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Matka to ktoś i aj liższy,
ajlepszy, jedy y.
Wszystko o at e się wie,
gdy się ją stra i.
Ko hała ego Tatę,
dała i ży ie ze swego iała.
Chro iła, kar iła,
yła iepłe , światłe , uś ie he ,
zdrowie , słoń e , wios ą,
utrudze ie , pła ze ,
radoś ią, s e i
prze udze ie ,
pierwszy słowe ,
krokie ...
Brak ie słów, o o at e
apisać to y to za ało.
Powiedzieć jed o słowo:
Ma o! - to za dużo.
Pew ie, że z ów ówię o
swojej Ma ie.
Nie wie , jak się zuje a a,
która wyrzu a urodzo e dzie ko
al o za ija to, o jej iąży.
Te
ój stary Koś iół
wpatrzo y w Matkę Bożą au zył ludzi
wielkiego sza u ku do atki.
Matkę ałuje się w rękę.
O at e o zekują ej a urodze ie dzie ka
ówiło się w Koś iele:
O a jest w sta ie łogosławio y .
Dlatego ie lu ię słowa - iąża.

/

Jak iąży, to się jej poz ądź!
Jest wiele praw,
przepisów hro ią y h atkę,
ale jest wiele grze hów atek
i jest wiele grze hów wo e atki.
O a u ie ko hać, ale h e yć ko ha a.
Są atki, które są sa e
i wy howują dzie ko sa ot ie.
Taki ałuję o ie rę e,
o są dzie ku i atką, i oj e .
Wie , jaki odel
rodzi y przyszłoś i
jest w widze iu ez oż y h
odel rodzi y ez iłoś i.
)a ąż wy hodzą, że ią się,
rozwodzą.
Nie a ta
atki a i oj a,
są ludzie wspól y h
i teresów, ko ha kowie.
Jeśli dzie ko się trai,
to ie usi o iążać atki.
Są i stytu je,
które wy howają dzie ko.
Dzie ko ie usi z ać atki.
Doroś ie, usa odziel i się,
poradzi so ie.
I ędzie ałe ży ie
tłu głową w ś ia ę,
o to horo a siero a.
Nie słyszeć igdy ser a atki,
ie wtulić się do jej ser a
i igdy ie widzieć atki to usi yć tragedia złowieka.
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W WERSJI PRZEDSTAWIONEJ PRZEZ SIOSTR ŁUCJ 31.08.1941 oraz 3.01.1944
Tajemnica składa się z trzech odmiennych
czę ci. Pierwszą była wizja piekła.
Pani Nasza pokazała nam morze ognia,
które wydawało się znajdować w głębi ziemiś
widzieli my zanurzone w tym morzu demony i
dusze niczym przezroczyste, płonące węgle,
czarne lub brunatne, mające ludzką postać,
pływające w po arze, unoszone przez
płomienie, które z nich wydobywały się wraz z
kłębami dymu, padając na wszystkie strony jak
iskry w czasie wielkich po arów, pozbawione
cię aru i równowagi, w ród bolesnego wycia i
jęków rozpaczy, tak e byli my przera eni i
dr eli my ze strachu. Źemony miały straszne i
obrzydliwe kształty wstrętnych, nieznanych
zwierząt, lecz i one były przejrzyste i czarne.
Ten widok trwał tylko chwilę. Źzięki niech będą
naszej dobrej Matce Bo ej, która nas przedtem
uspokoiła obietnicą, e nas zabierze do nieba
(w pierwszym widzeniu). Bo gdyby tak nie było,
sądzę, e byliby my umarli z lęku i
przera enia.
Następnie podnie li my oczy ku naszej
Pani, która nam powiedziała z dobrocią i ze
smutkiemŚ «Widzieli cie piekło, dokąd idą
dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować,
Bóg chce ustanowić na wiecie nabo eństwo
do mego Niepokalanego Serca. Je li zrobi się
to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie
uratowanych, nastanie pokój na wiecie. Wojna
się skończy. Ale je eli się nie przestanie
obra ać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI
rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie
noc o wietloną przez nieznane wiatło,
wiedzcie, e to jest wielki znak, który wam Bóg
daje, e ukarze wiat za jego zbrodnie przez
wojnę, głód i prze ladowania Ko cioła i Ojca
więtego. eby temu zapobiec, przyjdę, by
ądać po więcenia Rosji memu
Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii
w. w pierwsze soboty na zado ćuczynienie.
Je eli ludzie me yczenia spełnią, Rosja

