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 KWIECIEŃ  /  

Ci, o ie wierzą, wzruszają 
ra io a i, kiedy się i  ówi o ży iu 
wie z y . Prze ież to strasz e - 
tłu a zą - gdy y przyszło stale żyć.  
Nie oż a patrzeć a 
Z artwy hwsta ie Jezusa jak a 
wskrzesze ie. Wskrzeszo y 
Łazarz wró ił z powrote  do 
daw ego ży ia.  
Nie oż a patrzeć a 
Z artwy hwsta ie jak 

a rea i a ję. 
Ty h, o iedokład ie 
jesz ze u arli - 
rea i ują, przywra ają 
do daw ego ży ia a 
zie i. 
Z artwy hwsta ie 
Jezusa to ie podróż ta  i z 
powrote . 
Jezus u arł, ale przez ś ierć, przez 

gró , jak przez ra ę poszedł dalej.  
Nawet kiedy pojawiał się po ś ier i 

ie poz awali Go. Bra o Go za 
ogrod ika, podróż ego, al o zjawę 

ad jeziore . Ukazywał się 
jed o ześ ie w kilku iejs a h, 

prze hodził przez za k ięte 
drzwi.  

To tylko poga ie zy ią z 
Wielkiej o y święto 
powrotu wios y, która 
stale powra a z ty i 
sa y i kwiata i. 

Radość wielka o a - 
to oderwa ie się od 
ży ia do zes ego, a y 

żyć oraz peł iej z 
Bogie . 

Jaka to radość iść i ie 
wró ić, a y żyć owy , 

oraz peł iejszy  ży ie  w 

Nie h w te Święte D i Chrystus przyjdzie do każdego z as  
i wy a zy ser u grzesz e u i skruszo e u,  

ie h doda odwagi ty , którzy ją utra ili,  
o jawi się ty , którzy o Ni  zapo ieli,  

uzdrowi ty h, który h zra iły wątpliwoś i,  
od ajdzie ty h, którzy Go ie awidzą i wojują z Ni ,  

sta ie pośród ty h, którzy Go przyj ują jako Pa a swojego ży ia. 
Duszpasterze paraii św. A y  
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WIELKI C)WARTEK 

Gdzie chcesz, Panie, żebyśmy Ci przygotowali 
Paschę do spożycia? (Mt 26, 17). 
Tego wieczoru Izraelici spo ywali Paschę na 
pamiątkę wyj cia z niewoli do Ziemi Obiecanej. 
Spo ywali baranka, a baranek był roczny, 
odłączony od stada, zabity przez całe 
zgromadzenie, przebity kijami, upieczony na 
ogniu. 
Krwią baranka naznaczono drzwi domu, aby tę 
rodzinę ominął Anioł mierci. 
A baranka spo ywali, stojąc z laską podró ną 
w ręku i przygotowanymi tobołkami, przepasani 
byli pasem podró nym, bo to było przej cie z 
niewoli do wolno ci. 
 
Idźcie do miasta, tam przy studni spotkacie 
człowieka dźwigającego dzban z wodą. Idźcie 
za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie 
gospodarzowi: Nauczyciel kazał, aby w twoim 
domu przygotować Mu Paschę.  
Wskazał im salę na piętrze. 
 
Apostołowie przygotowali wszystko jak było 
zwyczajemŚ chleb, wino, zioła. Ale nie było 
baranka... Był! 
Po odmówieniu modlitwy Nauczyciel zaskoczył 
Apostołów. Zdjął płaszcz, przepasał się 
prze cieradłem, wziął miednicę z wodą i począł 
umywać uczniom nogi. Zaczął od Piotra, a onŚ  
Panie, Ty mi będziesz nogi umywał? Nigdy!  
Piotrze, gdybym Ci nóg nie umył, nie miałbyś 
ze Mną nic wspólnego. 
A Piotr?  
Panie, to nie tylko nogi, ale ręce i głowę umyj. 
Piotrze, kto jest czysty, wystarczy, aby umyć 
mu nogi. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. 
Jeden z was Mnie zdradzi.  
Kto to jest, Panie? 
Ten, któremu podam chleb umoczony w misie. 
I podał Judaszowi. A gdy Judasz spo ył chleb, 
wstąpił w niego diabeł. I była głęboka noc. 
 

