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Czerwiec to dla Ko cioła miesiąc Serca
Jezusowego. W tym miesiącu ku Jego czci
odprawiamy nabo eństwa. Równie w czerwcu
- w pierwszy piątek po oktawie Bo ego Ciała przypada więto Naj więtszego Serca Pana
Jezusa. Inne pobo ne praktyki, które zbli ają
nas do Boskiego Serca, to uczestnictwo w
źucharystii w pierwsze piątki miesiąca,
nabo eństwo żodziny więtej czy adoracja
Naj więtszego Sakramentu. Czy
pamiętamy o tych sposobach
oddawania czci Sercu Bo emu?
Wielkim czcicielem Bo ego
Serca był Ojciec więty bł. Jan
Paweł II. Papie wielokrotnie
mówił o nieskończonej miło ci
Chrystusa ku ludziom: "To Serce
tętni całą niewyczerpaną miło cią,
która odwiecznie jest w Bogu. Tą
miło cią jest ku nam wcią
otwarte, jak zostało otwarte
włócznią
ołnierza.” Wystarczy tylko
odpowiedzieć miło cią na Jego miło ć i
wierno cią na Jego wierno ć. Bł. Jan Paweł II
nauczał, e Bóg objawia swą miło ć w Sercu
Chrystusa i nawoływał, aby pielęgnować kult
Naj więtszego Serca Pana Jezusa. Z Bo ego
Serca, tego « ródła ycia i więto ci»,
czerpiemy nieprzerwanie siłę do budowania w
nas samych i w wiecie cywilizacji prawdy i
miło ci. Podstawowym rodowiskiem, gdzie
rozwija się cywilizacja miło ci, jest rodzina.
Serce Bo e daje moc i łaskę, aby stały się one
Ko ciołem domowym, szkołą ofiarnej miło ci,

/

wiary i szacunku dla ycia.
Pomysł nabo eństw do Naj więtszego
Serca Pana Jezusa wyszedł od wychowanki
jednego z paryskich klasztorów. Pewnego dnia
po przyjęciu Komunii więtej mała Aniela de
Sainte-Croix pomy lałaŚ skoro maj jest
po więcony Matce Bo ej, to czerwiec trzeba
ofiarować Sercu Jezusowemu. Podzieliła się
tym spostrze eniem z wychowawczynią i
kole ankami. Wszystkim bardzo
spodobała się ta my l.
Przychylnie odniosła się do niej
p r z e ł o o n a k l a s z t or u , a
następnie biskup paryski. Z
upływem czasu propozycja
po więcenia czerwca
Naj więtszemu Sercu trafiła do
papie a. W 1873 r. Ojciec więty
Pius IX zatwierdził nabo eństwo
czerwcowe. Wybór terminu nie
był przypadkowy. W czerwcu
1675 r. doszło do najwa niejszego z wielkich
objawień do wiadczonych przez
w.
Małgorzatę Marię. Symboliczny wymiar ma
tak e fakt, e w czerwcu przypada więto
Serca Pana Jezusa. Zasadniczymi elementami
nabo eństwa czerwcowego są adoracja
Naj więtszego Sakramentu oraz Litania do
Serca Pana Jezusa.
W 1720 r. w Marsylii wybuchła wielka
zaraza. Aby wyprosić ratunek dla miasta,
odmawiano Litanię do Serca Jezusowego,
której autorką była wizytka - siostra Joanna
Magdalena Joly. Następnie inna wizytka -

