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Kilka d i przed uro zystoś ią
Wielkiej No y pewie o okrajowie szedł
śpiesz ie ru hliwą uli ą. Nagle oś go
zatrzy ało. Sta ął przed sklepową
wystawą a dewo jo alia i i przyglądał się
o razowi Ukrzyżowa ego. Był ty tak
przejęty, że dopiero po hwili zauważył
stoją ego o ok sie ie ałego hłop a.
Male oglądał o raz z rów ie apiętą
uwagą jak o sa . „Czy ie ógł yś i
sy ku powiedzieć, o właś iwie te o raz
przedstawia?” – spytał. „To pa ie wie?”
Chłopie
zdawał
się
zdu iewać
ieświado oś ią dorosłego. „Wię to jest
Jezus, a to Jego Matka Maryja stoi tu i
pła ze, a i drudzy to rzy s y żoł ierze –
zawahał się przez hwilę – o i Go za ili”.
Starszy złowiek po hwili odszedł. Nagle
usłyszał za so ą tupot óg i hłopak
dopadł go zdysza y. „Nie powiedziałe
pa u jesz ze ajważ iejszego – ówił
łapią
odde h
–
O
pote
z artwy hwstał!”
Tak,
to
ajwiększy
ud
wsze h zasów. Jeśli owie Chrystus ie
z artwy hwstał –
ówi św. Paweł –
dare e yło y asze au za ie, próż a
yła y także asza wiara.
Wielu
ludzi
h iało
uważać
Chrystusa tylko za złowieka. Usiłowali
apisać ży iorys Jezusa
iej wię ej w te

/

sposó : urodził się w Betleje , au zał,
u arł a Golgo ie, po howa o Go w
gro ie... I a ty ko ie ! Odszedł jesz ze
jede wielki złowiek.
Ty zase to ie ko ie . Trze a
jesz ze ko ie z ie powiedzieć, że po
trze h d ia h gró Chrystusa okazał się
pusty. )agadka, ki
jest Chrystus,
rozwiązuje się dopiero przy pusty
gro ie. To od tego faktu zależy asza
wiara; zależy sposó ułoże ia aszego
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Niektóre filozofie i religie np. hinduizm, hare Kriszna odrzucaj prawdę o powszechnym
zmartwychwstaniu ciał a wierz w reinkarnację - teorię, która głosi, e dusza po mierci
przechodzi przez ró ne wcielenia: ro linne, zwierzęce i ludzkie. Dzieje się to tak długo, a
człowiek nie odpokutuje za swe złe czyny. Naukę tę głosili m.in. staro ytni filozofowie:
Platon, Pitagoras i Porfiriusz. Niniejszy artykuł jest prób odpowiedzi na pytanie kto ma
Wiarę w reinkarnację - wcielenie się duszy
po śmierci człowieka w inne ciało ludzkie, a
nawet w istotę podludzką (np. jako robak,
mucha, ptak, lew, knur, tygrys) czy rzecz
spotykamy w wielu religiach. Próbowano nawet
określić los danego człowieka w kolejnym jego
wcieleniu na podstawie jego prowadzenia się w
dotychczasowym yciu. Na przykład złodziej
złota miał by być w następnym yciu szczurem,
kto kradł słonie - będzie wilkiem, koniokrad
zostanie tygrysem, zaś uwodziciel ony
bramina stanie się trawą, krzakiem, płazem.
Uwa ano, e istnieje mo liwość przypomnienia
sobie dawniejszych wcieleń podczas medytacji.
Sławny Pitagoras przypomniał sobie w świątyni
Hery miejsce zawieszenia swej tarczy, którą
nosił w poprzednim yciu podczas oblę enia
Troi, gdzie zginął z rąk Menelaosa. Wierząc w
wędrówkę dusz starał się być uprzejmym
względem niewolników, kobiet, przyrody.
Według źmpedoklesa szczególnie ałosny
los podczas kolejnych reinkarnacji przypadnie
zabójcom i krzywoprzysięzcom: powietrze
strąca ich do morza, które wyrzuca ich na
ziemię, ta z kolei odprawia ich w kierunku
słońca, ono zaś do wirów powietrznych...
Według Platona nawet ludzie uczciwi muszą
przejść przez kolejne wcielenia: odradzają się
jako pszczoły, mrówki lub bezpośrednio jako
ludzie.
Jest rzeczą interesującą, e nawet niektóre
sekty chrześcijańskie przejęły myśl o wędrówce
dusz; podobne wierzenia spotykamy w wielu
społecznościach pierwotnych. Np. syberyjscy
żoldowie byli przekonani, e dusza zmarłego
dziecka wraca do nieba na „drzewo dusz”,
siada na jego wierzchołek, zlatuje na coraz
ni sze gałęzie, w końcu wraca na ziemię, gdzie
ponownie wnika do łona kobiety. Następuje to

