hierarchii ko cielnej. Po mierci
papie a Teodora został jego następcą w roku
649. W pa dzierniku tego roku zorganizował
synod laterański, na którym potępił herezję
monoteletów, którą wyznawał cesarz Konstans
II. Wywołało to oburzenie cesarza, który wysłał
swego marszałka dworu do Włoch, z rozkazem, aby ten zabił papie a lub pojmał go i
odesłał na Wschód jako wię nia. Zamach na
ycie więtego w ko ciele NMP został w
cudowny sposób udaremniony. Cesarz nie
zrezygnował jednak z planów zemsty.
Ponownie wysłał swoich ludzi do Rzymu,
nakazując pojmać w. Marcina. Papie ,
zło ony niemocą, został pochwycony. Pod
osłoną nocy wsadzono go na łód , która
popłynęła w dół Tybru. Potem zaczęła się
podró do Konstantynopola. Po trzech
miesiącach więzień dotarł na wyspę Naksos,
gdzie trzymano go pod stra ą przez cały rok i
poddano wielu upokorzeniom. W roku 654
dotarł do Konstantynopola i na trzy miesiące
wtrącono go do lochu. Z jego listów wiemy ile
wycierpiał, ale nieustannie miał nadzieję, e
jego prze ladowcy nawrócą się. Wreszcie w
roku 655 został skazany na wygnanie na Krym.
W owym czasie straszliwa zaraza pustoszyła
ten region. Zdawać by się mogło, e podobnie
jak Jezusa i jego opu cili wszyscy. Pisząc do
przyjaciół z wygnania uskar ał się na
zaniedbanie i obojętno ć tych, którzy kiedy
byli jego przyjaciółmi, a teraz bali się przyj ć
mu z pomocą. Długie męczeństwo więtego
dobiegło końca w 655 r.
24.04 - w. Jerzego
Jego kult datuje się co najmniej od V w.
Jednak najstarszy ko ciół pod jego wezwaniem
został zbudowany ju przez Konstantyna Wlk.
Mało o nim wiemy, gdy wiele dokumentów
zostało sfałszowanych przez staro ytnych

heretyków, a inne mają
s p or o n i ej a sn o c i .
Przypuszcza się, e zginął miercią męczeńską
podczas prze ladowań ok. 305 r.
Ko ciół grecki nazywa Jerzego „wielkim
męczennikiem”, a jego dzień jest jednym z
największych wiąt. O jego wstawiennictwo
proszono zwłaszcza przed bitwą, bo legenda
głosi, e był ołnierzem. Za panowania
pierwszych królów normandzkich wybrano go
patronem Anglii, a król źdward III nazwał jego
imieniem order rzymski. Ikonografia ko cielna
zazwyczaj przedstawia go w walce ze
smokiem. Legenda ta powstała jednak dopiero
w XII wieku.
27.04 - w. Zyty
Urodziła się w biednej, ale pobo nej
rodzinie chrze cijańskiej. Jej starsza siostra
była cysterką a wuj pustelnikiem, którego
miejscowi ludzie uwa ali za więtego. Zyta
odznaczała się du ym posłuszeństwemŚ ka de
polecenie matki traktowała jak wypełnianie woli
Bo ej.
Mając dwana cie lat została słu ącą u
zamo nego tkacza, 30 km od jej rodzinnej
wioski. W tej rodzinie miała pozostać przez 48
lat swego ycia. Codziennie znajdowała czas
na wysłuchanie Mszy w. i odmawianie
modlitwś swoje domowe obowiązki wypełniała
tak skrupulatnie, i inne słu ące miały jej to za
złe. W rzeczywisto ci praca była czę cią jej
religii. Mówiła zazwyczajŚ „Słu ąca nie jest
pobo na, je li nie jest pracowitaś pobo no ć
bez pracy u ludzi naszej kondycji jest
pobo no cią fikcyjną”.
Z początku jej pracodawcy mieli jej za złe
zbyt hojne, ich zdaniem, rozdawanie
po ywienia biednymś z czasem jednak jej
cierpliwo ć i dobroć przekonały ich zupełnieś
więta stała się zaufanym przyjacielem rodziny.
Dano jej wolną rękę je li idzie o rozkład pracy
w domuś z własnej woli odwiedzała chorych i
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Siostra katechetka jedn z lekcji religii po więciła więtym. - Jaki powinien być
człowiek, żeby pój ć do Nieba? - pyta siostra.
- Zmarły! - pada odpowiedź. Siostra zaczyna więc inaczej: Jakich znacie więtych,
kochane dzieci?
- Wincenty Witos! - No, nie bardzo. Ko ciół nie ogłosił go więtym. Kto zna
jakiego więtego? - więty Mikołaj!
- Bardzo dobrze - u miechnęła się siostra i dodaje: My lę, że tego więtego
kochaj wszystkie nasze dzieci. Za co kochacie więtego Mikołaja?
Żarty ie poświę o e - Bo on wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię!