Posła ie św. A

y

siostra Anna Remusat wzbogaciła tę litanię o
kilka nowych wezwań. W 1899 r. Kongregacja
Obrzędów zatwierdziła litanię do publicznego
odmawiania. Do istniejących 27 wezwań
dodano 6 dalszych. W ten sposób Litania
licząca 33 wezwania upamiętnia ka dy rok
ycia Chrystusa na ziemi.
Serce Bo e jest symbolem i ywym
obrazem nieskończonej miło ci Jezusa
Chrystusa, która nas pobudza do
odwzajemniania się równie miło cią - napisał
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ponad sto lat temu papie Leon XIII w
encyklice „Annum sacrum”. Jak mo emy tę
miło ć odwzajemnić? Na przykład poprzez
po więcenie się Sercu Jezusowemu. Poprzez
akt po więcenia ofiarowuję Sercu Jezusa
wszystko, co mam, oddaję mu do dyspozycji.
Tradycję po więceń zapoczątkowali w XVII w.
w. Małgorzata Maria i jej przewodnik duchowy
w. Klaudiusz de la Colombiere. Dzi obok
po więceń osobistych praktykujemy równie
po więcenia rodzin i społeczeństw. U progu XX
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Pamiątkę ustanowienia Naj więtszego
Sakramentu obchodzi Ko ciół wła ciwie w
Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus
rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku
Ko ciół obchodzi osobne więto Bo ego Ciała,
aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w
odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Inicjatorką ustanowienia tego więta była w.
Julianna z Cornillon (1193-1258). Kiedy była
przeoryszą klasztoru augustianek w Mont
Cornillon w pobli u Liege, w roku 1245
otrzymała objawienia, w których Chrystus ądał
ustanowienia osobnego więta ku czci
Naj więtszej źucharystii. Pan Jezus wyznaczył
sobie nawet dzień uroczysto ci Bo ego Ciała czwartek po niedzieli więtej Trójcy. Biskup
Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i
po pilnym zbadaniu objawień, postanowił
wypełnić yczenie Pana Jezusa. W roku 1246
odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.
Jednak w tym samym roku biskup Robert
zmarł. Wy sze duchowieństwo miasta za
namową teologów uznało krok zmarłego
ordynariusza za przedwczesny, a
wprowadzenie więta pod taką nazwą za
wysoce niewła ciwe. Co więcej, omal e nie
oskar ono w. Julianny o herezję. Karnie
została przeniesiona z klasztoru na prowincję.
Na interwencję archidiakona katedry w Liege,
Jakuba, kardynał Hugo po ponownym zbadaniu
sprawy zatwierdził jednak więto. W roku 1251
ponownie archidiakon Jakub poprowadził więc
ulicami Liege procesję eucharystyczną. P.
Jezus hojnie wynagrodził za to gorliwego
kapłana, bowiem wkrótce został biskupem w
Verdun, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie
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papie em, który przybrał
imię Urban IV. On to w roku
1264 wprowadził do Rzymu
uroczysto ć Bo ego Ciała.
Bezpo rednim impulsem do
ustanowienia więta miał
być cud, jaki wydarzył się w
Bolsena. Kiedy tam kapłan
odprawiał Mszę więtą, po Przeistoczeniu
kielich trącony ręką przechylił się tak
nieszczę liwie, e wylało się kilkana cie czy
kilkadziesiąt kropel krwi Chrystusa na korporał.
Przera ony kapłan ujrzał, e postacie wina
zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony o
tym cudzie papie , który przebywał wówczas w
pobliskim mie cie Orvieto, zabrał ten więty
korporał. Do dzisiaj widać na nim plamy przechowywany jest w bogatym relikwiarzu w
katedrze Orvieto. W czasie procesji Bo ego
Ciała obnosi się go zamiast monstrancji.
Korzystając, e na dworze papieskim w Orvieto
był wówczas w. Tomasz z Akwinu, papie
Urban IV polecił mu opracowanie tekstów
liturgicznych do Mszy więtej i do Liturgii
żodzin. Wielki doktor Ko cioła uczynił to po
mistrzowsku. Tekstów tych u ywa się do dzi zwłaszcza często piewany jest hymn Sław
języku... - a szczególnie jego dwie ostatnie
zwrotki Przed tak wielkim Sakramentem.
Papie Klemens V odnowił więto (1314), które
po mierci Urbana zaczęło zanikać. Papie Jan
XXII (+ 1334) zatwierdził je na cały Ko ciół. Od
czasu papie a Urbana VI (1389) uroczysto ć
Bo ego Ciała nale y do głównych wiąt w roku
liturgicznym Ko cioła. Pierwsza wzmianka o
procesji w to więto pochodzi z Kolonii z roku
1277. Od wieku XIV spotykamy się z nią w
Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii i w
Mediolanie. Od wieku XV przyjął się w
Niemczech zwyczaj procesji do czterech
ołtarzy. Do roku 1955 obowiązywała tak e
oktawa, w czasie której Chrystus Pan odbierał
wyrazy przebłagania, hołdu, dziękczynienia i
błagania. Na pro bę źpiskopatu Polski w
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Polsce został zachowany zwyczaj obchodzenia
oktawy.
Po raz pierwszy z procesją Bo ego Ciała na
terenie Polski spotykamy się ju w XIV wieku w
Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI
wprowadzono z Niemiec zwyczaj piewania
czterech źwangelii przy czterech ołtarzach.
Istnieje on do dnia dzisiejszego. Od dawna
wprowadzono zwyczaj, istniejący po dzień