jednak dopiero po 3 latach i mo e powtórzyć
się tylko trzykrotnie; ewentualnie wchodzi
potem w łono innej kobiety. Indianie Tlingit z
Alaski wierzą, e ponowne wcielenie następuje
tylko w tej samej rodzinie. Żid yjczycy
niepokoili się szczególnie o los pośmiertny
ludzi, którzy umarli śmiercią nienaturalną;
uwa ali, e jeszcze raz muszą wrócić na
ziemię, by odpokutować za swe przewinienia.
Równie
we współczesnych
społeczeństwach zachodnich wzrosło ogromnie
zainteresowanie reinkarnacją. Nietzsche
wyraził opinię, i stanowi ona wprost „punkt
zwrotny w dziejach ludzkości”; sam zresztą
wierzył w powrót wszystkich rzeczy i w
ponowne swe przyjście.
Wiara w wędrówkę dusz stała się
popularna w szerokich kręgach społeczeństwa.
Wprost trudno uwierzyć, i liczba zwolenników
tej teorii wynosi w Ameryce przeszło 30%
ludności.
Do szybkiego upowszechniania się tych
idei przyczyniły się szczególnie rzekome
relacje osób o kolejnych swych wcieleniach, a
tak e bulwersujące seanse hipnotyczne,
podczas których osobie kazano dokonać
cofnięcia się w czasie do okresu
przedurodzeniowego, a nawet
przedpoczęciowego i scharakteryzować swoje
doznania. Osoba zahipnotyzowana była w
stanie podczas takiej regresji czasowej podać
wprost zaskakujące szczegóły o swym
poprzednim istnieniu, zdarzało się nawet, e
przemówiła w jakimś nieznanym, archaicznym
języku. Wyniki tych badań są frapujące,
czasem wprost sensacyjne. Mają tylko pewien
defekt: mimo ogromnego wokół nich rozgłosu
brak im najczęściej rzetelności naukowej,
potwierdzenia w obiektywnych, bezspornych
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faktach i dokumentach oraz przekonywującej hipnotyzowanej osoby z bohaterką tej
interpretacji. Wielokrotnie bowiem udawało się publikacji.
Jak to jest mo liwe? - Trzeba pamiętać, e
po mudnych poszukiwaniach wykazać, skąd
dana osoba zaczerpnęła rzekome dane o osoby w stanie hipnotycznym, jak podaje
swym poprzednim
yciorysie, albo
e Wiesendanger, są nie tylko podatne na
przytaczała błędne zdarzenia. Nieraz nie mogła sugestie, ale same zmyślają i to uderzająco
podać nawet podstawowych informacji o swoim „logicznie”, z podaniem szczegółów,
prze ywając
poprzednim yciu i
Panie, Twój grób jest pusty. o d p o w i e d n i e
otoczeniu, nie
yjesz!
ucz uc ia,
znała języka kraju i
Uczniowie poszli do źmaus w r a e n i a ,
epoki, w których
i tam Cię znale li.
doznania, tak i
yła.
Trudno
Dokąd my mamy iść?
one same oraz
uwierzyć
w
Z powrotem
świadkowie są
autentyczność
do codziennych zajęć,
najzupełniej
reinkarnowanej
do pracy, szkoły, rodziny? przekonani o
księ niczki
Obyśmy właśnie tam
realności tych
egipskiej z epoki
znale li
wytworów
faraonów, która z
zmartwychwstałego Pana! m ó z g o w y c h .
uporem mówi tylko
O s o b y
po angielsku.
To prawda, e zdarzyło się, i osoby hipnotyzowane w trakcie regresji czasowej
podczas regresji czasowej nagle przemówiły mówią z pełnym przekonaniem o faktycznych i
obcym, nawet archaicznym językiem; np. w ewidentnie zmyślonych wydarzeniach z
latach 50. pewien osobnik przemówił podczas wczesnego dzieciństwa. Chętnie informują o
hipnotycznego transu w przeszłości w języku swoich prze yciach z roku 2000 lub na innych
oskańskim, który w Italii dawno ju temu planetach, w niebie i piekle. Na ądanie
wyparty został przez łacinę. Zagadka wyjaśniła potrafią przemienić się w Jezusa lub
się podczas kolejnego seansu: okazało się, e Napoleona, Hitlera lub Marylin Monroe...
przed laty człowiek ten siedział w bibliotece źlementy pamięciowe traktuje osoba
obok kogoś, kto czytał tzw. Przekleństwo Vibii zahipnotyzowana jako swoje autentyczne i
napisane właśnie w języku oskańskim. Właśnie odpowiednio wiarygodnie je relacjonuje.
Nie w ka dym oczywiście przypadku
część z tego tekstu wyrecytował słowo po
mo na wskazać na konkretne ródło informacji
słowie podczas regresji czasowej.
Nieraz osoby nie mające adnego odnoszących się do poprzedniego „wcielenia”;
wykształcenia przytaczają w hipnozie dane seanse takie mo na zaaran ować seryjnie,
historyczne, zdumiewające nawet ekspertów. nieomal „taśmowo”. Natomiast wykazanie, i w
Np. w 1969 r. Tighe, z którą eksperymentował danym przypadku adna reinkarnacja nie miała
Bloxham, podała, e w jednym ze swoich m i e j s c a , m o e w y m a g a ć w p r o s t
poprzednich wcieleń była Liwonią - oną detektywistycznych umiejętności i ogromnego
nauczyciela namiestnika Konstancjusza; sypała n a k ł a d u p r a c y . C z a s e m o s o b a
szczegółami z ycia swej pani, Heleny. Nawet zahipnotyzowana, odpowiednio zapytana,
specjaliści byli zdumieni, a się okazało, e ten sama udziela informacji, z jakiego ródła
„ yciorys” został ywcem wzięty z pewnej pochodzą. Niekiedy poprzednie „wcielenie”, jak
powieści historycznej z r. 1947. Po prostu się pó niej okazało, było rodem z filmu.
Znane są przypadki, e ktoś bez
nastąpiła daleko idąca identyfikacja
zahipnotyzowania jest przekonany, i ju

