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Jakże trud o jest ówić o Du hu
Święty , którego ikt igdy ie widział. O
Jezusie
ówić z a z ie łatwiej,
o
przy rał postać ludzką, o Bogu Oj u
rów ież proś iej, o jako Stwór a jest
ki ś a a al ie potęż y , a jako Oj ie
Jezusa Chrystusa w świado oś i wielu z
as pozostał „dziadkie z
rodą”. Jak jed ak
ówić o Du hu
Święty , którego ie
widać? Moż a o i
ówić jedy ie tak jak o
wietrze – o serwują Jego
działa ie.
Jede
ze
stude tów
pytał
księdza: Czy prawdą jest,
że
w
se i ariu
u zą
p eu atologii? – Tak, to auka o
Du hu Święty . – A u as jest to
auka o iś ie iu. Kierow a powiada,
że koło ez powietrza, to kapeć.
Biega z zaś po dotar iu a etę
zęsto stwierdza, że jest jak dętka, zyli
ez t hu.
Kto kiedykolwiek widział lu sa
przeprowadzał
sztu z e
oddy ha ie
etodą usta – usta dosko ale wie, że
t h ie ie, to ży ie, ale t h ąć
oże
jedy ie te , kto sa
a ży ie w so ie.
) ierają to wszystko lepiej oż a

/

zrozu ieć te frag e t z Księgi Rodzaju,
kiedy to Bóg u zy ił iało złowieka z
pro hu zie i a w jego ozdrza t h ął
du ha i złowiek stał się istotą żywą.
Tysią e lat póź iej Bóg z owu powiał
ożyw zy wiatre Du ha. Apostołowie
przelękli i zatrwoże i, za k ię i w
Wie zer iku
z
o awy
przed
Żyda i,
ali się
wyjść a zew ątrz i
głosić
aukę
Chrystusa
yślą , że
spotka i h podo y los, o
Mistrza. I oto
agle staje się
rze z
zupeł ie
iezrozu iała:
ajpierw sły hać uderze ie
jak y gwałtow ego wiatru, a po
hwili
otwierają
się
drzwi
Wie zer ika, z którego wy hodzą
Apostołowie – peł i e tuzjaz u,
radoś i i odwagi. Przestają się
ać o sie ie i za zy ają głosić
Chrystusa
z artwy hwstałego,
ez
względu a to zy się to ko uś podo a,
zy ie. Nie yli już ko pro isowi,
układ i, ie wadzą y iko u. Ogar ął i h
Boży Du h.
I właś ie wtedy za zęła się ekspa sja
hrześ ijaństwa – arodził się Koś iół.
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Du h Boży t h ął kędy h iał – ożywił
wszystko, adał jed ość, zespolił przez
iłość. Apostołowie peł i o y Du ha
Świętego ie z ają o y h języków,
potraili wielkie dzieła Boże głosić
zrozu iale wszystki
zgro adzo y
arodo .
Tak, Du h Święty likwiduje róż i e
językowe! Mi o że i ęło już sporo zasu
od ojej pielgrzy ki do Medziugorie, to
iągle a w pa ię i at osferę ta ty h
d i. W ty
iezwykły
iejs u spotkałe
ludzi z róż y h stro świata, ludzi,
ędą y h przedstawi iela i róż y h
kultur i róż y h języków – a i o to ie
sta owiło to przeszkody w ty , a y
wspól ie się
odlić, śpiewać pieś i,
od awiać róża ie - wszys y araz w
swoi języku... W ty pozor y jazgo ie
yło oś przedziw ego – zuło się owie
o e ość
Du ha
Świętego,
który
wszystki h jed o zył a odlitwie: jede
Du h i jed o ser e ożywiały wszystki h
wierzą y h.
Podo ie jest w Taize zy a który ś
z europejski h spotkań
łodzieży. Dla
ty h ludzi ie a arier językowy h zy
wyz a iowy h. Wszys y o i gro adzą się
w i ię Jezusa, dzielą się swoi
doświad ze ie Boga i trud oś ia i w
wierze oraz otwierają się a działa ie
Du ha Świętego.
I w koń u,
hy a
aj ardziej
fas y ują a wszystki h, postać Ja a Pawła
II. To prawda, że iał O adzwy zaj e
zdol oś i li gwisty z e, ale to, że Jego
auka do ierała do tylu ser i u ysłów,
zarów o
ludzi
prosty h
jak
i
wykształ o y h, to dzięki te u, że Jego
językie
yła iłość – ajwiększy dar
Du ha Świętego.
Apostołowie po zesła iu Du ha
Świętego za zęli ówić róż y i języka i i