A kiedy Jezus umył uczniom nogi, zapytał ichŚ 
Czy zrozumieliście, co wam uczyniłem? Wy 
nazywacie Mnie: „Nauczycielem” i „Panem” i 
dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, 
Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i 
wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. 
 
O, jakie trudne kazanie! 
Potem wziął chleb, dzięki czynił Ojcu, 
błogosławił i łamał, i dawał uczniom swoim, 
mówiącŚ 
Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (Mt 26, 26). 
A nad kielichem: To jest moja Krew 
Przymierza, która za wielu będzie wylana. 
Czyńcie to na moją pamiątkę. 
Apostołowie przyjmowali pierwszą Komunię 
więtą. Ale jeszcze się nie skończyła Msza. 

Dopiero jutro, gdy Baranek będzie zabity, 
zawołaŚ Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha 
mojego! I skonał. Wykonało się. Id cie, Ofiara 
spełniona. 
Ach to tak. To Msza więta, to jest Wielki 
Czwartek i Wielki Piątek. 
I jeszcze Zmartwychwstanie. 

WIELKI PIĄTEK 

O, to dla mnie wielki dzień. Dzień męki i mierci 
mojego Pana.  
Padam na twarz krzy em na posadzkę 
ko cioła. Bóg tylko wie, co wtedy my lę i co 
sercem mówię. 
Potem słucham opisu męki Pana Jezusa. 
Zatykam uszy. Jak oni krzycząŚ Ukrzyżuj Go! 
Wypuść nam Barabasza. 
Króla waszego mam ukrzyżować? 
Nie mamy króla, jeno cesarza! 
Krew Jego na nas i na syny nasze! 
Ach, wy perfidni. Co wy cie powiedzieli? 
To się wam stanie. 
 
Idę my lą w krzy ową drogę. 
Matko Bolesna, dobrze, e przyszła . Zobacz, 
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co się tu dzieje. Oni żo zabiją. Matko, we  
mnie za rękę, bo ucieknę, a Ty jeste  mocna, 
wierna a  do końca. 
Weroniko, zobacz, na Twojej chu cie jest 
odbita twarz Chrystusa. O, jaka ty jeste  
mocna, jaka ty jeste  dobra! Kocham cię za to, 
choć nie umiem cię na ladować. 
Szymonie, nie wzbraniaj się. Pomó  d wigać 
krzy  Jezusowi. Ty nie wiesz, jaka łaska cię 
spotkała. D wigałe  krzy  Zbawiciela. Dzieci 
twoje na to patrzą. 
Czy to prawda, e wyro li z nich dwaj biskupi? 
Nic dziwnego. Jak się ma takiego tatę, który 
d wigał krzy  Chrystusowy. 
 
Wykonało się. Umarł. Setnik przebił Jego bok. 
Wypłynęła krew i woda, sakramenty Ko cioła. 
On naprawdę był Synem Bożym! 
Oto drzewo krzy a, na którym zawisło 
Zbawienie wiata. Pójd my z pokłonem. I znów 
nie powiem Ci, Bóg tylko wie, co my lę i co 
mówię przez łzy przy ucałowaniu stóp 
Chrystusa. Ty  mi wszystko przebaczył! Krzy u 
więty, nadziejo moja jedyna! 

WIELKA SOBOTA 

Lubię Wielką Sobotę, bo ju  pachnie 
Wielkanocą. Idą wiąteczni ludzie do ko cioła 
ze więconką. W koszyczku jest chleb, sól, 
mięsa wielkanocne, jajka, wiosenne ro linki. 
Co  się musi stać! Krew i woda wypłynęły z 
przebitego boku Chrystusa. Krew i woda 
zmieszana z kroplami deszczu strumieniami 
spływała do potoku, do rzeki, do głębin mórz i 
oceanów, aby wszystko było obmyte, czyste, 
wiosenne, aby Zmartwychwstały mógł 
powiedziećŚ Odkupionaś jest i moja, Ziemio, 
Matko rodzona! 