Posła ie św. A

y

kiedyś ył, wymienia nawet szczegóły z
poprzedniego
ycia, wskazuje na
charakterystyczne ślady na swoim ciele.
Niestety, często takie informacje przyjmowano
zbyt łatwowiernie, w kilku przypadkach wprost
wykazano ewidentną niezgodność twierdzeń i
zachowań z danymi z poprzedniego ycia. Na
przykład 3 letni Sunil, syn zbiedniałego kupca
indyjskiego miał być „wcieleniem” bogatego Sri
Krishny, który zmarł kilka lat wcześniej.
Okazało się jednak, e chłopczyk nie potrafił
rozpoznać najwa niejszych członków rodziny
zmarłego, nadto gustował w mięsie i rybach,
podczas gdy Krishna był fanatycznym
wegetarianinem; rodzina bogacza nie dała się
nabrać na tę jego inkarnację. Niekiedy
instruowano dziecko o szczegółach ycia
zmarłego, którego miało być „wcieleniem”. W
Indii lub Sri Lance, gdzie wiara w wędrówkę
duszy jest rozpowszechniona, biedna rodzina
ma - według Wilsona - wiele do zyskania, a
mało do stracenia, przedstawiając swoje
dziecko jako kolejne wcielenie niedawno
zmarłego członka bogatej rodziny. Jeśli uda się
przekonać ową bogatą rodzinę, mo na
oczekiwać, e nie pozwoli ona, by nieszczęsny