nawróci się i zapanuje pokój, je eli nie, Rosja
rozszerzy swoje błędne nauki po wiecie,
wywołując wojny i prze ladowania Ko cioła.
Źobrzy będą męczeni, Ojciec więty będzie
bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie
zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje
Niepokalane Serce. Ojciec więty po więci mi
Rosję, która się nawróci, a dla wiata nastanie
okres pokoju.
Po dwóch czę ciach, które ju
przedstawiłam, zobaczyli my po lewej stronie
Naszej Pani nieco wy ej Anioła trzymającego w
lewej ręce ognisty mieczś iskrząc się wyrzucał
języki ognia, które zdawało się, e podpalą
wiatś ale gasły one w zetknięciu z blaskiem,
jaki promieniował z prawej ręki Naszej Pani w
jego kierunkuś Anioł wskazując prawą ręką
ziemię, powiedział mocnym głosemŚ Pokuta,
Pokuta, Pokuta! I zobaczyli my w
nieogarnionym wietle, którym jest BógŚ 'co
podobnego do tego, jak widzi się osoby w
zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim'
Biskupa odzianego w Biel 'mieli my
przeczucie, e to jest Ojciec więty'. Wielu
innych Biskupów, Kapłanów, zakonników i
zakonnic wchodzących na stromą górę, na
której szczycie znajdował się wielki Krzy zbity
z nieociosanych belek jak gdyby z drzewa
korkowego pokrytego korąś Ojciec więty,
zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie
miasto w połowie zrujnowane i na poły dr ący,
chwiejnym krokiem, udręczony bólem i
cierpieniem, szedł modląc się za dusze
martwych ludzi, których ciała napotykał na
swojej drodześ doszedłszy do szczytu góry,
klęcząc u stóp wielkiego Krzy a, został zabity
przez grupę ołnierzy, którzy kilka razy ugodzili
go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i
w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni
Biskupi, Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz
wiele osób wieckich, mę czyzn i kobiet
ró nych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami
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C.D. rozważań o
Po przygotowaniu darów ofiarnych
następuje modlitwa eucharystyczna, która
składa się z prefacji i tzw. kanonu. Prefacja
rozpoczyna ją dialogiemŚ Pan z wami... Jej
istotą jest dziękczynienie (z gr. echaristo).
Źziękuję Bogu za to czym jestem, e mnie
stworzył, powołał do ycia, za odkupienie, za
chleb, który za kilka chwil stanie się Ciałem
Chrystusa. Hymn wdzięczno ci kończy się
oddaniem Bogu chwały przez trzykrotneŚ
Święty, Święty, Święty...
Po prefacji następuje kanon, czyli co
trwałego, a nawet niezmiennego. Mówi się o
kanonach w muzyce, sztuce... W obecnym
mszale jest 10 kanonówŚ 5 zwykłych, 2 o
tajemnicy pojednania (szczególnie na czas
Wlk. Postu) i 3 u ywane we Mszy w. z
udziałem dzieci. Tym, co jest najbardziej
niezmienne w kanonie, to epikleza i słowa
przeistoczenia. Podczas epiklezy kapłan,
wyciągając ręce nad hostią i kielichem, wzywa
moce Bo e. żest ten ma za sobą tysiące lat. W
ten sposób kapłani Starego Przymierza
wyciągali ręce nad ofiarnymi zwierzętami.
Podobny gest stosuje się przy chrzcie,
bierzmowaniu i przy więceniach kapłańskich.
Po epiklezie zbli amy się do najwa niejszej
chwili. Kapłan powtarza słowa i gesty Jezusa z
Ostatniej Wieczerzy: Bierzcie i jedzcie...
Naj więtsza chwila Mszy w. nazywana jest
konsekracją, przeistoczeniem lub
podniesieniem. Je li chodzi o samo
podniesienie więtych postaci chleba i wina, to
początkowo w ogóle tego gestu nie było.
Pochodzi ono dopiero z XIII w., kiedy to po
herezji Berengariusz, który zaprzeczał
prawdziwo ci przeistoczenia, wierni za ądali
ukazywania Ciała i Krwi Pańskiej. Ludzie yli
jaką
głęboką tęsknotą, aby widzieć
Ukochanego. Zupełnie nie rozumieją tego ci,
którzy w tym momencie schylają głowy i
niczego nie widzą. Nale y wpatrzyć się w
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więte Postacie, a patrząc mo na powtarzać
słowa niewiernego Tomasza, który widząc
zmartwychwstałego Chrystusa - uwierzył i
krzyknąłŚ Pan mój i Bóg mój! Czasami nie
trzeba adnych słów. Wystarczy spojrzenie, w
którym jest wiara i miło ć.
Następnie słyszymyŚ Oto wielka tajemnica
wiary. Dlaczego? Bo Chrystus jest teraz
obecny najpełniej, choć pod osłoną chleba i
wina. Wielko ć tajemnicy polega na tym, e na
ołtarzu nie ma ju chleba, choć stwierdzam
zapach i kolor chlebaś nie ma ju wina, choć
czuję jego zapach i smak - jest Krew
Chrystusa.
Kolejnym elementem kanonu jest tzw.
anamneza, czyli to modlitwa wspomnienia.
Przypomina ona w skrócie całą historię
ZbawieniaŚ
mierć i zmartwychwstanie
Chrystusa a nawet oczekiwanie na powtórne
Jego przyj cie. Następnie wzywamy Źucha
więtego, aby zjednoczył nas wszystkich
przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa oraz
wspominamy tych, którzy odeszli z tego wiata
w pokoju z Chrystusem, i tych, których odej cie
było burzliwe, dramatyczne. Wstawiamy się
równie za tymi, których wiara - z naszego
punktu widzenia - była problematyczna.
Zupełnie inaczej mogło być w głębi ich serca.
W IV kanonie są wzruszające słowa za
zmarłych, których wiarę jedynie Bóg znał.
Spo ród
yjących modlimy się przede
wszystkim za papie a, biskupów i
duchowieństwo. Im więcej dano, oni są bardziej
zagro eni przez szatana. W modlitwie
wstawienniczej, pamiętając o całym ludzie
Bo ym, nie pomijajmy i tych, którzy szczerym
sercem szukają Boga. Dalej wspominamy tych,
którzy ju są w chwale KrólestwaŚ Maryję,
Apostołów, Męczenników i wszystkich
więtych.
Ostatnim elementem kanonu, jest tzw.
doksologia końcowa, czyli gest podnoszenia
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FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA W SOBOTĘ
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W PROGRAMIE M.IN.:
- występy dzie i i łodzieży
- za awy i ko kursy dla duży h i ały h
- loteria fa towa
- gwiazda festy u: TRIO PIEKARSKIE
z a i z Radia Piekary
W zasie festy u zaprasza y a kieł asę z grilla,
hle ze szpyrką i ogórkie , do owe iasto,
kawę, her atę i zi e apoje...
Pod zas festy u ędą sprzedawa e losy - każdy wygra y!
Wszystkie kupo y po ow ie ędą rały udział w losowa iu agrody głów ej
- waru kie otrzy a ia agrody jest o e ość zwy ięz y pod zas tego losowa ia!
Ewe tual y zysk z festy u ędzie przez a zo y
a doi a sowa ie okołu a igurę Matki Bożej Fai skiej.
Już teraz prosi y o przy osze ie do ka elarii lu zakrysii fa tów a loterię prosi y o
rze zy owe i ieużywa e - p. ietraio e lu podwój e preze ty... Spo sorzy są ile
widzia i! )wra a y się też z proś ą o oiarowa ie swojskiego iasta 22.05 po połud iu
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UWAGA!