więcę więc modlitwą i obmywam wodą 
wielkanocną chleb, aby nie brakło chleba 
ludziom i ptakom niebieskim, aby nie było 
głodnych, bezrobotnych, bezdomnych i 
biednych i eby my dzielili się chlebem jak 
Komunią. 
Jezu zmartwychwstały, daj nam tęsknotę za 
chlebem, który daje ycie wieczne. 
Będę więcił jajka, aby wszystko było od 

początku nowe i dobre. Będę więcił baranka i 
mięsa wielkanocne, aby my spo ywali je z 
dziękczynieniem za mękę, mierć i 
zmartwychwstanie Baranka zabitego, który yje 
wiecznie.  
Po po więceniu ludzie idą na modlitwę do 
grobu. Jest tam figura Chrystusa umarłego, a w 
Naj więtszym Sakramencie jest Ten, który 
zawsze yje.  
Są stra acy - pilnują. Co  się musi stać! 
 
Wieczorem jest długa, a piękna liturgia. 
Po więcenie ognia i procesja z wielkanocną 
wiecą - z paschałem do ko cioła. Czekam na 
piewane orędzie wielkanocne źxultetŚ 

Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! 
Weselcie się, słudzy Boga! (...) 
Raduj się, ziemio, opromieniona tak 
niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością 
Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od 
mroku, co świat okrywa! 
Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, 
Kościele święty, Matko nasza! (...) 
O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki 
Odkupiciel! (...) 
O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy 
niebo z ziemią, sprawy Boskie ze sprawami 
ludzkimi. 
O, jakie to cudne! To powinien piewać 
najwspanialszy baryton wiata, aby zagrzmiał 
jak orkan na Zmartwychwstanie. 
Potem zasłuchany jestem w całą historię 
zbawienia od stworzenia wiata, przez grzech i 
sąd, przez wędrówkę Izraela i przej cie przez 
Morze Czerwone a  do naszego chrztu. 
Przed źwangelią kapłan jakby nie miało, ale 
trzykrotnie piewa Alleluja, potem chóry, 
orkiestra, dzwony i cały Ko ciół piewaŚ Wesoły 
nam dzień dzi  nastał. 
Ju  jest rano. Niewiasty zobaczyły grób pusty. 
Anioł zapytałŚ 
Szukacie żyjącego pośród umarłych? 
Rabbuni, Nauczycielu kochany!  
I tak to się zaczęło. żdyby Chrystus nie 
zmartwychwstał pró na byłaby nasza wiara i 
pró ne moje przepowiadanie. On naprawdę 
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Okres wiąt wielkanocnych kojarzy się zwykle z 
procesją rezurekcyjną. Od momentu chrztu w. 
wierzący idzie za Jezusem Chrystusem. 
Podobnie podczas procesji wierni kroczą za 
Naj więtszym Sakramentem oraz symbolamiŚ 
paschałem, figurą Zmartwychwstałego i 
krzy em. Procesja rezurekcyjna odbywa się w 
parafiach bezpo rednio po zakończeniu Wigilii 
Paschalnej, albo przed pierwszą Mszą w. w 
Wielkanoc. Bardziej uzasadniona jest procesja 
rezurekcyjna w noc poprzedzającą Niedzielę 
Zmartwychwstania, gdy  podczas Wigilii 
Paschalnej - poprzez  piew Alleluja i 
czytania biblijne - ogłoszona zostaje 
rado ć z pustego grobu. Jednak w 
wie lu  para f iach  w iern i 
gromadzą się o wicie, eby 
wraz ze wschodem słońca, 
obwie cić wiatu rado ć z tego, e 