wszys y i h rozu ieli, a ja kiedy wy hodzę
a uli e aszego iasta wprawdzie słyszę
te sa język, ale go ie rozu ie .
Któregoś d ia szła za
ą grupa dziew ząt
– dosyć głoś o dzieliły się przeży ia i z
ostat iej i prezy, przekli ają przy ty
ie iłosier ie. W koń u ie wytrzy ałe
i odwró iłe
się do i h, dają i
wzrokie poz ać, o o ty
yślę. Chy a
„ adawaliś y a i y h fala h”, o ie
zrozu iały o o i hodzi.
U zeń ze szkoły, w której u zyłe ,
o urzo y a au zy iela, który postawił
u iższą o e ę iż o zekiwał, pyta
ez zel ie: Czy wie pa i o oż a zro ić
kije
ase allowy ? ) przykroś ią
stwierdza , że hoć ówił po polsku, to
ie rozu ie tego języka.
Młody
złowiek, który skopał
iewi ego prze hod ia, wy ijają
u
przy ty zę y, wyrokie gliwi kiego sądu
otrzy ał karę w posta i kuratorskiego
adzoru rodzi ów... Mi o że to
orze ze ie sądu yło apisa e w oi
języku, to przyz a , że też go ie
rozu iałe , o w yśl tego, wszys y
rodzi e, którzy sprawują adzór ad
swy i dzieć i, ro ią to ezpraw ie...
Ktoś i y potrai po wyjś iu z koś ioła
au liżać
sąsiadowi,
o zer ić
współpra ow ika, o rzu ić swoją żo ę
stekie
iewy red y h przekleństw.
Jaki językie
ówią i ludzie, o ja i h
ie rozu ie ?
Św. Paweł pyta każdego z as i
apo i a: Czy ie wie ie, że jesteś ie
świąty ią Boga i że Du h Święty w was
ieszka? Jeżeli ktoś z isz zy świąty ię
Boga, tego z isz zy Bóg. Świąty ia Boga
jest święta i wy ią jesteś ie. 1Kor 3,16
To prawda, że każdy z as został
apeł io y
Du he
Święty
w
sakra e ie hrztu i ierz owa ia, ale
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jakże trud o jest Mu się przedrzeć przez
za k ięte drzwi aszy h ser i z jak
wielki opore pozwala y Mu kierować
aszy ży ie .
W poety ki sposó wyraził to a p
Helder Ca ara: Drzewa – patrzą z góry
a idą y h ludzi – współ zują i
yślą ,
że ludzie ie ają korze i i iota i są
wiatre
i y liś ie. O jakże ylą się
drzewa – tak iewielu jest ty h, którzy
skło i są pójść ta , kędy Du h t h ie, a
tak wielu zapuś iło swe korze ie głę oko
w zie ię!
Trze a a wię adać du ha zy jest
z Boga, zy z szata a. A y ułatwić a to
rozpoz a ie św. Paweł podpowiada, że
owo e
Du ha Bożego jest
iłość,
radość, pokój, ierpliwość, uprzej ość,
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do roć, wier ość, łagod ość, opa owa ie
Ga 5,22 . Czy we
ie jest Du h Boży?
Czy rze zywiś ie jeste świąty ią Boga?
Czy a w so ie Du ha, który daje ży ie?
Bo złowiek ez Du ha jest jak kapeć,
dętka, jak do
ieza ieszkały, pusty, a
każdą pustkę zaraz zapeł ia szata .
Nie h zstąpi Du h Twój i od owi
o li ze zie i, tej zie i! – wołał w
r.
Ja Paweł II a Pl. )wy ięstwa w
Warszawie. I ja powtarza dzisiaj te
odlitew y okrzyk i proszę słowa i R.
Bra dsteatera:
Przy ywaj Du hu Święty
Wieją y wi hrze
Który igdy ie urzysz
I igdy ie ła iesz
Który hwiej e u a iasz