dzisiejszy, e lud przynosi do ko cioła wianki
ziół. Tam zostawia je przez całą oktawę. W
oktawie kapłan je po więca, po czym lud
zabiera je do domu. Zawiesza je na cianie, by
chroniły od choroby lub poszczególne gałązki
umieszcza na polach, by lepiej rosły plony i by
Bóg zachował je od robactwa i nieurodzaju. W
niektórych stronach drzewka i gałęzie, którymi
był przystrojony ko ciół i ołtarze, po oktawie

Historia tego niesamowitego cudu
rozpoczęła się wieczorem 14.08.1730 r. w
wigilię Wniebowzięcia Naj więtszej Marii
Panny. Wszyscy mieszkańcy Sieny (Włochy)
zgromadzili się w katedrze, aby celebrować
uroczyste nieszpory. Inne ko cioły w mie cie
były w tym czasie zamknięte. Złodzieje
wykorzystali tę okazję i włamali się do bazyliki
w. Żranciszka. Poszukując drogocennych
rzeczy, wyłamali drzwiczki tabernakulum i
zabrali ze sobą srebrną puszkę pełną
konsekrowanych Hostii.
Żranciszkanie zorientowali się dopiero
rano, e nocą miała miejsce kradzie .
Wiadomo ć o więtokradztwie szybko rozeszła
się w ród mieszkańców. Miasto pogrą yło się
w ałobie, a władze nakazały, aby wszelkimi
sposobami cigać złodziei. Następnego dnia,
pó nym rankiem jeden z mieszkańców znalazł
pokrywę skradzionej puszki z Hostiami. Dwa
dni pó niej kleryk Paolo Schiavvi, uczestnicząc
we Mszy w. w sanktuarium Matki Bo ej w
Provenzano zauwa ył, e w stojącej obok
niego skarbonce jest pełno białych Hostii. Po
Mszy w. natychmiast powiadomił miejscowego
proboszcza - don Bozzegoli. Po otwarciu
skarbonki znaleziono 351 Hostii pobrudzonych
i pokrytych pajęczyną. Dokładnie wszystkie
oczyszczono i poinformowano miejscowego
arcybiskupa, który niezwłocznie przybył do
Provenzano, aby wspólnie z Żranciszkanami
stwierdzić, czy były to rzeczywi cie Hostie
skradzione z bazyliki w. Żranciszka. Dokładne
oględziny potwierdziły przypuszczenia, e