mierć została pokonana. 
Przepisy liturgiczne dopuszczają 
tę mo liwo ć tam, gdzie istnieje 
taka tradycja. 
W ród znaków, które towarzyszą uroczysto ci 
Zmartwychwstania na pierwszy plan wysuwa 
się paschał. Ta wieca zajmuje - obok ołtarza - 
centralne miejsce w wiątyni od Wigilii 
Paschalnej do Zesłania Ducha więtego. Jest 
symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa, 
który powiedział o sobieŚ Ja jestem światłością 
świata (J 8,12). Podczas Liturgii wiatła, 
zapala się paschał od po więconego przedtem 
ognia, a następnie wnosi się do ko cioła w 
uroczystej procesji, gdzie ma przypominać słup 
ognia, który prowadził naród wybrany przez 
pustynię ku wolno ci (por. Wj 13,21). Paschał 
jest tak e znakiem przypominającym 
Z m a r t w y c h w s t a ł e g o  C h r y s t u s a , 
wyprowadzającego ludzko ć z niewoli grzechu 
ku wolno ci dzieci Bo ych.  
Paschał jest bogato zdobiony, a jego 
ornamentacja ma głęboką wymowę W samym 
rodku wiecy widnieje krzy  z pięcioma 

ziarnami symbolizującymi pięć ran Chrystusa. 

Cyfry bie ącego roku wskazują, i  Jezus jest 
Panem obecnego czasu, a pierwsza i ostatnia 
litera alfabetu greckiego - alfa i omega - e do 
Niego nale ą tak e historia i przyszło ć. Po 
zakończeniu okresu wielkanocnego paschał 
ustawia się przy chrzcielnicy i zapala podczas 
udzielania sakramentu chrztu. Od niego zapala 
się chrzcielne wiece, na znak włączenia ich w 
tajemnicę mierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. Ustawia się go tak e przy trumnach 
zmarłych podczas pogrzebu, wyra ając w ten 
sposób wiarę w zmartwychwstanie na końcu 
czasów. 
Obok ołtarza, oprócz paschału, w okresie 
wielkanocnym umieszcza się tak e figurę 

Zmartwychwstałego. Jezus zazwyczaj 
przedstawiany jest w czerwonej szacie, 

symbolizującej Jego zbawczą mękę. Jedną 
rękę ma uniesioną ku górze w 

ge cie błogosławieństwa, w 
drugiej trzyma chorągiew - znak 
z w y c i ę s k i e j  m o c y .  T o 

wyobra enie jest jakby echem Jego 
słówŚ Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat (J 
16,33). 
W okresie wiąt paschalnych na krzy u 
zawiesza się czerwoną stułę (znak władzy 
kapłańskiej), która przypomina, e Chrystus 
jest Najwy szym Kapłanem, który na ołtarzu 
Krzy a zło ył najdoskonalszą Ofiarę - sam stal 
się Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem Ofiarnym. 
Czerwony kolor w liturgii symbolizuje ogień i 
krew. 
W czasie wiąt wielkanocnych eksponuje się 
tak e symbol baranka. ydzi w Starym 
Testamencie składali w ofierze baranka, a w 
noc Paschy spo ywali go przed wędrówką z 
niewoli ku wolno ci. Jezus, który zło ył siebie w 
ofierze, jest prawdziwym Barankiem, który 
został zabity i nabył dla Boga swoją Krwią 
wszystkich ludzi. On jest Barankiem 
Paschalnym, który otwiera pieczęcie 
apokaliptycznej księgi (zob. Ap 5-6). Dlatego w 
wiątyniach mo emy zobaczyć wizerunek 
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Ka demu człowiekowi tak naprawdę do 
szczę cia potrzebny jest tylko Bóg. Ludzie 
słabej wiary – albo ci, którzy ją utracili – bardzo 
łatwo ulegają pokusie złego ducha, który mówiŚ 
„Tobie dam potęgę i wspaniało ć tego 
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je 
odstąpić, komu chcę. Je li więc upadniesz i 
oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje” (Łk 
4,6-7). I dlatego tak wielu ludzi szuka 
rozwiązania swoich problemów, pomocy oraz 
szczę cia u tarocistów, bioenergoterapeutów, 
jasnowidzów, astrologów, wró bitów i 
czarowników. W ten sposób dobrowolnie 
oddają się pod wpływ sił demonicznych. Za 
pomocą amuletów, talizmanów, rytuałów, 
formuł i gestów pragną zdobyć władzę, 
panować nad otaczającą rzeczywisto cią, 
osiągnąć szczę cie, bronić się przed 
niepowodzeniami czy chorobą i odnie ć jak 
najwięcej osobistych korzy ci. 
Podstępna pułapka 
Są równie  ludzie, którzy w dobrej wierze 
praktykują radiestezję czy bioenergoterapię i 
nie zdają sobie sprawy z tego, na jakie 
niebezpieczeństwo wystawiają siebie oraz tych, 
którym pragną pomóc. Bioenergoterapeuta 
przez swoje praktyki otwiera się na działanie 
okultystycznej energii i przekazuje ją osobie, 
którą uzdrawia. W ten sposób – często 
nie wiadomie – nara a zarówno siebie, jak i 
„leczone” przez siebie osoby na działanie złych 
mocy. 
Ojciec Jacques Verlinde, jeden z 
największych znawców tej problematyki, 
stwierdza: Mógłbym tu zacytować wiele 
konkretnych przypadków, w których osoby 
uzdrowione przez bioenergoterapeutę w 
kilka miesięcy potem zaczęły mieć trwałe i 
niepokojące objawy innego typu. Bardzo 
często są to stany o wiele bardziej 
skomplikowane aniżeli te, z którymi ludzie 
ci przyszli na leczenie, a na dodatek są oni u 
kresu sił (...). Ciągłe bóle głowy, bezsenność, 
niepokoje psychiczne, nawet duchowe. W 