Pro esja Bożego Ciała jest de o stra ją prag ie ia ży ia. Wier i wy hodzą
Ustanowienie więta
Wydawałoby się, że jest to jedna z wielu
uroczystości kościelnych. A jednak Boże Ciało
to ważne wydarzenie. Łączy się ono bowiem z
kwestią wiary w obecność Jezusa Chrystusa
pod postaciami eucharystycznymi. Wątpił w to
pewien niemiecki kapłan - Piotr z Pragi,
który pewnego dnia w 1263 roku,
pielgrzymując do Rzymu, zatrzymał się w
Bolsenie, we Włoszech. Był pobożnym
księdzem, lecz często nękał go
brak wiary w realną obecność
Chrystusa we Mszy świętej w
konsekrowanym chlebie i winie. I to właśnie on stał się
świadkiem cudu, podczas
którego po przeistoczeniu z
Hostii na jego ręce i korporał zaczęły spływać
krople krwi. W sąsiednim mieście Orvieto
przebywał wtedy papież Urban IV. Ksiądz Piotr
udał się tam bezzwłocznie z prośbą o
wysłuchanie i przebaczenie. Zbadano fakty,

przesłuchano świadków, a korporał ze śladami
krwi złożono w katedrze w Orvieto, gdzie do
dnia dzisiejszego jest wysławiony i czczony.
Pod wpływem dokonanego cudu w sierpniu
następnego roku papież Urban IV ogłosił
święto Bożego Ciała.
Postawy stare jak wiat
Z procesją Bożego Ciała jest trochę
tak jak z Drogą Krzyżową Pana
Jezusa prawie dwa tysiące lat temu.
żdy On szedł na mękę,
ydzi
różnie
reagowali na to
wydarzenie.
Niektórych ta sprawa w
ogóle nie interesowała. Przygotowywali się
do święta Paschy, a zbiegowisko ludzi mogło
im nawet trochę przeszkadzać. Podobnie
reaguje również wielu współczesnych ludzi: po
prostu obojętnością. Procesja? Nie, dziękuję.
Nie interesuje mnie to. Jest mi obojętne, czy to
Boże Ciało, czy inna „szopka”. Ważne, że to
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jeszcze jeden dzień wolny od pracy.
Znajdą się i tacy, których uroczystość
Bożego Ciała drażni. Uwierzyli, że religia to
sprawa prywatna - mit szerzony przez media
zapadł w ich świadomość na dobre.
Manifestacja przynależności do Chrystusa
setek tysięcy ludzi jest dla nich wyrzutem
sumienia. Również za czasów Chrystusa byli
ludzie, którzy drwili z Niego i wyszydzali żo...
Co ciekawe - nawet ci niezadowoleni z
uroczystości korzystają z niej, bo przecież
dzięki temu mają kolejny dzień wolny od pracy!
Jeszcze inni obserwują. Są ciekawi, jak
będzie tym razem. Patrzą z okien i śmieją się,
jacy ci ludzie głupi, że tak chodzą w tych
procesjach. To zaścianek i ciemnota. My się
modlimy sami, nie w kościele, bo potrzebujemy
ciszy i skupienia. Pan Bóg jest wszędzie.
Pójdziemy do lasu i tam z Nim
porozmawiamy...
Przy Jezusie znale li się jednak także
ludzie, którzy wytrwali z Nim do ostatnich chwil
Jego ziemskiego życia. Stali przy krzyżu do

końca pomimo zmęczenia, bólu, strachu,
wstydu... Choć było ich mało, to świat do dziś
dnia o nich pamięta.
Pod presją
Wielu młodych ludzi staje dziś przed
dylematem: Co robić w Boże Ciało? Pod presją
kolegów mają wiele innych, ciekawszych
propozycji. Lista wymówek przeciwko udziałowi
w procesji rośnie bardzo szybko. Kilkudniowy
wyjazd z przyjaciółmi, impreza, gra w kosza...
Niektórzy może by nawet i chcieli, ale koledzy
będą się z nich potem śmiali.
Nie da się nikogo zmusić do kochania,
podobnie jak i do przyznawania się do wiary.
Czasem wystarczy zadać dziecku proste
pytanie do refleksji: Czy wstydzisz się Pana
Boga? Jeśli odpowied jest twierdząca, to
tłumaczenie i proszenie na nic się nie zda.
Apostołowie też zwątpili, ale pó niej się
opamiętali. Miejmy więc nadzieję, że i dziś
ludzie doświadczą Miłości ukrytej w drobnym
kawałku chleba oraz odkryją ważna prawdę, że
jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, tam