odnaleziono poszukiwane Hostie. Było ich
dokładnie 348 całych i 6 połówek. Następnego
dnia arcybiskup A. Zondadari, w uroczystej
procesji, w której wzięło udział blisko 3000
mieszkańców z pochodniami i krzy ami
pokutnymi, przeniósł odnalezione Hostie do
bazyliki w. Żranciszka.
Napływ wiernych z okolicznych wiosek i
miasteczek był tak wielki, e Hostie całymi
dniami musiały być wystawione do publicznej
adoracji. Ludzie z wielką wiarą i miło cią
adorowali więte Hostie, starali się w ten
sposób wynagrodzić Bogu za więtokradztwo.
Przeszło 100 odnalezionych Hostii rozdzielono
wiernym podczas Komunii w. Im więcej
upływało jednak czasu od tego wydarzenia,
tym bardziej franciszkanie i inni ludzie
utwierdzali się w przekonaniu,
e
odnalezionych Hostii nie nale y dawać ju do
spo ywania, ale zachować je do publicznej
adoracji. W miarę upływu miesięcy i lat
wszyscy z wielkim zdumieniem konstatowali,
e Hostie nie wykazują najmniejszych oznak
starzenia się i zachowują zadziwiającą
wie o ć i przyjemny zapach.
Pierwszego oficjalnego rozpoznania Hostii
dokonał 14.04.1780 r. o. Carlo Vipera, generał
zakonu franciszkanów. W dekrecie napisałŚ
Fakt zachowania się świętych Hostii w
absolutnej świeżości przez 50 lat, uznaliśmy za
prawdziwy cud. Następne rozpoznanie
cudownie zachowanych Hostii, miało miejsce
9.02.1789 r. przez arcybiskupa Tiberio
Borghese. W sprawozdaniu napisałŚ „Zarówno
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ja sam, jak i towarzyszące mi osoby, z pomocą
lupy skrupulatnie oglądali my Hostie, które
zostały rozło one na dwóch patenach.
Stwierdzili my ich niezwykłą wie o ć i
nienaruszony charakter. Arcybiskup
przeprowadził eksperyment zostawiając na 10
lat niekonsekrowane hostie w opieczętowanej
puszce, tu obok Hostii konsekrowanych. Kiedy
po 10 latach puszka ta
komisyjnie została otwarta, wtedy
okazało się,
e z
niekonserwowanych hostii
pozostał tylko ciemno ółty
proszek. Komisja pod
przewodnictwem biskupa
stwierdziła, e fakt ten jeszcze
bardziej potwierdza trwający
nieustannie cud zachowania w
doskonałej wie o ci Hostii
konsekrowanych w 1730 r.
Arcybiskup Sieny zlecił
15.06.1815 r. specjalnej komisji,
zło onej z teologów i lekarzy przeprowadzenie
kolejnego rozpoznania więtych Hostii. Po
badaniach komisja potwierdziła cudowny fakt
ich nieustannej wie o ci.
Podobnych rozpoznań i badań w ciągu
historii było wiele. Najpowa niejsze
przeprowadzono w 1914 r. na polecenie
papie a Piusa X. Badania przeprowadziła
grupa wybitnych naukowców i profesorów ze
Sieny i Pizy. Badania mikroskopijne wykazały,
e Hostie zostały wykonane z prza nej
pszenicznej mąki, która zachowała się w
doskonałym stanie. Testy stwierdziły normalną
zawarto ć krochmalu. Komisja przypomniała,
e prza ny chleb mógłby się przechować przez
dłu szy czas tylko wtedy, gdyby został
przygotowany w sterylnych warunkach i był
przechowywany w antyseptycznym pojemniku.
Natomiast Hostie wypieczone były w tradycyjny
sposób i przechowywano je w normalnych
warunkach, a więc były wystawione na
działanie powietrza i ró nych
mikroorganizmów. Powinny więc były ulec
rozkładowi ju po kilkunastu latach. Komisja
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stwierdziła, e doskonale zachowane Hostie, o
zadziwiającej wie o ci i wspaniałym zapachu,
wbrew wszelkim prawom fizycznym i
chemicznym, wiadczą o wielkim cudzie,
którego nauka nie potrafi wyja nić. żłównym
ekspertem przeprowadzającym badania był
wiatowej sławy chemik prof. Siro żrimaldi. W
swoim o wiadczeniu napisał m.in.Ś Doskonale
zachowane święte cząstki
niesfermentowanego chleba są
zjawiskiem wyjątkowym, które
obala naturalne prawo
zachowania materii organicznej.
Ten fakt jest unikatem w annałach
nauki.
Kolejne badania przeprowadzono
w roku 1922, z okazji
przeniesienia więtych Hostii do
nowego relikwiarza. Wyniki badań
okazały się identyczne z
poprzednimi. Został potwierdzony
stan doskonałego zachowania i
wie o ci Hostii. W 1950 r. wykonano nowy
drogocenny relikwiarz, w którym zostały
umieszczone cudowne Hostie. Niestety, stał się
on pokusą dla złodziei, którzy w nocy z 5 na 6
sierpnia 1951 r. skradli go, a więte Hostie
rozsypali na dnie tabernakulum. Powiadomiony
o kradzie y ks. arcybiskup osobi cie policzył
Hostie. Były wszystkie 223 całe i dwie połówki.
Do dnia dzisiejszego Hostie zachowują
miły zapach prza nego chleba, pozostają
nienaruszone i l niące, jakby były przed
kilkoma dniami wypieczone. Trzeba pamiętać,
e Hostie te, konsekrowane w 1730 r. są
rzeczywi cie Ciałem Chrystusa. Przez ten
cudowny znak Jezus pragnie u wiadomić
wszystkim ludziom, e źucharystia to jest On
sam, rzeczywi cie obecny w swoim
zmartwychwstałym Ciele. Powinni my z całego
serca dziękować Bogu za ten cudowny znak,
dany dla umocnienia naszej wiary w
rzeczywistą obecno ć Zmartwychwstałego
Chrystusa w Eucharystii.
Cudowne Hostie są wystawiane do
adoracji wiernych 17. dnia ka dego miesiąca,
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w rocznicę odnalezienia ich po kradzie y w
1730 r. Ka dego roku w uroczysto ć Bo ego
Ciała są niesione w procesji ulicami Sieny.
Uczestniczą w niej tysiące wiernych.
wiatowej sławy włoski fizyk źnrico Medi
po badaniach cudownych Hostii napisałŚ
Historia gwarantuje absolutną kontynuację
cudu: są to zawsze te same Hostie z
14.08.1730 r. Ludzka wiedza zachowuje
milczenie wobec tego faktu zwielokrotnionego
223 razy, który nieustannie trwa od przeszło