takim stanie idą do księdza i jeżeli ten jest 
świadom tych spraw, będzie mógł dokonać 
anamnezy (przypomnieć wydarzenia) i, według 
mego doświadczenia, w wielu przypadkach, 
których nie można było wytłumaczyć, odnajduje 
się prawie zawsze albo praktykowanie 
okultyzmu – i wtedy wszystko jest jasne – albo 
poddawanie się mniej lub bardziej regularnie 
różnym niekonwencjonalnym terapiom, albo 
kontakty z wróżkami, osobami będącymi 
jasnowidzami itp. Co wtedy należy czynić? 
Trzeba po prostu prosić w trakcie modlitwy o 
wyzwolenie – co wcale nie znaczy, że jest się 
opętanym, nie o to chodzi. Mogą jednak 
zaistnieć związki pomiędzy osobą, która was 
leczyła, a wami. Istnieje możliwość, że poprzez 
kanał tych więzi doznajemy negatywnych 
wpływów. Trzeba prosić w modlitwie, aby 
Pan uciął wszelkie więzy, które mogłyby 
was wiązać z uprzednimi praktykami 
okultystycznymi. 
 „Zawodowi” wró bici, magowie oraz przeró ni 
uzdrawiacze w pierwszych kontaktach są 
bardzo uprzejmiś zachowują się jak prawdziwi 
dobrodzieje i przyjaciele, przedstawiają się jako 
jedyni, którzy potrafią rozwiązać wszystkie 
problemy. Manipulują lud mi i uzale niają ich 
od swoich praktyk. Kiedy dają klientowi 
talizman (lub inne przedmioty), mówią mu, e 
co jaki  czas musi on być „doładowany” 
energią. Za ka de „doładowanie” trzeba 
oczywi cie zapłacić. W ten sposób wyłudzają 
od naiwnych du e sumy pieniędzy. Niektórzy z 
nich, aby zmylić swych klientów, wieszają w 
swoich gabinetach ró ańce, figurki więtych, 
obrazy o. Pio lub papie a. Często posługują się 
równie  prywatnymi detektywami, aby jak 
najwięcej dowiedzieć się o swoich klientach i 
pó niej ich zaskakiwać w celu wyłudzenia od 
nich pieniędzy. 
Jeden z nawróconych włoskich wró bitów 
mówił, e talizmany są poddawane 
specjalnemu rytuałowi, a ich koszt jest 
uzale niony od ilo ci wypowiedzianych nad 
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nimi przekleństw i blu nierstw pod adresem 
Matki Bo ej. Tego rodzaju przedmioty są 
szczególnie niebezpieczne dla osób, które je 
noszą, a tak e dla ich rodzin, poniewa  stają 
się znakiem obecno ci i działania złych mocy. 
źgzorcy ci mówią, e u osób noszących 
talizmany lub amulety występują stany lękowe, 
depresyjne, przypadki nękania przez złe duchy, 
a nawet opętania. 
Skuteczna obrona 
Przez praktyki okultystyczne szatan imituje 
zbawienie, a czyni to w tym celu, aby 
doprowadzić człowieka do wiecznego 
potępienia. Jedynym Zbawicielem jest tylko 
Jezus Chrystus. Je eli człowiek zdecydowanie 
odrzuci wszelkie praktyki okultystyczne 
(wahadełka, horoskopy, amulety, wró by, 
kon t ak t y  z  b i oene r go t e rapeu tam i , 
praktykowanie jogi, medytacji religii 
wschodnich itp., czytanie prasy i ksią ek o tej 
tematyce) i podczas spowiedzi wyzna 
Jezusowi wszystkie swoje grzechy oraz z 
ufno cią i wiarą przylgnie do Chrystusa 
obecnego w źucharystii, uznając żo za 
swojego jedynego Zbawiciela i Pana, to wtedy 
Pan Jezus przyjdzie do niego z całą swoją 
miło cią, czuło cią, dobrocią i nieskończonym 
miłosierdziem. Będzie leczył wszystkie jego 
rany i uwalniał go z niewoli grzechu i duchów 
nieczystych. Tylko Jezus jest naszym 
jedynym Panem i Bogiem. On stworzył nas 
dla siebie i poza Nim, yj cym i działaj cym 
we wspólnocie Ko cioła, nie znajdziemy ani 
szczę cia, ani miło ci, ani ycia wiecznego.  
Ojciec Robert Deżrandis w ksią ce 
Uzdrowienie międzypokoleniowe pisze o córce 
lekarza, która miała bardzo silne bóle gardła. 
Ojciec dawał jej ró ne leki, które jej w ogóle nie 
pomagały. Okazało się, e kobieta nosiła na 
szyi talizman w postaci złotego rogu, który miał 
odpędzać złe duchy. Na grupie modlitewnej 
proszono ją, aby pozbyła się tego talizmanu. 
żdy to uczyniła, po modlitwie jej gardło zostało 
ca łkowic ie  uzdrowione.  Wszystk ie 
przedmioty, które miały styczno ć z 
o k u l t y z m e m ,  r ó w n i e  s y m b o l e 

