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NA WAKACJE!
Jak to do rze, że Pa Bóg pozwala ludzio tro hę odpo ząć. Już wszys y są
z ę ze i: dzie i i au zy iele w szkole, profesorowie i stude i, hut i y i gór i y,
lekarze i pielęg iarki, aktorzy z teatru i sekretarki w iura h. U iekają wszys y ta ,
gdzie powietrze zystsze, gdzie ie o liżej zie i, gdzie woda ie zatruta. Waka je!
Słoń e gorą e, łękit a rzeka, las z jagoda i, dojrzałe z oża.
Wielu z as wyjedzie wkrót e a wypo zy ek. Opal się i Ty a rązowo, a ierz a
ały rok świeżego powietrza, przywieź do do u ple ak radoś i z waka ji, za ierz w
kiesze ie zapa h kali y i leś y h papro i, przywieź dużo za hwytu. Nasłu haj się
odlitwy ptaków, szeptu liś i, zo a z, jak ie o łą zy się z zie ią. )a howaj w pa ię i
potęgę gór, za hody słoń a, szu
orza, podsłu haj taje i stru yków, przypatrz się
o zo sar y i har o zają a, zapa iętaj elodię wie zor ego ku ka ia ża y, a ade
wszystko ie zapo ij o Bogu! Módl się odzie ie, w iedzielę ie zapo ij o szy
św., ie wstydź się z aku krzyża przed i po jedze iu, a prze hodzą o ok koś ioła wejdź
do środka, y pokło ić się Pa u i z ówić waka yj ą odlitwę i po yśl, jak do ry jest
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.d. artykułu z poprzed iego