orga izuje y pielgrzy kę do iekawy h
iejs :
Nysa katedra, skar y wieży, pała iskupi, koś iół se i aryj y,
klasztor sióstr elż ieta ek...
Prud ik klasztor fra iszka ów, gdzie więzio o Pry .
Wyszyńskiego
Głu hołazy o leg w iejs owoś i uzdrowiskowej
He ryków opa two ystersów
Krzeszów opa two ystersów
-
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Natalia tkwiła przed lusterkie
od
godzi y. Długie, krę o e włosy za i w
świe ie ie dały się wyprostować, hoć
stosowała róż e żele i pia ki.
- Co ty ro isz? - drzwi skrzyp ęły i
pojawiła się głowa a y.
- Ni - urk ęła Natalia, wal zą z
ie y kos ykie .
- ) owu przed lusterkie ? A lek je
odro io e? - za zęła a a. - Lepiej w
ku h i yś po ogła.
- Nie h e i się - iegrze z ie stwierdziła
Natalka. O h, ta a a! I e dziew zy ki
ają owo zes e a usie, które i
ie
każą z ywać a zyń.
- Jak ty w ogóle wyglądasz?! - skrzywiła się
a a. I o to za kos etyki? Czy ja ie
a
a o wydawać pie iędzy?!
- Nie widzisz, jakie a okrop e włosy?
Ch iała
je wyprostować! - krzyk ęła
Natalia, ale a y to ie przeko ało.
- Ja w twoi wieku... - za zęła, ale órka
ie pozwoliła skoń zyć.
- O zywiś ie! Ty w oi wieku yłaś
ideałe !
- )upeł ie i się w głowie przewró iło stwierdziła o urzo a a a i wyszła.
***