astrologiczne, pos ki bo ków, amulety, 
karty tarota, ksi ki, filmy, talizmany, 
obrazki, znaki, nagrania z satanistyczn  
muzyk  hard core rock nale y zniszczyć, 
gdy  uobecniaj  one demoniczne moce, 
które zaka aj  i zniewalaj  człowieka, 
doprowadzaj c do yciowych tragedii. 
Trzeba pamiętać, e w niektórych rodzinach 
mogą istnieć demoniczne klątwy pochodzące 
jeszcze z dawnych pokoleń, których istnienie 
u wiadamia Duch więty podczas modlitwy, 
które tylko Jego mocą mogą być zniszczone. 
Klątwę mo na zdjąć, oddając Chrystusowi 
siebie i całą swoją rodzinę na Jego wyłączną 
własno ć oraz odmawiając następującą 
modlitwęŚ „W imię Jezusa Chrystusa, moc  
Jego Przenaj więtszej Krwi zdejmuję kl twę 
ze swojej rodziny.” 
Je eli pragniesz się wyzwolić z niewoli szatana 
i zerwać ze wszelkimi praktykami 
okultystycznymi, pomódl się słowami 
następującej modlitwyŚ Panie Jezu Chryste, 
przez pośrednictwo Twojej Niepokalanej 
Matki Maryi całkowicie zawierzam Ci siebie, 
swoje ciało i duszę, wszystko, czym jestem i 
co posiadam. Tylko Ty, Jezu, jesteś 
jedynym Panem mojego życia i dlatego z 
całego serca żałuję za swoje zaangażowanie 
się w praktyki okultystyczne… (tu powiedz, 
jakie to były praktyki – na przykład: 
uczestniczenie w seansach spirytystycznych, 
korzystanie z usług wróżek, magów, 
jasnowidzów, bioenergoterapeutów, używanie 
wahadełka, kart tarota, horoskopów, 
przepowiadanie przyszłości, wróżenie z ręki, 
praktykowanie jogi, noszenie talizmanów, 
pierścienia Atlantów itd.). Tylko Ty, Panie, 
jesteś moim jedynym Bogiem, jedyną 
miłością i nadzieją mojego życia. Wyrzekam 
się wszystkich okultystycznych praktyk, 
przez które dobrowolnie oddawałem(-łam) 
się pod panowanie szatana. Wyrzekam się 
ciebie, szatanie, i rozkazuję ci, w imię 
Jezusa Chrystusa, zaprzestać swojej 
działalności w moim życiu. Amen. 
Wszyscy, którzy mają wahadełka, amulety, 
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Odpowiedzi na pytania konkursowe 
nale y oddać w zakrystii lub  

