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Biblia jest głosem Boga w ludzkim j zyku, dlatego poprzez poznawane wydarzenia musimy
odkryć Osob , która chce z nami nawi zać kontakt – co nam powiedzieć.
Kiedy jednak zapytać przypadkowego katolika kiedy ostatnio czytał Pismo w.
najcz ciej odpowiada: nie pamiętam i od razu dodaje usprawiedliwiaj co: nie mam czasu.
Może wi c tegoroczne wakacje i urlopy b d dobr okazj do tego, by si gn ć po Słowo Boże
i pogł bić sw wiar . W tym wydaniu naszej gazetki prezentujemy cykl artykułów,
które mog pomóc w lepszym zrozumieniu i pokochaniu tej wi tej Ksi gi Ko cioła.

Du h Święty jest duszą Koś ioła. To
O
sko pletował z iór, który dziś
azywa y Pis e Święty . Gdy z wiarą
otwierasz Księgę,
a jej stro i a h
zo a zysz ogień rozpalają y Twe ser e.
Wy zujesz pod u h adziei. To ie jest
teoria. Du h Boży z ie ia
ty h, którzy się
ad
Bi lią po hylają.
Jak się to dzieje? W
ser u każdego z as
Du h Święty zapala
po hod ię
wiary,
dzięki
której
potrai y
ów
z iór od zytać i
rozu ieć. Na ilara h
Koś ioła
pozawieszał
ato iast potęż e relektory. W i h
świetle dużo łatwiej rozróż iać stro y i
yśli w Historii ) awie ia. O - spo sor
aszego sz zęś ia - zad ał o wszystko.
Wielkie światła Koś ioła hro ią przed
ie oś ią
łędu
i
za ętu,
a

iepowtarzal y pło ień po hod i daje
żar poz a ia i iłoś i. Mają . te dwa
światła w peł i
oże y doświad zać
o y Słowa. Młodzi przeko ują się, jak
ardzo jest o o żywe i skute z e; rodzi e,
jak jest pożyte z e do au za ia i
wy howywa ia; z ę ze i i z ie hę e i
odkrywają w i
wodę i
pokar ; wal zą y - ie z.
Dla wszystki h jest Oso ą Sy e
Boży ; Jezuse
z
Nazaretu, Słowe Oj a, które
jest lisko Cie ie - a
Twoi h usta h i w ser u
Twoi . Bi lia jest wię
księgą
Twojej
rodzi y,
Twojej wspól oty, Twojej
paraii,
i
Ty
zostałeś
zaproszo y do udziału w tej
fas y ują ej przygodzie. Nie hodzi o to,
y agle oś wy yślać, zy też egować.
Nie artw się też a zapas, gdy zegoś ie
rozu iesz. Prawda odsła ia się przez
wieki stop iowo. )rozu ie ie we
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Biblia ma dwóch autorów - Boga i człowieka. Od
Boga pochodzi „pomysł” (natchnienie), a od człowieka
wykonanie (z całym bogactwem i ograniczeniem
umysłu i serca).
źwangelie nie są zwykłymi przekazami
historycznymi w znaczeniu podręcznika. źwangeli ci
nie byli biografami podającymi szczegóły z ycia
Jezusa w chronologicznym porządku. I co bardzo wa ne, nie chcieli nimi być. źwangelie mówią niewiele o
pewnych aspektach ycia Jezusaś prawie nic nie
wiemy o Jezusie przed 30-tym rokiem Jego yciaś a
nawet relacja o Jego działalno ci nie jest pełna.
Przedstawione epizody nie wystarczą, eby wypełnić
cały czas jej trwania. Nie mamy jednak prawa zarzucać
ewangelistom, e nie zrobili tego, czego robić nie
zamierzali.
Nie znaczy to jednak, e historia w ogóle ich nie
interesowała. źwangelie nie są zmy lone. Łukasz, we
wstępie do swojej podkre la, e korzystał ze,
wiadectwa naocznych wiadków (Łk 1,1-4). Historia
niewątpliwie miała dla niego znaczenie i nie ma
powodu przypuszczać, e pozostali ewangeli ci my leli
inaczej.
Jaki był zatem cel autorów źwangelii? żłosili oni
Dobrą Nowinę. Przedstawiali Jezusa jako Chrystusa,
Syna Bo ego (Mk 1,1). Pisali, eby ich czytelnicy uwierzyli w Niego i dzięki temu mieli ycie wieczne (J
20,31). Opisywali zatem Jezusa tak, jak widzieli Go
Jego wyznawcy. Dla nich nie był On zwykłym człowiekiem, nie był nawet szczególnym prorokiem. Był dla
nich kim nadzwyczajnym - Panem, którego Bóg
wskrzesił z martwych i który teraz yje i działa. Nie
znali innego Jezusa. Nie mieli pełnego poznania przed
zmartwychwstaniem, ale doszedłszy do wiary w
Jezusa nie mogli przedstawić żo w inny sposób. Tak
więc historia w źwangeliach jest historią widzianą
oczami chrze cijan. I to pod pewnym kątem. Marek
widzi, w Jezusie pełnego mocy Syna Bo ego. Mało jest
tam nauk, brak mów. To czyny wiadczą o Nim. Jezus
Mateusza przychodzi, aby wypełnić prorockie zapowiedzi Starego Przymierza, a wypełniwszy buduje Nowego
Izraela - Ko ciół. źwangelia Łukasza podkre la rys
miłosiernego Zbawiciela, który jest Dobrą Nowiną dla
biednych i potrzebujących. Jezus Jana najpełniej
objawia Boga. Jest Synem Umiłowanym Ojca i