1. Którego z apostołów nazywa się niedowiarkiemŚ
a) Pawła
b) Piotra
c) Tomasza
2. Skąd pochodził i jak miał na imię człowiek, w którego
grobie zło ono Jezusa? (odp. w Łk 23)
3. Jak nazywa się ydowskie więto,
obchodzone na pamiątkę wyprowadzenia
Izraelitów z niewoli egipskiej? (odp. w
gazetce)

Odpowiedzi na pytania konkursowe
należy oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać poczt
(można e-mailem) z dopiskiem:
Konkurs Religijny - do dnia
20.04.2008
SPO RÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEGO MIESI CA:

Byto , ul. Piekarska
TELEFON
CZYNNY
CAŁĄ DOBĘ:
/
1. Królem izraelskim, którego Bóg
)ałatwia
y
wszelkie
for
al
oś i
obdarzył darem mądro ci był Salomon.
związa
e
z
pogrze
e
2. Uczniem, który zaparł się Pana Jezusa
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
w czasie pojmania był Piotr.
3. Odtwórca roli Jezusa w czasie kręcenia  Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
filmu „Pasja” przyjmował codziennie
sakrament pokuty i źucharystię.
ie iecki certyikate jakości
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
w kraju i zagra icą
otrzymuje Bożena Centnar
BIURO CZYNNE:
- gratulujemy!
Katoli ka Porad ia Rodzi a: II i IV środa iesią a od . do .
arze zo y h po uzgod ie iu oż a ustalić i y ter i : tel. /
a kowe ko to paraii:

- spotka ia dla

POSŁANIEC ŚW. ANNY

GAZETKA PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU

Redakcja: ul. Chorzowska 21, 41-902 Bytom
www.anna.rozbark.net.pl; e-mail: anna.bytom@onet.eu
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KALENDARIUM MARCA
Odeszli do wie z oś i:
Kittel Ginter, l. 69
Nowacka źl bieta, l. 74
Maciejewska Halina, l. 75
Fuks Adam, l. 60
Walczyk Walentyna, l. 42
Tryba Helena, l. 74
Bartosiak Kazimierz, l. 59
Sakra e t

ałżeństwa zawarli:

Krystian Brzezina
i źl bieta Brzezina zd. Twardzik

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:
Oliwia Brzezina
Paweł Nowak
Patryk Jas
Żabian Słaboszewski
Paweł Warmijak
Jagoda Bardońska
Jakub Wolf

Sakrament chrztu i błogosławieństwo rocznych dzieci:

I-sza niedziela miesiąca na Mszy w. o godz. 12.00 (nauka przedchrzcielna dla rodziców
i chrzestnychŚ w sobotę poprzedzającą o godz. 19.00 w salce).

Uroczysta Msza w. z błogosławieństwem małżonków - jubilatów danego miesi ca
odprawiana jest w III-ą niedzielę miesiąca o godz. 12.00 - zachęcamy!

Z teologią a „ty ”
Ze słownika pojęć teologicznych i symboli religijnych:
PASCHA – to największe więto ydów w czasach Jezusa i obecnie, obchodzone na pamiątkę
wyprowadzenia Izraelitów z źgiptu. Dla uczczenia tego wydarzenia zabijano w wiątyni
jerozolimskiej baranka i spo ywano go w domu z plackami z pszennej mąki (maca). Wieczerzy
towarzyszył hymn oraz przemówienie ojca rodziny, który na pro bę najmłodszego uczestnika uczty
opowiadał dzieje tamtego wyj cia.
Pascha izraelska była zapowiedzią Paschy Chrystusa, Jego męki, mierci i zmartwychwstania,
czyli przej cia do Ojca. Była tak e przygotowaniem naszej PaschyŚ naszego przej cia z grzechu i
mierci do nowego ycia. Jezus Chrystus, Baranek Bo y, został ofiarowany na krzy u i był
spo ywany w czasie Ostatniej Wieczerzy w ramach Paschy ydowskiej. W ten sposób przyniósł
zbawienie całemu wiatu. Mistyczne odnawianie tego aktu wyzwolenia, nowego i najpełniejszego,
stało się centrum całej liturgii chrze cijańskiej, roku ko cielnego i całego naszego powszedniego
ycia.