iesią a

prawdziwy dom, prawdziwe mieszkania a nie
Kolejnym warunkiem wysłuchanej mod- iluzję.
Niejednokrotnie się zdarza, e prosimy
litwy jest pokój z bliźnimi: Jeśli twój brat ma
coś przeciw tobie, zostaw twój dar i idź Boga o co , ale patrzymy na ycie bardzo
pojednaj się z bratem, a potem przyjdź i ofiaruj krótkowzrocznie, nie potrafimy powiedzieć nic o
twój dar (Mt 5,23-24). Modląc się pomy l, e przyszło ci i dlatego nie wiemy do końca, co
jest miłujący Ojciec, który ma wiele dzieci, które jest naprawdę dobre, a co nam mo e wyj ć na
szarpią się za głowy i jedno drugie krzywdzi, szkodę. Np. syn bardzo prosi matkę by kupiła
bije. On chce je obdarować, ale najpierw musi mu motocyklŚ ona go wysłuchuje, kupuje, a on
je pogodzić. My wła nie tacy jeste my, a zabija się na motorze. Tak się nieraz zdarza.
zapominamy o tym i powtarzamy: Bóg mnie nie Bóg chce dać Ci większe dobro ni to, o które
wysłuchał. Nie ma modlitwy nie wysłuchanej. prosisz. Chcesz rower, a On pragnie dać Ci
Bóg nie byłby Ojcem, gdyby nie chciał mercedesa. Tylko czy jeste dojrzały, by sobie
wysłuchać, czego dzieci chcą i o co im chodzi, przez to nie zaszkodził, nie zginął, by się nie
ale jednocze nie wie lepiej, co dla dzieci jest zachłysnął, nie odszedł od Boga?
Poza tym Bóg nie zawsze wysłuchuje
najlepsze. Nie dasz dziecku zapałek, no a, nim
naszych modlitw, poniewa
nie stanie się mądrzejsze,
widzi skutki naszych decyzji i
dojrzalsze.
działańś poniewa Ty ju
Powiadasz czasem:
zadecydowałe ś on skutków
Bóg nie spełnia mojej
nie zmieni. Np. dziewczyna
prośby. A mo e chce Cię
współ yła się z chłopakiem,
czego nauczyć? Ojciec nie
a pó niej bardzo się modliła,
tylko daje ycie dzieciom, ale
eby nie zaszła w cią ę.
i wychowuje je. Czy Twoje
Zwróć te uwagę na moc
ycie nie mogłoby być wielką
modlitwy wspólnej: Jeśli
lekcją, w której Ty wybierasz,
dwaj z was na ziemi zgodnie
podejmujesz decyzje, często
o coś prosić będą, to
nie pytając Ojca o zdanie.
wszystkiego użyczy im mój
Więcej, łamiąc przykazania
Ojciec, który jest w niebie.
Boskie. Wychowując Cię Kto w złą pogodę ie idzie do
p o z w a l a z o b a c z y ć koś ioła - w do rą idzie do piekła Bo gdzie są dwaj albo trzej
negatywne skutki Twoich
D. Dorenbeck zebrani w imię moje, tam
jestem pośród nich (Mt 18,19
decyzji i działań, aby się
nauczył dobrze wybierać, czasem nawet za -20). Je eli jest to mo liwe, módl się razem z
cenę cierpienia i grzechu. Mo e inny sposób do drugim, z mę em, oną, z dziećmi. Dlatego
Ciebie nie dociera? Nie mów zaraz, e Cię Ko ciół zachęca do wspólnej modlitwy,
karze, a je li tak, to matka te karci dzieci i całe najlepiej rodzinnej. Często jest tak, e pod
szczę cie, e to robi. Bóg Cię wychowuje, bo koniec dnia są jakie sprawy, które nie udały
kocha Cię i chce twojego dobra. Je li się, sytuacje, za które nale ałoby następnego
twierdzisz, e Bóg nie wysłuchuje twojej dnia przeprosić. Jak? Kto powinien pierwszy
pro by, to mo e chce skłonić cię do zmiany wyciągnąć rękę? Je eli te osoby klękną do
my lenia, do nawrócenia. Czasem Bóg burzy wspólnej modlitwy, wtedy nie będzie tego
nasze domki z kart, bo chce dać nam problemu. Modlimy się przecie Ś Odpuść nam
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nasze winy jako i
my odpuszczamy.
Oczywi cie
wspólna modlitwa
w domu nie musi
być odmawiana
tu
przed
spaniem.
Ze
względu na dzieci
mo na
ją
odmówić np. po
dobranocce lub w
innym dogodnym czasie.
Jest jeszcze jedna bardzo istotna
wskazówka Chrystusa Pana dotycząca
modlitwy: Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a
słowa Moje w was, poprosicie o cokolwiek
chcecie, a to wam się spełni (J 15,7). Modl c
się trwać w Chrystusie! Przez chrzest
zostali my w Niego wszczepieni, ale przez
grzech odcinamy się od Niego i jak odcięta
gałązka nie trwamy w Nim, i nie przyniesiemy
owocu.
Jak się modlić? - Często. Rano wstałe ,
zwróć się do Boga, prze egnaj się, odmów
choć krótką modlitwę, podziękuj za to, e
obudziłe się, choć wcale nie musiałe . yjesz
dlatego, poniewa Bóg daje Ci ycie. Czeka
Cię trudny dzień? Przedstaw to Bogu, popro o
pomoc, spytaj czy Twoje pomysły są zgodne z
Jego wolą. Nie zdą ysz, bo zaspałe ? Odmów
modlitwę w drodze do pracy, albo w jej
przerwie - nawet koło południa. W ciągu dnia
pomy l o Bogu, odmów np. modlitwę Anioł
Pański. Pod koniec dnia podziękuj za dobro;
robiąc krótki rachunek sumienia, przepro za
zło i połó się z my lą o Panu Bogu. Spróbuj, a
sam się przekonasz, e twe serce przepełni
pokój i rado ć.
Je li Ci się zdarzy pomyłka czy
rozproszenie na modlitwie, nie wracaj do
początku, kontynuuj, a pod koniec przepro i
bąd spokojny. Bóg patrzy w Twoje serce, a
nie sprawdza Twoich umiejętno ci
modlitewnych.
W modlitwie istnieje problem formuł