„Bi lio, oj zyz o oja...
... Wszystko jest w To ie,
Cokolwiek przeżyłe .
Wszystko jest w To ie,
Cokolwiek ko hałe .
Wszystko.
Cały żywot włas y
Człowieka
Żyją ego w awiedzo y
przez szata a
Wieku.
)apląta y w jego sprze z oś ia h,
W szaleństwa h
I w kła stwa h,
Jak A salo
w gałęzia h wisiel zego dę u.
Na To ie u zyłe się żyć,
Na To ie u zyłe się zytać,
Na To ie u zyłe się pisać,
Na To ie u zyłe się yśleć,
Na To ie u zyłe się prawdy,
Na To ie u zyłe się prosić
o odpusz ze ie grze hów,
Na To ie u zyłe się ko hać,
Na To ie u zyłe się ądroś i,
Na To ie u zyłe się prze a ze ia,
Na To ie u zyłe się pokory,
Na To ie u zyłe się odlić.
Jeżeli jed ak ie au zyłe się żyć,
Jeżeli ie au zyłe się zytać,
Jeżeli ie au zyłe się pisać,
Jeżeli ie au zyłe się yśleć,
Jeżeli ie au zyłe się prawdy,
Jeżeli ie au zyłe się prosić
o odpusz ze ie grze hów,
Jeżeli ie au zyłe się ko hać,
Jeżeli ie au zyłe się ądroś i,
Jeżeli ie au zyłe się
prze a zać,
Jeżeli ie au zyłe się pokory,
Jeżeli ie au zyłe się odlić,
Moja wi a,
Moja wi a,
Moja ardzo wielka wi a”
R. Bra dstaeter, Krąg i lij y
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Po pierwsze: CH TNIE.
Po drugie: PRZY MODLITWIE.
Po trzecie: WYTRWALE.
1. Na rozmowę trzeba MIEĆ CZAS. Znajd go
dla Boga, który czeka w Słowie.
2. Rozpocznij od MODLITWY I CHWILI CISZY,
by Twe serce było gotowe słuchać i poznawać.
Stopniowo nabierzesz wprawy,
tak, e będzie to oczywisto cią.
3.. CZYTAJ TEKST BIBLII PO
KOLEI (choć nie jest to
konieczne). Na początku praktyka
ta pozwoli Ci objąć cało ć. Nie
powinno być problemem
przeczytanie jednego rozdziału. Po
jakim czasie będzie to być mo e
tylko jedno wydarzenie. Aby niczego
nie przegapić przeczytaj tekst jeszcze raz.
4. Teraz ZADAJ SOBIE KILKA POMOCNYCH
PYTA : Kto? Co? Gdzie? Dlaczego? W jakim
celu? Co osoba miała na my li? Te banalne z
pozoru pytania wprowadzą Cię w historię Boga
na ziemi.
5. DALEJ ZAPYTAJ: CO DO CIEBIE CHCE
POWIEDZIEĆ BÓG w tym tek cie? To bardzo
wa ne pytanie. Mo e co od razu zwróciło
twoją uwagę? Mo e nagle co więcej zostało