Moi u z io zwykle ówiłe ,
że róż i ę iędzy wiarą a teologią
oż a rozpoz ać
po za howa iu się przed ta er akulu .
Przyklęka przed i - dla zego?
Po ieważ Chrystus przez Koś iół
powiada i, że jest O rze zywiś ie o e y w
sakra e ie ołtarza.
Jak jest o e ie?
- to pyta ie dla teologów, a które igdy ie
udzielą peł ej odpowiedzi.
Wiara w rze zywistą o e ość Chrystusa
w sakra e ie ołtarza
ie rodzi się z zyta ia i a ysłu
a i ie jest rezultate ludzkiego wysiłku. Rodzi
się o a z uf ego i pokor ego ser a, które
przyj uje awet to,
o wydaje się iewiarygod e.
Basil kard. Hu e
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Szumiały drzewa nad wodą a pieśń ich
była do wody podobna. Płynęła wzdłuż
brzegów, wzbijała się ku niebiosom i opadała
leciutko, by nie obudzić śpiącego w trawie
skowronka. W pochylonym ze starości domku
mieszkał rybak. Siwy i jak chatka ze starości
pochylony. Z drzewami umiał rozmawiać i
wodę przejrzystą rozumiał. Kiedyś dawno,
dawno, jak jeszcze mostu nie było, łódką
przewoził ludzi na drugi brzeg. Znali go
wszyscy wokół i szanowali, a wieść o jego
dobroci i mądrości niosła się jak pieśń
skowronka, drzew i wody, daleko.
W dużym mieście mieszkał człowiek
mądry i uczony. Przeczytał wszystkie książki z
ogromnej biblioteki, zgłębił tajniki wiedzy
niedostępnej dla przeciętnego śmiertelnika.
Przestudiował od początku do końca dzieła
słynnych filozofów i myślicieli. Im więcej czytał i
myślał, tym większy żal na dnie duszy mu
osiadał. Nie potrafił już odróżnić tego, co dobre,
od tego, co takie sobie. Szukał wolności, a
wszędzie znajdował uzależnienie.
Szukał spokoju, a zewsząd otaczał
go hałas. Nawet świadomość, że
wszyscy szanowani obywatele
jednogłośnie wybrali go na
najmądrzejszego człowieka w
mieście, nie przyniosła mu
satysfakcji. Stawał się
coraz
bardziej
samotny i smutny.
Słowa go przygniatały,
zaciemniały sens
wszystkiego, co kiedyś było dla niego
najważniejsze. l tylko czasem, gdy był zupełnie
sam, słuchał dziwnej pieśni, którą drzewa
przekazywały drzewom.
Pewnego ranka wstał i poszedł za głosem
drzew, za szelestem liści, za modlitwą fal.
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Długo szedł, aż trafił do domku starego rybaka.
- Powiedz mi, starcze, czy wiesz coś takiego,
czego ja nie wiem? Powiedz, co robić, żebym
znowu potrafił odnale ć radość życia, wiarę i
świadomość tego, że wiem, co jest
najważniejsze.
Uśmiechnął się rybak, podał mędrcowi
rękę i poprowadził go ku brzegowi wody.
Weszli do łodzi. Starzec wziął wiosła do ręki i
zaczął wiosłować równo, pewnie, spokojnie.
Łódka płynęła prosto ku słońcu, nie kołysała
się, nie zbaczała z kursu. Nagle zatrzymali się i
mądry człowiek przyjrzał się wiosłom. Po chwili
uśmiechnął się wyrozumiale. Na każdym z nich
wyryty był napis. Na jednym „Modlitwa”, a na
drugim „Praca”.
- Nie śmiej się, panie - powiedział rybak. Wiosłując jednym wiosłem, niczego nie
osiągniesz. Choćbyś się najbardziej wytężał,
użył wszystkich sił, będziesz się kręcił tylko w
kółko. Nie popłyniesz do przodu. Ani sama
modlitwa, ani sama praca nie doprowadzą cię
bezpiecznie na drugi brzeg.
Modlitwa jest uwielbieniem
Boga, zachwytem nad Jego
mądrością i dobrocią, prośbą i
dziękczynieniem. Praca zaś
jest po to, byś czynił dobrze,
dziękował nią Bogu
za każdy przeżyty
dzień. Praca czyni
cię niezależnym. Możesz
nie tylko brać, ale i
dawać. Módl się i pracuj, bezczynność jest
wrogiem duszy. l nie rzucaj słów na wiatr.
Milczenie jest modlitwą duszy.
Wyprostował się rybak, ujął w dłonie dwa
wiosła i wiosłował równo, spokojnie i pewnie. A
drzewa szumiały odwieczną pieśń uwielbienia i
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5.05 - bł. Sulprycjusza
Urodził się w 1817 r. w Pescosansonesco
(Włochy). Wcześnie utracił rodziców, a jego
wychowaniem zajęła się babka, a następnie,
po jej śmierci - wuj, który nieuczciwie
wykorzystywał swojego podopiecznego,
angażując go do najcięższych prac. Chłopiec
miał wówczas zaledwie 10 lat. Kiedy chłopiec
miał 14 lat, z powodu nadmiernej pracy,
nadwerężył sobie nogę tak, że pękła mu kość
w stopie. Trzy miesiące przeleżał w szpitalu.
Niestety rana zaczęła się boleśnie odnawiać.
Sulprycjusz znalazł się w szpitalu dla
nieuleczalnie chorych, gdyż był to szpital dla
najuboższych. Lekarze nie poznali się na
chorobie. Młodzieniec cierpiał niewysłowione
bóle, które znosił z heroiczną pogodą ducha i
poddaniem się woli Bożej. Ucięto mu nogę, ale
bóle nie ustały. W takim stanie zmarł 5.05.1836
r. mając zaledwie 19 lat. Papież Jan XXIII w
1963 r. ogłosił go błogosławionym. Jest to
pierwszy robotnik - proletariusz wyniesiony do
chwały ołtarzy. Ciężka praca od dziecka znoszona z poddaniem się woli Bożej, sieroca
niedola i cierpienia ostatnich lat otwarły mu
drogę do chwały wybranych.
13.05 - bł. Jutty
Urodziła się w Sangerhausen w Turyngii.
Starała się gorliwie naśladować św. źlżbietę
Węgierską. Mając piętnaście lat wyszła za mąż
za szlachcica. Była wspaniałą żoną i matką.
Przedwczesna śmierć męża w czasie
pielgrzymki do Ziemi więtej pogrążyła ją
w smut-kuś teraz musiała sama zająć się
wychowywaniem dzieci.
Przykład matki sprawił, że wszystkie
dzieci dorósłszy wybrały powołanie religijne.
Kiedy pozostała sama, mogła nareszcie pójść
za głosem serca, na co tak długo czekałaŚ
rozdawszy cały majątek, kilka ostatnich lat
życia spędziła samotnie, modląc się i opiekując
chorymi. Osiedliła się w ziemi chełmińskiej,