Dziew zy ko
ie spieszyło się do do u.
Natalia g iewała się a a ę, a Kasia ie
h iała siedzieć sa a. Spa erowały po
parku i jadły lody.
- Ch iała y , że y a a już wró iła do
do u - west h ęła Kasia. – S ut o i
ez iej...
- A ja y
h iała, że y oja wyje hała
stwierdziła Natalia. - )upeł ie
ie ie

y

rozu ie. Opowiedziała przyja iół e o
w zorajszej
kłót i,
o
wie z y h
prete sja h a y o ieodro io e lek je,
o wydawa ie pie iędzy a „głupoty” i o
rud e a zy ia w zlewie. Ma a Ewy to
jest faj a - powiedziała Natalka. - Pozwala
jej alować się a dyskoteki. A oja
uważa, że to grze h! - dodała z iro ią.
Al o a a Aśki! Pozwala jej zapraszać
koleża ki a o . Moja a a twierdzi, że
to iehigie i z e, o każdy powi ie spać
we włas y łóżku.
Kasia i
ie ówiła, hoć aj zęś iej
uzia jej się ie za ykała. - )azdrosz zę i
- wyszeptała wresz ie.
- Czego
i zazdroś isz? Natalia się
zdziwiła. Ma y, która
i a i
ie
pozwala?
Kasia pod iosła głowę i dopiero wtedy
Natalia spostrzegła, że poli zki przyja iółki
są ałkie
okre. A prze ież desz z ie
padał...
- Ale twoja a a jest. Mieszka z to ą,
trosz zy się o ie ie... A oja wyje hała.
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„Źródła wiary” - ŚWIADECTWA
Od kilku miesięcy, na modlitwie pojawiał
mi się ten sam obrazŚ podziemna kaplica,
ksiądz, ludzie skupieni wokół ołtarza. Msza w.
Wszyscy pełni rado ci, na twarzach zachwyt. I
ja - stojąca za szklaną szybą. Szyby nie da się
rozbić, nie ma adnej klamki.. Nie słyszę, co
mówią, widzę tylko ich rado ć – i znam jej
powód – to BÓż! Ale dla mnie to rzeczywisto ć
niedostępna. Jestem we wspólnocie oazowej
kilka lat. My lałam sobie jako o tej, która jest
blisko Boga, blisko Ko cioła. Ale obca była mi
rado ć innych. Obraz opisany powy ej
niepokoił mnie. Wtedy wpadło mi w ręce
zaproszenie. Słowa „ ródła wiary” przykuły
moją uwagę. I poszłam. Początkowo bez
zastanowienia przyjmowałam wszystko, co
słyszałam, e Bóg mnie kocha, ma plan itd.
Potem zaczęło do mnie docierać, jak
nieprawdziwy obraz sobie wytworzyłam. „Mój”
Bóg tylko do wiadczał, kazał cierpieć i zgadzał
się na wszystkie złe rzeczy wokół mnie… żdy
w dzień modlitwy o uzdrowienie pokazano mi
Boga troszczącego się (o mnie! ) pragnącego
mojego (!) szczę cia, mojej (!) rado ci,
uzdrawiającego, przebaczającego… szyba
pękła. Od tego momentu stawiam pierwsze
kroki w moim yciu. Modlitwa otwierała mnie na
działanie Pana i On działał, przez ka dego
człowieka. Te dwa najwspanialsze wieczory,
modlitwa o uzdrowienie i wylanie Ducha
więtego to czas, kiedy tak bardzo namacalnie
Jezus przytulił mnie do Siebie w swoim Źuchu i
pokazał swoje oblicze. Wtedy na czyje
pytanieŚ „i jak tam” odpowiedziałam
„jestem szczę liwa”. Nie mówiłam tak o sobie.
A teraz, choć minęło ju sporo czasu, pomimo
ró nych wydarzeń, w sercu panuje to samo
ukojenie. I ka dego dnia proszę, by inni otwarli
swoje serca na łaski Pana i zaufali Mu. By
odnale li rado ć w yciu z Bogiem. Ania
Moje wiadectwo będzie krótkie. Po