y

modlitewnych. Wielu woli modlić się swoimi
słowami. Taka modlitwa jest bardzo dobra,
choć jest jeden problemŚ kiedy będziesz w
dobrym nastroju, to będziesz się modlił, ale
kiedy wpadniesz w złe samopoczucie mo esz
porzucić modlitwę. Dlatego módl się swoimi
słowami, ale nie porzucaj ustalonych formuł
modlitewnych, których u ywali lepsi, doskonalsi
od nas. Choćby Ojcze nasz - modlitwa, której
nauczył sam Pan Jezus, albo modlitwa aniołaŚ
Zdrowaś Maryjo; i modlitwa uwielbienia Chwała Ojcu. Spróbuj modlić się te słowami
psalmów, których u ywa się od tysiącleci i
którymi modlił się Jezus, Maria, apostołowie i
więciś którymi dzisiaj modli się ko ciół.
Przecie brewiarz, jaki odmawiają księ a to nic
innego jak psalmy i teksty z Pisma więtego.
Mo esz u yć wołania, jakie kierowali do Boga
ci wszyscy, którzy potrzebowali ratunku i na
kartach źwangelii mamy dowody, e zostali
wysłuchani. Jezusie, Synu Dawida ulituj się
nade mną; Panie przymnóż nam wiary; Panie
ratuj, bo giniemy, itp. Mo esz je powtarzać w
koło i sto razy.
W modlitwie staraj się unikać
formalno ci, odklepywania pacierzy, dlatego
zmień od czasu do czasu sposób modlenia się.
Mo esz skorzystać z ksią eczki do
nabo eństwa, pomodlić się swoimi słowami...
Wa na jest postawa w modlitwie. Nie
koniecznie musisz klęczeć, choć to pomaga,
ale w postawie niech nie będzie niedbalstwa,
lekcewa enia. W rozmowie z kim wa nym nie
pozwoliłby sobie na lekcewa ącą postawę i
nie rozmawiałby z nim np. w łó ku. Chyba, e
jeste chory, to zrozumiałe.
Czasem pomódl się dłużej niż zwykle,
zawsze pamiętając, e zwracasz się do Boga,
który jest więty, Wszechmocny i zawsze
bardzo Cię kocha. Dlatego szanuje Twój
wybór, nie narzuca się, ma cierpliwo ć - czeka.
Wyobra sobie, e jeste zgubiony w lesie.
Twój przyjaciel leci nad Tobą helikopterem. Z
góry widzi doskonale cały las, wszystkie drogi,
na których błądzisz. On widzi dokąd ka da z
nich prowadzi. Je eli będziesz miał z nim
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Prawdziwa historia opowiedzia a przez św. Fra iszka Salezego

Św.
Fra iszek
Salezy
ył
ardzo
do ry
iskupe . Żył około
lat te u. Pew ego razu
zaje hał a swy ko iu do wioski.
Ta spotkał hłopa, który powiada:
- Sz zęść Boże, księdzu iskupowi. Muszę
waszej eks ele ji oś wyz ać. Czy ksiądz
iskup wie, że potraię się odlić, ie

N

a pew o widzieliś ie kogoś, kto
się
odlił. Jakie to iezwykłe.
Mówi do kogoś, kogo ie widzi.
Czase pła ze przed ki ś, kogo ie widać.
Czase wy iąga rę e, jak y h iał kogoś
dotk ąć.
Kiedyś widziałe , jak
odliła się
pa a łoda przed ślu e . Modliła się do
Niewidzial ego Pa a Boga, zapo iała o
swojej iałej suk i, welo ie, awet o
złoty h o rą zka h.
W jaki sposó poz ać, że ktoś do rze
się odlił?
Może do rze się
odlił te , kto
klę zał długo i a pięta h ie siadał?
Może do rze się odlił te , kto yślał
so ie: ój z ajo y krę i się a odlitwie,
ale ja ie.
Może do rze się odlił te , kto ie
ro ił dziw y h i , ie ziewał, ie yślał,