NIEDZIELA
10.04.2011

zmarły krewny cierpiał nędzę w swojej nowej
inkarnacji. Bogata rodzina postara się o
polepszenie sytuacji dziecka, a przy tym całej
biednej rodziny.
Zwolennicy reinkarnacji, zdając sobie
sprawę z mankamentów metod swoich badań,
sięgają po nowe dowody i metody. Niestety ich
walor naukowy te nie jest większy. Nadto
przeciwnicy reinkarnacji widzą jeszcze inne
mo liwości tłumaczenia takich zjawisk, nawet
za pomocą telepatii czy opętania.
Przede wszystkim jednak trzeba wziąć tu
pod uwagę fakt, i ka dy człowiek jest istotą
unikalną pod względem biologicznym i
psychicznym, e otrzymuje po rodzicach nową,
niepowtarzalną kombinację cech
genetycznych, które do pewnego stopnia
warunkują tak e jego ycie duchowe, na
przykład inteligencję czy specjalne uzdolnienia.
Chrześcijanin ma świadomość, e ycie
stanowi jednorazowy dar, a zatem
wieloaspektowe zadanie, z którego Bóg go
kiedyś rozliczy. Teoria reinkarnacji nie ma
adnych podstaw w Piśmie św.; są natomiast
teksty biblijne zaprzeczające reinkarnacji np.:
Nie zapominaj, że nie ma powrotu! (Syr 38,21):

temat dnia: WARTO BYĆ RAZEM
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym
15.15 - żorzkie ale z kazaniem pasyjnym

PONIEDZIAŁEK
temat dnia: CO NISZCZY NASZE RELACJE?
11.04.2011
8.00 lub 18.00 - Msze św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
WTOREK
12.04.2011
RODA
13.04.2011

temat dnia: NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO
8.00 lub 18.00 - Msze św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
temat dnia: SAKRAMENT JEDNOŚCI I BLISKOŚCI
8.00 lub 18.00 - Msze św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
W środę, na Mszach św., zbierana będzie kolekta rekolekcyjna.

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA:
w niedzielę: 15 min. przed Mszą św.,
poniedziałek, wtorek, roda: rano od godz. 7.30; wieczorem od godz. 17.00
DO UDZIAŁU W REKOLEKCJACż ŻOR CO WSZYSTKICż ZAPRASZAMY!
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DLA D)IECI I MŁOD)IEŻY S)KOLNEJ:
po iedziałek, wtorek i środa
- .
- od . do .
DLA DOROSŁYCH:
so ota, . - od .
iedziela, . - pod zas każdej Mszy św.
po iedziałek, . - od . do . oraz od . do .
wtorek, . - od . do . oraz od . do .
środa, . - od . do . oraz od . do .
Prosimy skorzystać ze spowiedzi w powyższym czasie tak, aby od Wielkiego Czwartku móc
w pełni uczestniczyć w Triduum Paschalnym. W następnych dniach pełnimy dyżur w konfesjonale
tylko dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli wyspowiadać się wcześniej!
Wielki Czwartek,

. - ra o ie a spowiedzi księża u zest i zą we Mszy św.
z ks. iskupe w katedrze ; po połud iu od . do .
Wielki Piątek, . - od . do . oraz od . do .
Wielka So ota, . - od . do .