2,5 wieku. Nie tylko nie potrafi go wyjaśnić, lecz
z cała pewnością wie, że nie jest możliwe jego
wyjaśnienie, a to dlatego, że fakt ten trwa na
przekór wszystkim najbardziej znanym i
prostym prawom natury. Mamy tutaj do
czynienia z interwencją Przyczyny, która nie
jest przedmiotem badań nauki. Ta
bezpośrednia interwencja Boga jest cudem w
ścisłym tego słowa znaczeniu, który
nieustannie trwa przez wieki, aby świadczyć o
rzeczywistej obecności Chrystusa w

Kilka tygodni temu w Wielkiej Brytanii zdarzyła się niezwykła historiaŚ
49-letnia Lorna Baillie miała zawał serca. Lekarze przez trzy godziny próbowali uratować jej ycie,
jednak kobieta zmarła. 49-latka zszokowała lekarzy i swoją rodzinę, kiedy po 45 minutach bycia
martwą nagle o yła. Pomogło jej w tym czułe wyznanie mę a. Otó kiedy rodzina Baillie
zgromadziła się w szpitalu, aby po egnać zmarłą, nagle wydarzył się cud. Mą kobiety wyszeptał,
e ją kocha. Chwilę po tym wyznaniu syn kobiety zauwa ył, e jej cera zaczyna ponownie
nabierać rumieńców, jednak pielęgniarka zapewniła, e to efekt uboczny leczenia, jakiemu 49latka była poddawana. Rodzina jednak nie chciała w to uwierzyć i wezwała lekarza. Kiedy ten
zbadał kobietę okazało się, e mo na wyczuć jej puls, została więc skierowana na oddział
intensywnej opieki.
- W pewnym momencie tata powiedział "Lorna wróć, kocham cię". I ona po prostu wróciła relacjonuje 31-letnia córka owej kobiety.
Dyrekcja szpitala zapewniła, e wy le swoich lekarzy na dodatkowe szkolenia. Nie udało się jak
dotąd sprawdzić czy kobieta faktycznie umarła, czy do całego incydentu doszło z winy lekarza,
który przedwcze nie orzekł zgon.
Podobny cud miło ci mógłby zdarzać się ka dego dnia. Niejedno mał eństwo, niejedna rozbita
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Borzu ka Julia
Brzezi a Mateusz
Brzostowski Łukasz
Falitar zyk Marty a
Foks Marty a
Foks Patry ja
Ga iuszki Natalia
Ga iuszki Oliwia
Glu iak Marty a
. Grode ka Julia
. Grode ka Mo ika
. Gruszka Agata