y

odsłonięte przy dokładniejszym przyjrzeniu się?
Nie koncentruj się nad tym, czego w tek cie nie
rozumiesz. Zrozumiesz pó niej. Bóg przemawia we wszystkich językach
wiata.
Dostosowuje język do słuchacza. Je li zatem
co dotknęło Twego serca, co nowego
o d k r y ł e ,
zaciekawiony
dłu ej o czym
my lałe , id tym
ladem. Odkryjesz
fascynującą
przygodę dialogu z Tym, który jest
wieczny i nieskończony w swojej miło ci do Ciebie.
6. PODZI KUJ ZA TO, CO
ZROZUMIAŁE . To Duch więty prowadzi Cię w tym czasie, więc mów do Niego,
tak jak potrafisz. Szczerze i z głębi serca.
Słowami, które znasz na pamięć, bąd nowymi,
które dopiero odkrywasz.
7. Spróbuj POSTANOWIĆ CO , co logicznie
wynika z tego, czego do wiadczyłe w
spotkaniu ze Słowem Bo ymŚ w pracy, w
domu, w relacjach z innymi, w odpoczynku, w
modlitwie. Bóg nie zmusza, lecz łagodnie
przekonuje. Wasz dialog nie skończył się wraz

Nie lubi nieskazitelnie czystego egzemplarza Pisma wi tego. Ta czysto ć jest bowiem dowodem, że
ksi ga nie służy swojemu celowi, że stoi bezużytecznie na półce. Takie martwe pismo wi te
wiadczy o martwocie swojego wła ciciela. Pismo wi te powinno być w miar podniszczone, w
miar zabrudzone, w miar postrz pione, ze ladami palców na rogach stronic, zapisane na
marginesie drobnym pismem i upstrzone różnokolorowymi podkre leniami. Każde takie podkre lenie
i każda uwaga zapisana na marginesach ksi gi, jest dowodem naszego przenikania w tekst i naszego
z nim spoufalenia si . Nie bójmy si notować na marginesie tej ksi gi naszych wzrusze , które
przeżywamy podczas jej czytania. Wystarczy notatka złożona z jednego słowa albo choćby
wykrzyknik, ów wymowny znak stwierdzaj cy rosn c temperatur naszych uczuć. Nie bójmy si
stawiać znaków zapytania przy tek cie, którego nie rozumiemy. I wreszcie nie bójmy si podkre lać
ołówkiem albo ujmować w nawiasy tych fragmentów, do których, ze wzgl du na ich pi kno
wewn trzne i kształt my li, pragniemy wielokrotnie powracać. I oto nawet nie spostrzeżemy si , jak
dzi ki naszym podkre leniom, umownym znakom, uwagom Pismo w. stanie si dziennikiem naszej
duszy, zaufanym powiernikiem, którego wtajemniczamy w najtrudniejsze zwi zki ł cz ce nas z
Bogiem, ludźmi, ze wiatem. A gdy po lekturze zamkniemy egzemplarz Biblii, pobrużdżony naszymi
uwagami, o stronicach nieco przybrudzonych od cz stego kartkowania, ch tnie wrócimy nast pnego
dnia do jego czytania z ołówkiem w r ce, jak do ciekawej rozmowy z m drym i oddanym przyjacielem,
który ma nam wiele do powiedzenia zarówno o sobie, jak i o nas samych.
R. Brandstaetter, Krąg biblijny
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Biblia leżała na biurku mojego dziadka i na stołach moich praojców. Nigdy w bibliotece.
Zawsze na podr czu. W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał, nigdy również nie słyszałem,
aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Wiadomo było, że u dziadków na biurku, a u nas na małym
stoliku obok fotela, w którym wieczorami zwykł siadywać ojciec. Miejsce, na którym leżała
Biblia, było dla mnie miejscem wyróżnionym ę...) Gdy ojciec wieczorem czytał Bibli , chodziłem
po pokoju na palcach. Dziadkowi nigdy bym si nie o mielił przerwać jej lektury. Obaj byli dla
mnie w takich chwilach naznaczeni przywilejem nietykalno ci. Od najmłodszych lat byłem
wiadkiem nieustannej manifestacji wi to ci tej Ksi gi ę...) Ojciec opowiadał mi, że pradziadek,
ilekroć si gał po Bibli , mył uprzednio r ce i modlił si o łask m drego czytania. ę...)
Dziadek od wczesnej młodo ci zapisywał drobnym, hebrajskim pismem na wewn trznych,
stronach okładek Biblii, a potem na wklejonych do niej arkusikach papieru, daty mierci swoich
przodków i najbliższych z rodziny ę...) Gdy wpisywał imi mojej babki - stałem wła nie obok
niego - zapytałem: Dlaczego zapisujesz w Biblii imiona umarłych? - Bo jest ksi g żywych odparł, nie przerywaj c pisania.