NIEDZIELA PALMOWA (17.04.2011)
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Msze w. z po więceniem palm
WIELKI CZWARTEK (21.04.2011)
18.00 - Msza w. Wieczerzy Pa skiej
20.00 - 22.00 - Adoracja Naj więtszego Sakramentu
WIELKI PIĄTEK (22.04.2011)
7.00 - do wieczornej liturgii - Adoracja Naj więtszego Sakramentu w ciemnicy
9.00 - Koronka do Miłosierdzia Bo ego i Droga Krzy owa
18.00 - Liturgia Męki Pa skiej (w czasie adoracji krzy a mo na zło yć ofiarę będącą owocem
wielkopostnych wyrzeczeń, a przeznaczoną na leczenie dzieci i osób starszych)
20.00 - 22.00 - Adoracja Naj więtszego Sakramentu
WIELKA SOBOTA (23.04.2011)
7.00 - 15.00 - Adoracja Naj więtszego Sakramentu
7.30 - Liturgia Godzin - tzw. ciemna jutrznia
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 - Po więcenie pokarmów na stół wielkanocny (do
wystawionych koszy będzie mo na zło yć ywność dla potrzebujących)
22.00 - Wigilia Paschalna i procesja rezurekcyjna (przynieść świece z okapnikami!)
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (24.04.2011)
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Uroczyste Msze w. W tym dniu nie ma nieszporów!
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (25.04.2011)
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Uroczyste Msze w. W tym dniu nie ma nieszporów!
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Pew a pa i przysłała i iedaw o
list, w który opisała, jakie to rzydkie
rze zy ro ią jako y
asowo księża.
„Jeśli pa o ty
ie wiedział, to teraz pa
wie” - oświad zyła z du ą, po hylają się
z wyży swej wiedzy ad oją ig ora ją.
Podo e listy otrzy uję zazwy zaj od ludzi o rażo y h a
Koś iół. „Te Koś iół długo ie
po iąg ie” - prorokują. „Sypie
się” - ówią ze źle ukrywa ą
satysfak ją.
A o,
prawda.
Koś iół się sypie. Rysują
się ś ia y, hwieją kolu y,
trzesz zy da h.
Coś
takiego
zo a zył
przerażo y papież I o e ty
III w adzwy zaj wyraź y
ś ie. Wtedy - jak ówi trady ja - ujrzał
hudziel a w o szarpa y ha i ie, który
podtrzy ywał walą e się sklepie ie
azyliki
laterańskiej.
Ra o
papież
rozpoz ał złowieka ze s u w przy yły
do iego Fra iszku z Asyżu.
Fra iszek, te ied y o erwa ie , jesz ze ie ył spe jal ie święty, kiedy
usłyszał: „Od uduj ój Koś iół". Sądził, że
hodzi o rozlatują y się koś iółek świętego
Da ia a, wię go zreperował. Pote
okazało się, że Pa u Bogu hodzi ie o
udy ek,
tylko
o
ały
Koś iół.
Najwyraź iej Bogu
hodzi o to
ieusta ie, o Koś iół też ieusta ie się
sypie. To ieu ik io e, o składa się z
ludzi z atury skło y h do grze hu. Już
apostołowie się „sypali", a jede
awet
dosłow ie wsypał Pa a Jezusa. Cała
historia Koś ioła to właś iwie pas o
popada ia w rui ę i kolej y h re o tów.

Czasa i ta rui a wyglądała katastrofal ie,
ieporów a ie gorzej iż w ostat i h paru
wieka h. Ba! Te ostat ie wieki to zas
wyjątkowo do rej jakoś i papieży. Nie
yło wśród i h a i jed ego, które u
oż a y zarzu ić złą wolę zy hoć y
rak troski o Koś iół.
A skoro głowa ry y
się ie psuje, to i
ała ry a trzy a
się
ie
ajgorzej.

Du howieństwo, w rew
te u, o wielu sądzi, za howuje
stosu kowo wysoką dys ypli ę i
wier ość podjęty zo owiąza io , hoć
o zywiś ie ie ałe. Jas e jed ak, że ie
a się o po ieszać a zasadzie „kiedyś
yło gorzej”, o Koś iół zawsze trze a
aprawiać.
Pro le polega a ty , że większość
o serwatorów,
za iast
ratować
zagrożo ą ko struk ję, ogra i za się do
wytyka ia pal a i: „O, ta , owa rysa!”.
To i
pozwala odwró ić uwagę od
włas y h grzeszków i uwierzyć w swoją
dosko ałość. Po adto prawdopodo ie
ie zują się święty i Fra iszka i. Tylko
że Fra iszek też ie zuł się święty
Fra iszkie . Nie
iał poję ia, że
re o tuje Koś iół. Widział rysy głów ie w
so ie i właś iwie tylko i i się zajął.
Prawidłowo, o rui a Koś ioła za zy a
się w każdy , kto za iast od udowywać
Koś iół Boga, wyprowadza się z iego i
uduje so ie o ok do ek, w który sa
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Pewien przeor zapytał starca:
- Abba, jaka powinna być dobra
homilia?
- Homilia - odpowiedział starzec powinna mieć dobry początek i
dobre zakończenie. A ty staraj się,
eby początek i koniec
Żarty ie poświę o e były jak najbli ej siebie.

y

- A ja się modliłam tak, jak ksiądz
zachęcał: bezinteresownie - chwali się
dziewczyna swemu proboszczowi.
- Mo e powiesz jak?
- Panie Bo e, dla siebie nie proszę o
nic, ale daj mojej mamie za parę lat
dobrego zięcia.