w kancelarii, albo przesłać poczt  
(mo na e-mailem) z dopiskiem: 

Konkurs Religijny - do dnia 
20.04.2013 

 

SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI 

 

1. Jak nazywa się wieczorna liturgia Wielkiej Soboty?  
 
2. Co symbolizują greckie litery alfa i omega 
umieszczone na paschale? (odp. w gazetce) 
 
3. Pan Jezus przebywał trzy dni w grobie jak ... 
(uzupełnij) we wnętrzno ciach ryby. 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:  

 

1. w. Józef jest patronem robotników i 
dobrej mierci. 
2. Palmy więcimy w VI niedzielę 
Wielkiego Postu. 
3. Pan Jezus przyrównuje Królestwo 
Bo e do ziarnka gorczycy. 
 

Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza) 
otrzymuje Jacek Królikowski  

- gratulujemy! 

 

Ksiądz katolicki, pastor i rabin opowiadają co robią z pieniędzmi zebranymi na 
tacę. Ksiądz zdradzaŚ 
- Ja rysuję na ziemi koło, potem podrzucam pieniądze do góry i co spadnie do 
rodka koła, to dla P. Boga, a reszta dla mnie... 

Pastor na toŚ Ja rysuję na ziemi linię i te  podrzucam pieniądzeŚ co spadnie po 
prawej stronie tej linii, to dla P. Boga, a reszta dla mnie... 

Rabin chwali się, e ma lepszy sposóbŚ Ja podrzucam pieniądze i 
co P. Bóg złapie to Jego, a reszta dla mnie... 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: 

 

  

PARAFIALNA INTENCJA 
YWEŻO RÓ A CA: 

 

Aby my mieli odwagę głosić prawdę  
o zmartwychwstaniu Chrystusa i o 

obietnicy naszego zmartwychwstania  

30.04 - Mszą św. o godz. 15.00 - rozpocznie się  
XIII PIESZA PARAFIALNA XIII PIESZA PARAFIALNA PIELGRZYMKA NA JASNĄPIELGRZYMKA NA JASNĄ  GÓRGÓR   

Jako wotum wdzi czności za 25-lecie konsekracji naszego kościoła 

Powrót 2 maja wieczorem. Zapisy w kancelarii parafialnej 
Opłata (noclegi, transport bagażu, powrót autokarem, ubezpieczenie):  
1 osoba z rodziny 40 zł, 2 osoba z rodziny 35 zł, 3 i kolejna osoba z rodziny 25 zł. 
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KALENDARIUM MARCA  

Odeszli do wie z oś i:  

Wie z y 
odpo zy ek ra z 

i  dać, Pa ie,  
a światłość 
wiekuista  

ie haj i  świe i.  

Bogusław Łuszczek, l. 65 
Hermina Chla ciak, l. 83 
Antoni Chuderski, l. 90 
Szczepan Jarosz, l. 37 
Marian Gudzowski, l. 5 

 

Sakra e t hrztu 
przyjęli: 

Ksawery Wacławek 

Kacper Skrzydlak 

Tymoteusz Starowicz 

Lilianna Krzemińska 

Jagoda Zawadzka 

Julia Zamków 

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 

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 o godz. 19.00 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) 

 

 

 

 

 

Nowe krzyże z arły h  
za ówio e do kapli y św. Bar ary  

zosta ą uro zyś ie poświę o e  
w Wielki Piątek, po a ożeństwie  