R. Brandstaetter. Krąg biblijny

James Caviezel, odtwórca Jezusa w „Pasji”
Mela żibsona, adoptował kolejne
niepełnosprawne dziecko. 40-letni aktor
opowiada, e do adopcji zainspirował go
przyjaciel, który obiecał, e je li Caviezel
zaadoptuje niepełnosprawne dziecko, on
zmieni swe proaborcyjne nastawienie.
I choć przyjaciel wycofał się z umowy, Jim i
jego ona Kerri postanowili podjąć się
wychowania dzieci z jednego z sierocińców w
Chinach. Adoptowane dzieci Caviezelów
cierpią na raka mózgu. Chłopiec o imieniu Bo
przeszedł ju serię operacji. W przypadku
drugiego dziecka zaproponowano im adopcję

zdrowej dziewczynki, ale gdy u wiadomili
sobie, e ma ona większe szanse na
znalezienie rodziców z astępczych,
zaadoptowali inną, 5-letnią cierpiącą na raka
mózgu. – Wybrali my trudniejszą drogę. Tym
wła nie jest dla mnie wiaraŚ to działanie, bycie
samarytaninem. Nie polega na mówieniu, ale
na robieniu – bez zwracania na siebie uwagi.
Mówię to dlatego, bo chcę zachęcić innych –
podkre la aktor. Dodaje, e na początku
perspektywa wychowania niepełnosprawnego
dziecka przera ała go. Naprawdę boisz się i
lękasz, ale nie masz pojęcia, jakiego
błogosławieństwa doznajesz, je li zaufasz

MS)E ŚW. I KANCELARIA OKRESIE WAKACJI:
Msze św. w tygod iu odprawia e są poza ogłoszo y i wyjątka i :
w po iedziałek, środę i piątek o godz. .
we wtorek, zwartek i so otę tylko o godz.
Msze św. w iedzielę i święta odprawia e są o godz. .
Spowiedź zawsze

,
.
,

.

,
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i . przed Mszą św. oraz w so otę od godz.

.

)aprasza y w każdą so otę a adora ję Najświętszego Sakra e tu od godz.
Ka elaria zy

.