1. Jakie są biblijne argumenty za prawdziwością teorii
Odpowiedzi na pytania konkursowe
reinkarnacji? (odp. w gazetce)
nale y oddać w zakrystii lub
2. Na jakim zwierzęciu wjechał P. Jezus do Nazaretu,
w
kancelarii,
albo przesłać poczt
witany przez tłum palmami:
(mo
na
e-mailem)
z dopiskiem:
a) na wielbłądzie
Konkurs
Religijny
- do dnia
b) na ośle
18.04.2011
c) na mule
SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI
3. Jak nazywa się uroczysta procesja wielkanocna,
ogłaszająca zmartwychwstanie P. Jezusa
Nagrodę w Ko kursie Religij y ufu dował:
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:
1. W Wielkim Poście Kościół poleca
czynić trzy uczynki pokutne: post,
modlitwę i jałmu nę.
2. Prorok Joel nawoływał do rozdzierania
Byto , ul. Piekarska
serc a nie szat.
TELEFON C)YNNY CAŁĄ DOBĘ: /
3. ydzi obchodzili święto Paschy raz w
)ałatwia y wszelkie for al oś i
roku.
związa e z pogrze e
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
otrzymuje Alicja Baran - gratulujemy!
 Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
PARAFIALNA INTENCJA
ie iecki certyikate jakości
YWEŻO RÓ A CA:
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
Aby my mieli odwagę głosić prawdę
w kraju i zagra icą
o zmartwychwstaniu Chrystusa i o
BIURO C)YNNE:
obietnicy naszego zmartwychwstania
Katoli ka Porad ia Rodzi a: I i III wtorek iesią a od . do .
dla arze zo y h po uzgod ie iu oż a ustalić i y ter i : tel.
a kowe ko to paraii:

POSŁANIEC ŚW. ANNY

GAZETKA PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU

- spotka ia

Redakcja: ul. Chorzowska 21, 41-902 Bytom,  32/282-03-37
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Posła ie św. A

y

KALENDARIUM MARCA
Odeszli do wie z oś i:
Piotr Lata, l. 62
Stefan Krysiak, l. 74
Maksymilian Kulawik, l. 78
Zbigniew Poćwiardowski, l. 78
Ryszard Marcinkowski, l. 76
Marek Rychlewski, l. 66
Maria Stańczak, l. 81

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:
Joanna Polewka
Aleksander Rajsz
Wiktor Robakowski

Sakrament chrztu i błogosławie stwo rocznych dzieci:

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

Uroczysta Msza w. z błogosławie stwem mał onków - jubilatów danego miesi ca
odprawiana jest w III-ą niedzielę miesiąca o godz. 12.00 - zachęcamy!

KOMUNIKAT KOMENDANTA POLICJI W BYTOMI U
W ostatnim okresie na terenie naszego miasta kilkakrotnie ofiarami przestępstw stały się
osoby w podeszłym wieku i mieszkające samotnie. Przestępcy są coraz bardziej zuchwali,
bezczelni, a kradnąc czasami oszczędności ycia nie mają najmniejszych skrupułów.
Sprawcy wykorzystują ró ne podstępne sposoby w celu dokonania kradzie y pieniędzy
i bi uterii. Działają podając się za pracownika administracji, pracownika zakładu energetycznego
lub gazowego, wnuczka, pracownika banku, pracownika urzędu skarbowego, osobę proponującą
przedwojenne obligacje, oferującą zwrot odszkodowania za niewolniczą pracę w Niemczech lub
te za osobę oferującą załatwienie odszkodowania za pozostawione mienie na wschodzie.
Dlatego te zwracam się do mieszkańców naszego miasta z apelem o zachowanie
rozwagi w kontaktach z osobami nieznajomymi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości osoby
takiej nie nale y wpuszczać do mieszkania, a je eli jest ju to konieczne, nie powinno się
pozostawiać jej samej nawet na chwilę. Nale y równie zwrócić uwagę na przechowywanie w
mieszkaniu du ych kwot pieniędzy i wartościowych przedmiotów. Je eli przechowywanie ich w
mieszkaniu jest jedyną mo liwością, nale y schować je w miejscu trudno dostępnym i nie
informować o tym nikogo.
Jednocześnie apeluję o zachowanie szczególnej ostro ności poza domem, a przede