spotkaniach „ ródeł” jestem lepszym
człowiekiem, ojcem, mę em. Kocham bardziej
Boga, modlitwa moja płynie z głębi serca i
wiem, e tego potrzebowałem. Chwała Panu.
ycie jest piękne tylko z Bogiem, bo bez Boga
to tylko szaro ć dnia. Krzysztof
Moim wiadectwem jest ycie, które do tej
pory prze yłam. Zawsze byłam osoba
wierzącą. Miałam serce otwarte dla ludzi, ale to
wła nie oni opuszczali mnie w potrzebie i ranili
zarazem. Parę lat temu zaczęłam się modlić o
to aby Bóg odsunął ode mnie ludzi
krzywdzących mnie i moją rodzinę i pomógł
znale ć przyjaciela, na którym mogłabym
polegać w ka dej sytuacji. Mą i dzieci zawsze
byli moimi przyjaciółmi, ale ja chciałam czego
więcej. Prawie rok temu przestałam się modlić
w w/w intencji i od tego momentu wszystko się
zaczęło. Nie wiedziałam dlaczego moje relacje
z starymi znajomymi zaczęły zanikać. Nie
potrafiłam sobie tego wytłumaczyć. Pytałam,
ale nikt nie potrafił wyja nić mi dlaczego.
Źopiero czwartkowe spotkania „ ródeł”
potwierdziły, e przez całe swoje ycie
szukałam wła nie Jezusa, jedynego
przyjaciela, który chciał o wiele wcze niej
zamieszkać w moim sercu, ale było ono
zamknięte i niedostępne dla Niego. Teraz
wiem, e ycie bez Jezusa nie ma sensu.
Źopiero teraz zaczęłam się modlić z pełną
wiadomo cią wiedząc, e odnalazłam swoje
miejsce na ziemi. Stałam się dojrzalsza
duchowo i pragnę dą yć do celu wytyczonego
przez Jezusa, ale wiem, e najwa niejsza w
tym wszystkim jest droga, którą pójdę. 19.03.09
r. oddałam swoje ycie Jezusowi mojemu Panu
i Przyjacielowi. Pragnę, aby On mnie prowadził
przez resztę mojego ycia, nawet gdyby miało
się skończyć bardzo szybko. Od tej daty
wszystko w moim yciu się zmieniło, stało się
realne, wyraziste, dojrzałe. Analizuje ka dy
dzień swojego ycia, odnajduje działanie Boga
poprzez ludzi, których spotykam, sytuacje w
których się znajduję. Znalazłam swojego
Przyjaciela i odnalazłam się w Wierze. Chwała
Panu za to wszystko. Beata
TO S ICH WIADECTWA
A JAKIE JEST TWOJE?
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Paweł wraca ze zbiórki ministrantów. Po drodze ponad godzinę szalał z
chłopakami, więc spó nił się na kolację. Ojciec jest zły i mówi gniewnieŚ
- żodzina spó nienia! Przetrzepię ci za to skórę!
Paweł usiłuje wyj ć z sytuacji obronną rękąŚ
- Ksiądz dzisiaj mówił, e ciało jest wiątynią Bo ą i e nie wolno go hańbić!
Ojciec na to skrywając u miechŚ
- Nie ma strachu! Ja mam zamiar tylko trochę odkurzyć zakrystię.
Żarty ie poświę o e