a od po iedziałku do piątku przez pół godz. po Mszy św.
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Stary pro osz z siedział w listopadowy
dzień w ka elarii paraial ej i s uł dość
iewesołe yśli. Czuł się jak iepotrze y
urzęd ik w zapo ia y urzędzie. Jak
taki Chrystusik Fraso liwy siedzą y przy
drodze,
ija y
przez
ludzi
i
iedostrzegal y. Patrzył przez ok o a
ludzi śpieszą y h się i ijają y h koś iół.
)dysza i yli, a ikt z i h ie w hodził do
środka, y za zerp ąć odde hu dla duszy.
Oj, Pa ie Jezu - west h ął iężko – ie
h ą as hy a te ludziska, ie h ą. I
wtedy zo a zył dwoje ludzi
z ierzają y h do drzwi
ka elarii. No, aresz ie
jakieś owie zki - ruk ął
i przy rał odświęt y
wyraz twarzy. Gdy weszli,
przyjrzał się i
uważ ie.
) ał i h z widze ia
a
iedziel y h Msza h święty h.
Do rze i z o zu patrzyło...
Proszę księdza - za zęła o a ieś iało oże to dla księdza ędzie ś iesz e, ale
dla
as, to jest waż e. Jesteś y
ałżeństwe od trze h lat. Ma y dwó h
ko ha y h s yków i h e y ieć i h
jesz ze wię ej. Ko ha y się, jesteś y
prawie sz zęśliwi, ale oi y się, że to
oże się popsuć, o... - przerwała i
szep ęła do ęża: „Powiedz ty”.
Widzi ksiądz - za zął o - w dzień ślu u
asz pradziadek, złek sza owa y przez
ałą rodzi ę, upiekł wielki o he hle a.
Dał go a w preze ie ślu y , kazał go
u ałować i akazał, że ilekroć za z ie y
się kłó ić, ilekroć ędzie dziać się iędzy
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a i oś iedo rego, to a y wziąć
okru h tego hle a, podzielić się i jak
opłatkie , po il zeć tro hę i po ałować
się. Te hle po agał a już wiele razy,
ale dzisiaj zjedliś y ostat i okru h...
Boi y się, o ędzie dalej.
Co za ądry pradziadek! - zawołał proosz z. - Wiedział, o wa potrze a. Ale
wy te
hle
potraktowaliś ie z yt
agi z ie. Wzięliś ie ślu w koś iele sa
go wa dawałe
i ówiłe : „Co Bóg
złą zy...” I o,
yśli ie, że połą zył i
poszedł so ie do ie a? I i
ie
a do ro oty w
waszy do u? A ja dziś
odprawiałe Mszę w pusty
koś iele. Peł ą
puszkę Bożego Chle a
iałe i ie iałe z ki
się i podzielić. Ko ha i,
ie yśl ie, że da wa
owy
o he „przeproś ego” hle a,
gdy w koś iele tyle go zeka. Chodź ie,
odprawię dla was i za was Mszę i
podkar ię wasze po z iwe ser a.
Koś iół ył pusty, a o i sta ęli przy sa y
ołtarzu drżą z przeję ia. Czuli się, jak y
raze z księdze odprawili tę Taje i ę
Miłoś i, której jest tu tyle, a ludzio jest
jej tak rak. Pod zas Ko u ii Świętej
klę zeli tak jak pod zas swojego ślu u.
Wszystko jak y wró iło, rozwi ęło się,
trwało. Po Mszy świętej pro osz z uś iskał
i h i powiedział: Gdy
iłość wa
ar ieje, kar ie ją tutaj. Ale ie tylko w
agły h przypadka h, le z a wszelki
wypadek stale. A po iędzy ty i Boży i
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25.07 - w. Krzysztofa
Jego podobiznę mo na zauwa yć w
wielu samochodach. O jego yciu wiemy
niewiele. Prawdopodobnie pochodził z Azji
Mniejszej. Poniósł mierć męczeńską za wiarę
za panowania cesarza Decjusza ok. 250 r. po
Chrystusie. To jedyne fakty; reszta, to piękna
legenda, znana w ró nych wersjach.
Najstarsza z nich, rozpowszechniona na
Wschodzie, mówi, e w. Krzysztof był dzikim
człowiekiem z plemienia kynocefalów, tzn.
psiogłowców. Według innej wersji tej samej
opowie ci, był olbrzymem z rodu kananejskiego. Podobno nawet był ludo ercą. Na
imię miał Reprobus. Wyró niał się niezwykłą
siłą fizyczną. Aby jej nie zmarnować, postanowił,
e odda się na słu bę
najpotę niejszemu panu na ziemi. Zaciągnął
się więc najpierw do króla swej krainy. Jednak
po pewnym czasie odkrył, e król boi się
cesarza. A więc cesarz jest potężniejszy od
króla! - pomy lał i zaofiarował swe usługi
cesarzowi, który chętnie przyjął tak silnego i
dzielnego ołnierza do swojej armii.
Po jakim czasie Reprobus usłyszał, e
cesarz nie jest najpotę niejszy na wiecie,
poniewa kogo się boi i komu chętnie się
podporządkowuje. Popytał i dowiedział się, e
cesarz ulega szatanowi. Wyciągnął więc
wniosek, e szatan jest silniejszy od cesarza i
prędko przeniósł się na słu bę do władcy piekieł.
Jednak wkrótce okazało się, e i szatan
przed kim dr y. Reprobus osobi cie sprawdził,
e szatan trzęsie się na sam d więk imienia
Chrystusa. A to ciekawe – pomy lał - kim jest
ten Chrystus, bo ja go nie znam? Opu cił
słu bę u diabła i zaczął szukać tego pana,