.
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. Jędrzej zak Do i ika
. Jóźwiak Mateusz
. Ko iok Wiktor
. Ko ie zko Dawid
. Kowal zyk Patryk
. Kś iu zyk Maksy ilia
. Ku iz a Ka il
. Ku z orski Nikode
. Kwiet iewski Mateusz
. Makieła Natalia
. Materla A a
. Misiewi z Aleksa dra

przystąpili:
. Nawrat Oliwia
. Nowak Bartło iej
. Olek Marty a
. Olszewski Mar el
. Otrę a Dawid
. Paipu h Wero ika
. Parzyszek Wiktoria
. Piłat Pauli a
. Polak Karoli a
. Sa derska Julita
. Waliszewska Julia
. Wer er Dawid

Posła ie św. A

Dzie ko przeżywa ogro y stres
przed pierwszą w ży iu
spowiedzią. Weszło do
ko fesjo ału, ale ie oże
wydo yć z sie ie a i słowa.
Ksiądz, h ą po ó dzie ku,
wol o podpowiada: „W
Żarty ie poświę o e

1. Kto uło ył Litanię do Naj więtszego Serca Pana
Jezusa? (odp. w gazetce)
2. Z jaką dzielnicą Bytomia związane było dzieciństwo i
młodo ć naszego ks. bpa ordynariusza Jana Kopca?
3. Kto był ostatnim prorokiem Starego TestamentuŚ
a)
Jeremiasz
b)
Izajasz
c)
Jan Chrzciciel
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:

y

i ię Oj a...” Na o dzie ko:
„Bogda ”
Dwó h staruszków roz awia
przy ra ie e tarza:
- Ile ty właś iwie asz lat? - pyta
jede drugiego.
- , a ty?

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
15.06.2012
SPOŚRÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

1. żuadalupe le y w Meksyku.
2. Symbolem Maryi jest najczę ciej Lilia.
3. Inna nazwa Objawienia w. Jana, to
Apokalipsa.

Byto , ul. Piekarska
TELEFON C)YNNY CAŁĄ DOBĘ: /
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
)ałatwia y wszelkie for al oś i
otrzymuje Marek Tylikowski
związa e z pogrze e
- gratulujemy!
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
 Posiada y włas e kre atoriu
PARAFIALNA INTENCJA
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
YWEŻO RÓ A CA:
ie ie ki ertyikate jakoś i
O nowe powołania kapła skie

Wyko
uje y ekspresowe przewozy zwłok
i zakonne z naszej parafii
w kraju i zagra i ą
Uwaga! Ze względu na festyn nie będzie
BIURO C)YNNE:
w tym miesiącu zmiany tajemnic!
Przez cały czerwiec pś wieczśrŚej Mszy w. b dą śdprawiaŚe Śabś eństwa ku czci
NAJ WI TSZEGO SERCA PANA JEZUSA
W tym roku PROCESJA BO EGO CIAŁA przejdzie przez śsiedle Arki Bś ka - ju teraz
zach camy dś udziału w Śiej i dś zaaŚga śwaŚia si przy budśwaŚiu śłtarzy

Posła ie św. A

y

KALENDARIUM MAJA
Odeszli do wie z oś i:
Maria Walocha, l. 80
Hubert Ko lik, l. 68
Irena Przybyłko, l. 70
Janina Kwintal, l. 73
Krystyna Szydłowska, l. 61
Łucja Nawrat, l. 87
UWAGA!
W każdą -gą iedzielę iesią a
kolekta przez a zo a ędzie
a spłatę kredytu za iąg iętego
a re o t koś ioła.
)a złożo e oiary z góry składa y

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:
Karolina Swatowska
Daria Masczyk
Julia Sokolik
Jagoda Zarańska
Sandra Ficek
Bartosz Serweciński

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)
KANCELARIA C)YNNA:
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