1. Do jakiej przyprawy kuchennej porównuje
Jezus swoich uczniów mówiąc wy jesteście...:
a) pieprzem
b) papryką
c) solą
2. W jakim kraju leży Fatima?
3. Co to jest „anamneza” (odp. w gazetce)
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEGO MIESI CA:
1. II niedziela Wielkanocna nazywa się
białą lub Miłosierdzia Bo ego.
2. Źawid pokonał żoliata procą.
3. Apokalipsa w. Jana znajduje się na
końcu Nowego Testamentu.
Nagrod (odebrać u ks. Proboszcza)
otrzymuje Mateusz Rogowski
- gratulujemy!
PARAFIALNA INTENCJA
ŻYWEGO RÓŻAŃCA
i

A y tegoro z e dzie i ko u ij e
łodzież, która przyjęła sakra e t
ierz owa ia, stały się gorliwy i
świadka i Jezusa Chrystusa,
peł y i wiary, adziei i iłoś i.

Odpowiedzi na pytania konkursowe
należy oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać poczt
ęmożna e-mailem) z dopiskiem:
Konkurs Religijny - do dnia
20.05.2009
SPO RÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

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 ie ki ertyikate jakoś i
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
w kraju i zagra i ą
BIURO CZYNNE:

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:

Sakra e t

źl bieta Borycka, l. 59
Teresa Popławska, l. 76
Henryk Borycka, l. 62
źl bieta żolec, l. 69
Walter Maniura, l. 79
Zygmunt Wo nica, l. 73
Stanisława Kotynia, l. 66
Genowefa Kuczera, l. 77
Edward Nolewajka, l. 69

ałżeństwa zawarli:

Marcin Krupiński i Mirela Wawszczyk
Piotr Wesołowski i Katarzyna Zdanowicz
Miłosz Małota i Marta Słodkowska
Maciej Buchta i Źorota Wątroba

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:
Dawid Ficek
Zuzanna Sobota

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 poj ć teologicznych i symboli religijnych:
OBJAWIENIA PRYWATNE - obok objawienia publicznego, zawartego w Pi mie w. oraz w
Tradycji, czyli w ustnym podaniu, istnieją objawienia prywatne, dane dla dobra pewnych osób.
Często miewali je więci. W 1917 r. objawiła się trojgu dzieciom w Żatimie, wzywając do modlitwy
ró ańcowej oraz do pokuty w intencji nawrócenia grzeszników. Objawienia te i inne zostały uznane
przez Ko ciół, bowiem dotyczą prawd ju wcze niej objawionych i nie są przeciwne wierze oraz
dobrym obyczajom. Ko ciół zachowuje jednak du ą ostro no ć w uznawaniu objawień prywatnych, poniewa niejednokrotnie ludzie obdarzeni du ą fantazją, a mało krytyczni, biorą swoje
prze ycia za nadprzyrodzone objawienia.
Objawienia prywatne, choć zostały uznane przez Ko ciół, nie muszą być przedmiotem naszej
wiary, tzn. nie musimy w nie wierzyć tak, jak wierzymy w Boga, w Trójcę więtą, odpuszczenie
grzechów i inne prawdy wiary. Częstokroć jednak mogą one stanowić utwierdzenie w wierze i
powodować jej wzrost.