należącej wówczas do
K r z y ż a k ó w
i zamieszkała jako
pustelnica nad brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego. yła tam jeszcze cztery lata.
Otrzymała i rozdała wiele cudownych łask,
zyskując sławę świętej.
Bł. Jutta była zdania, że trzy rzeczy
zbliżają człowieka do BogaŚ ciężka choroba,
opuszczenie domu rodzinnego i konieczność
przebywania w jakimś dalekim obcym kraju
oraz ubóstwo, chętnie znoszone w imię Boga.
Całe jej życie było przykładem takiej właśnie
drogi ku Bogu. Zmarła w roku 1260. Kult jej nie
jest zatwierdzony, lud jednak czci bł. Juttę
nazywając smugę wody, widoczną czasem w
poprzek jezioraŚ „drogą bł. Juty”, którą kroczyć
miała ze swej pustelni do kościoła w Chełmży.
23.05 - w. Jana Rossi
Urodzony we Włoszech w 1698 r.,
otrzymał staranne wykształcenie i został
wyświęcony na księdza w 1721 r. Wkrótce
potem zachorował na epilepsję. Poświęciwszy
się opiece nad wiejską biedotą, przez
czterdzieści lat pracował z wysiłkiem, który
zwaliłby z nóg nawet zupełnie zdrowego
człowieka. Jako kapłan służył chorym i
biednym w hospicjum dla ubogich i w szpitalu.
O świcie i pó ną nocą wędrował na place
targowe, rozmawiał z pastuchami i wo nicami,
zdobywał ich zaufanie, nauczał i
przygotowywał do sakramentów. Równie
miłosierny potrafił być dla bezdomnych kobiet i
dziewcząt, które utrzymywały się z żebraniny
lub prostytucji. Ze swego skromnego
uposażenia oraz datków, które składano na
tacę w kościele, ufundował schronisko dla
kobiet i dziewcząt. Spędzał wiele godzin jako
spowiednik, zwłaszcza biednych i prostych
ludzi. Bardzo często prowadził misje parafialne.
Niejednokrotnie nauczał 5-6 razy dziennie w
kościołach, klasztorach, szpitalach i