yślą o i zy i y ?
- To wspa iałe - odpowiedział Fra iszek. Nie spotkałe jesz ze ikogo, kto y to
u iał. Ch iał y
ię za to wy agrodzić.
Posłu haj! Jeśli zdołasz z ówić ałe
„Oj ze asz” i ie ędziesz
yślał o
i zy i y , da
i ego pięk ego
ko ia.
Chłop u ieszył się ardzo i od razu za zął
się odlić:
- Oj ze asz, któryś jest w ie ie, święć się
I ię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź
wola Twoja...
- Dosta ę też siodło, zy tylko sa ego
ko ia? - pyta agle w środku odlitwy.
Biskup uś ie h ął się.
- Niestety, powiada, a i ko ia, a i siodła.
o ędzie a o iad?
Bardzo łatwo jest poz ać, kto się
do rze odlił.
Modlił się do rze te , kto po
odlitwie staje się lepszy, ardziej
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Ota zają a as ieda wrosła w aszą
powszed ią rze zywistość tak o o jak
telefo ko órkowy, i ter et zy przepy h
a ków. Pew ie zza przy ie io y h szy
li uzy
prze ykają y h po
aszy h
droga h, ie widać z yt dokład ie jej
straszliwego o li za ale a parki ga h,
pla a h i uli a h o hwilę ezrad ie się o
ią potykaka y. Nie jesteś y w sta ie
wziąć a utrzy a ie ałego świata yśli y wtedy. Nie
ogą
po ó wszystki , po óż y
ho iaż dwó , trze , pię iu
ludzio - liź i . Ta prosta w swej
isto ie yśl legła u podstaw działal oś i
aszego paraial ego zespołu
harytatyw ego.
)espół powstał raze
z paraią. O e ie tworzy
go dziesięć pań. Wszys y
je z a y z widze ia, o w
każdą pierwszą iedzielę
iesią a, pokor ie stoją po
każdej szy przed koś iołe z
puszka i w ręka h o zekują a
łaskawość paraia . Pie iądze
ze ra e w te
sposó
i
uzupeł io e hoj ą ręką księdza
pro osz za przez a za e są w ałoś i
a
po o
aju oższy .
)espół
harytatyw y zaj uje się także z iórką
odzieży, która po aga u ogi przetrwać
zi e, gorą e i desz zowe d i.
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Codzie ie, o godzi ie szes astej, w
dol y koś iele ok. sześćdziesię iu osó
otrzy uje skro e pa zki żyw oś iowe.
Frykasów tu ie a, ot kilka kro ek
hle a
przes arowa y h
do owej
ro oty s al e , argary ą lu topio y
sere
zase
pasztetową. Do tego
ży zliwy uś ie h. To tak iewiele a jed ak
trze a ho iaż raz spojrzeć w o zy
o darowywa y h
y
zrozu ieć głę oki se s
pra y
ty h
i hy h
ohaterek.
Trze a
spojrzeć
w
o zy
dzie io , dla który h
zespół przygotowuje
ś iada ia.
Tyle
potrze ują y h
rąk wy iąga się o
dzień do as z proś ą
o po o . Otwierają
port o etkę
ardzo
zęsto ie wie y zy
h ą
po ó
ie
szkodzi y,
zy
asze
iężko
zapra owa e
pie iądze,
w rew
zapew ie io ,
ie zosta ą
przez a zo e
a
alkohol,
arkotyki, papierosy. Wspierają
datkie
asz zespół
harytatyw y
daje y dar ez e y hle i adzieję, a
adzieja u iera ostat ia.
O serwator

Serde z ie dziękuje y wszystki
au zy ielo , którzy w ty roku szkol y
udzielali dar owy h korepety ji dzie io . Ży zy y i uda y h waka ji, dużo
słoń a i wielu łask Boży h.