Posła ie św. A

Jacek nie chce odmawiać
wieczornej modlitwy. Mama go
upominaŚ „Jeśli nie chcesz się
modlić, to znaczy, że nie jesteś
dzieckiem Bożym”. Na to Jacek z
p r z e k o r ą Ś
Żarty ie poświę o e

y

Katechetka rozdaje dzieciom wspólne
zrobione zdjęcie komunijneŚ
- Pomyślcie jaką radość sprawi wam po
latach to zdjęcie. Patrząc na nie powiecieŚ
to jest Ula, która została nauczycielką, a to
Magda, która pierwsza wyszła za mąż...
- A to nasza katechetka, która dawno temu
umarła... - wyrywa się ktoś z głębi klasy.

1. oną Abrahama byłaŚ
Odpowiedzi na pytania konkursowe
a) źlżbieta
należy oddać w zakrystii lub
b) Sara
w kancelarii, albo przesłać pocztą
c) Tamar
(można e-mailem) z dopiskiem:
2. Imię „Piotr” jest pochodzenia greckiego i oznaczaŚ
Konkurs Religijny - do dnia
a) skała, opoka
20.05.2008
b) głowa, głowica
SPO RÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI
c) kamień węgielny
3. żdzie przechowywany jest korporał ze
Nagrodę w Ko kursie Religij y ufu dował:
śladami krwi Pana Jezusa? (odp. w
gazetce)
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEGO MIESI CA:

Byto , ul. Piekarska
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ:
/
1. Niedowiarkiem nazywa się Tomasza
Apostoła.
)ałatwia y wszelkie for al oś i
2. Człowiekiem, w którego grobie złożono
związa e z pogrze e
ciało Jezusa był Józef z Arymatei.
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
3. ydowskie święto, obchodzone na
 Posiada y włas e kre atoriu
pamiątkę wyprowadzenia Izraelitów z  Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
niewoli egipskiej nazywa się Pascha.
ie ie ki ertyikate jakoś i
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
w kraju i zagra i ą
otrzymuje Michał Dachowski
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

Posła ie św. A

y

KALENDARIUM KWIETNIA
Odeszli do wie z oś i:
Niewolik Henryk, l. 69
Bosek Maria, l. 82
Kaplita Zbigniew, l. 76
Sztanga Tadeusz, l. 79
Janik Maria, l. 67

Sakra e t

Wie z y
odpo zy ek ra z
i dać, Pa ie,
a światłość
wiekuista
ie haj i
Sakra e t hrztu
przyjęli:

ałżeństwa zawarli:

Natalia Stachoń
Maksymilian Podbucki
Klaudia Kuboń
Kamil Mazurkiewicz

Tomasz Olearczuk i Magdalena Szafarczyk
Adam Ziaja i Zofia Bogacka

UWAGA! . 6.

ODBĘDZIE SIĘ

I FESTYN PARAFIALNY

W PROGRAMIE ZNAJDĄ SIĘ M.IN. KONCERTY, KONKURSY
RODZINNE, ZABAWY DLA DZIECI, LOTERIA FANTOWA...
JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY,
A SZCZEGÓŁY ZA MIESIĄC!

Z teologią a „ty ”
Ze słownika pojęć teologicznych i symboli religijnych:
PRYMICJE (z łac.Ś primitiae = pierwociny owoców ziemi, pierwsze dary) - jest to pierwsza
msza św. nowo wyświęconego kapłana (neoprezbitera) w rodzinnej parafii.
Uroczystość prymicyjną rozpoczyna błogosławieństwo, jakiego udzielają synowi na drogę
kapłańskiego życia jego rodzice. Następnie - zgodnie z tradycją - wprowadza się procesjonalnie
księdza prymicjanta do kościoła, by w obecności wspólnoty parafialnej, w której kształtowało się
jego kapłańskie powołanie, celebrował mszę św. prymicyjną. Korzystając z przywileju, ksiądz
prymicjant udziela na zakończenie uroczystości wszystkim zebranym w kościele błogosławieństwa
Ojca więtego, z którym związany jest odpust zupełny, a następnie każdemu z osobna
błogosławieństwa prymicyjnego, rozdzielając przy tym pamiątkowe obrazki, zwane prymicyjnymi.