Serde z e „Bóg zapłać” składa
Paraial y )espół Charytatyw y
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5.07 - w. Marii Goretti
Nazwana została przez papie a Piusa XII
„ w. Agnieszką XX wieku”. Urodziła się na wsi
pod Ankoną we Włoszech w roku 1890. Była
dziewczynką szczę liwą, dobrą, szczerą i
uczuciową, bez kaprysów, powa ną i zawsze
posłuszną. Jej ojciec umarł, gdy miała dziewięć
lat. Maria opiekowała się młodszym
rodzeństwem, pomagała w pracach domowych.
Pierwszą Komunię
w. Maria przyjęła
ukończywszy jedena cie lat i odtąd ze
wszystkich sił dą yła, by co dzień być lepszą.
Sze ć miesięcy pó niej bohaterska
dziewczynka została poddana cię kiej próbie.
Rodzina żoretti dzieliła dom ze wspólnikiem
ojca Marii, Aleksandrem, który zaczął
prze ladować dziewczynkę swą grzeszną
miło cią. Odepchnęła go natychmiast, ale nie
poskar yła się nikomu, gdy Aleksander
zagroził, e zabije ją i jej matkę. Nie
zrezygnował jednak ze swego po ądania i
drugi raz gwałtownie zaatakował Marię. więta
znowu się oparła ze wszystkich sił krzycząc, e
„to jest grzech i Bóg tego nie chce”.
Aleksander, zdjęty gniewem i strachem, zaczął
uderzać ją na o lep sztyletem. Kilkana cie
ciosów przeszyło na wylot jej ciało. Mimo
wysiłków lekarzy nie udało się jej uratować.
Następnego ranka przyjęła Komunię w., a
zapytana o Aleksandra odpowiedziała, e mu
przebacza i e będzie się za niego modliła.
Dziewczynka umarła 6 lipca 1902 roku.
27 lipca 1950 roku ogłoszono ją więtą.
Modlitwy Marii w intencji jej mordercy zostały
wysłuchane. W ósmym roku pobytu w
więzieniu całkowicie się odmienił, a po wyj ciu
na wolno ć wstąpił do zakonu kapucynów.
14.07 - w. Kamila
Urodził się w roku 1550, w Bucchianico w
królestwie Neapolu. Po pięciu latach
lekkomy lnego ołnierskiego ycia nawrócił się

i wiedziony gorącym
p r a g n i e n i e m
pokutowania za grzechy
młodo ci chciał wstąpić do kapucynów.
Opatrzno ć pokierowała jednak inaczej jego
losem. Dwukrotnie musiał opu cić nowicjat z
powodu chorobyŚ owrzodzenia nóg. Udał się
więc do Rzymu i przyjęty do szpitala w.
Jakuba dla nieuleczalnie chorych, objął w nim
stanowisko dozorcy. Po więcił się słu bie
chorym, oddając im najni sze posługi.
W wieku trzydziestu dwóch lat zaczął się
uczyć, zgłębiając stopniowo wiedzę od
najprostszych jej elementów. W roku 1584
otrzymał więcenia kapłańskie i zało ył zakon
kleryków regularnych posługujących chorym
(kamilianie). Zakonnicy oprócz trzech zwykłych
lubów składali jeszcze czwartyŚ opiekowania
się chorymi, nawet zad umionymi.
Od tej pory jego ycie było całkowicie
po więcone chorym i umierającym. Po jego
mierci pracę tę kontynuowali współbracia
zakonni. Bóg obdarzył w. Kamila duchem
proroctwa i innymi łaskami. w. Kamil zmarł 14
lipca 1614 roku.
19.07 - w. Arseniusza
Urodził się w Rzymie prawdopodobnie
około roku 354. Był diakonem, wychowawcą
synów cesarza Teodozjusza I. Po dziesięciu
latach, czując przesyt wystawnego ycia,
opu cił Konstantynopol i udał się do
Aleksandrii. Ok. roku 400 przyłączył się do
pustelników W przeciwieństwie do dawnego
wystawnego ycia, prowadził teraz ywot
nędzarza. Praktykował najsurowszą pokutę
i po więcał się nieprzerwanej modlitwie.
Odsunął się tak e od towarzystwa swoich
współbraci mnichów, choć zawsze okazywał im
współczucie i w razie potrzeby pomoc. Jest
autorem czterdziestu czterech maksym
moralnych - ka da z nich wyra ała głęboką
wiedzę o naturze ludzkiej. Oto przykładŚ
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Katecheta pyta uczniów:
„Czego mo na nauczyć się z przypowieści o robotnikach w winnicy, w której ka dy otrzymuje takie
samo wynagrodzenie niezale nie od tego, czy
pracował od pierwszej godziny czy dopiero od
ostatniej?” – „ e nie warto zbyt wcześnie przychodzić
Żarty ie poświę o e

Odpowiedzi na pytania konkursowe
1. Czy sakrament pokuty gładzi grzech pierworodny?
należy oddać w zakrystii lub
a) tak
w kancelarii, albo przesłać poczt
b) nie
(można e-mailem) z dopiskiem:
c) w pewnych przypadkach tak, a w innych nie
Konkurs Religijny - do dnia
2. W wielu miejscach Starego Testamentu, a zwłaszcza
15.07.2006
w Psalmach, wspomniane są ró ne instrumenty SPO RÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI
wymień choć jeden z nich.
3. Który z miesięcy w Ko ciele Polskim Nagrodę w Ko kursie Religij y ufu dował:
ogłoszony jest miesiącem trze wo ci?
a) maj
b) sierpień
c) pa dziernik
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Byto , ul. Piekarska
Z POPRZEDNIEGO MIESI CA:
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ:
/
1. Znajdującego się w niebezpieczeństwie
)ałatwia y wszelkie for al oś i
mierci mo e ochrzcić ka dy.
związa e z pogrze e
2. Biblijny Zacheusz był z zawodu
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
celnikiem.
 Posiada y włas e kre atoriu
3. Łotrzy, wiszący obok Jezusa, zostali
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
skazani na ukrzy owanie za
ie ie ki ertyikate jakoś i
przestępstwa.

Wyko
uje y ekspresowe przewozy zwłok
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza) w
kraju
i zagra i ą
otrzymuje Adam Bana - gratulujemy!
BIURO CZYNNE:

MSZE ŚW. W CZASIE WAKACJI:
w t y g o d i u : po iedziałek, środa i piątek - . ; wtorek, zwartek,
so ota - .
w iedziele: . , . , . ;
Spowiedź św. w zasie waka ji:
i przed Mszą św. oraz w
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KALENDARIUM CZERWCA
Odeszli do wie z oś i:
Maria Le niewska, l. 47
Teresa Rossa, l. 45
Lidia Lubich, l. 68
Marianna Kajca, l. 74
Czesław Wit, l. 61

Sakra e t

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:

ałżeństwa zawarli:

Bartosz Borek i Aneta Sowa

Dominika Romanek
Dawid Kolman
Dominika Kempny

Sakra e t hrztu i łogosławieństwo ro z y h dzie i w zasie waka ji:
I-sza iedziela iesią a a Mszy św. o godz. .
auka przed hrz iel a dla
rodzi ów i hrzest y h: w so otę poprzedzają ą o godz. . w sal e

UWAGA!
Po wakacjach wznawia swoj działalno ć chór parafialny - już teraz zachęcamy
starych członków i nowych chętnych do służenia Bogu i ludziom darem swego głosu.

KANCELARIA PARAFIALNA W OKRESIE WAKACJI
CZYNNA BĘDZIE:
od po iedziałku do piątku przez pół godz. po Mszy św.
 /
sprawy przed ałżeńskie w godzi a h ka elaryj y h
sprawy pogrze owe o każdej porze d ia
wezwa ia do iężko horego godzi y a do ę

POSŁANIEC ŚW. ANNY

GAZETKA PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU
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