którego bał się szatan.
Napotkał pustelnika, który
opowiedział mu o Jezusie. Przyszły więty
uwierzył i przyjął chrzest. Uzyskał wtedy ludzki
wygląd i bardziej zrozumiałą mowę.
Powiniene pokutować za to, że przez tak długi
czas z własnej woli służyłe szatanowi - orzekł
pustelnik. Po krótkim zastanowieniu wymy lił
dla mocarza takie zado ćuczynienie, które
wykorzystywało jego naturalne cechy. Doradził
mu, eby osiedlił się na brzegu Jordanu - w tym
miejscu, gdzie woda była na tyle płytka, aby na
swych potę nych barkach przenosić przez nurt
pielgrzymów, zdą ających ze Wschodu do
Ziemi
więtej. Olbrzym bez protestów
posłuchał rady.
Pewnej nocy obudził go głos dziecka,
które prosiło o przeniesienie na drugi brzeg.
Reprobus zerwał się na równe nogi, wsadził
sobie malca na ramiona i ruszył przez rzekę.
Jednak im bardziej oddalał się od brzegu, tym
cię sze stawało się dziecko. W końcu wa yło
ju tak wiele, e więty o mało nie zapadł się w
dno. Pełen trwogi zawołałŚ Kim jeste ,
dziecko?! W odpowiedzi usłyszałŚ Ja jestem
Jezus Chrystus, twój Zbawiciel. Gdy mnie
niesiesz, dźwigasz na swych barkach cały
wiat.
Od tego wydarzenia Reprobus otrzymał
nowe imię, które po grecku brzmiŚ
Christophoros, co mo na przetłumaczyć jakoŚ
przynoszący Chrystusa lub noszący (tak e w
sobie), wyznający Chrystusa.
Pod wpływem legendy w. Krzysztof
rychło stał się jednym z czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów,
doznających w czasach redniowiecza wielkiej
czci. Został patronem przede wszystkim

Poświę e ie pojazdów od ędzie się w so otę 6 lip a, po Mszy
o godz. . . Prosi y, a y hęt i ustawili swe sa o hody a
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Do proboszcza wiejskiej parafii przychodzi niemłody rolnik z zakłopotaniem na
twarzyŚ Proszę księdza, niech ksiądz ju mnie zwolni z tej pokuty. Z jakiej
pokuty? O co chodzi - pyta ksiądz. - W lutym byłem u księdza u spowiedzi.
Ksiądz kazał za pokutę odmawiać litanię do Wszystkich więtych. Dotąd
odmawiałem, ale teraz idą niwa, potem wykopki, dach mam jeszcze wymieniać przed zimą. Roboty tyle, e nie wiem, w co ręce wło yć. Na sen nie ma
czasu. A do Wszystkich więtych to jeszcze prawie cztery
Żarty ie poświę o e miesiące. Mo e by mnie ksiądz proboszcz zwolnił ju z tej pokuty...

1. Ile ksiąg wchodzi w skład Nowego TestamentuŚ
Odpowiedzi na pytania konkursowe
a) 19
należy oddać w zakrystii lub
b) 27
w kancelarii, albo przesłać poczt
c) 35
ęmożna e-mailem) z dopiskiem:
2. Kto z wymienionych nie jest autorem Ewangelii:
Konkurs Religijny - do dnia
a) w. Jan
15.07.2008
b) w. Paweł
SPO RÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI
c) w. Łukasz
3. Dlaczego dziadek R. Brandstaettera Nagrodę w Ko kursie Religij y ufu dował:
zapisywał w Biblii imiona umarłych?
(odp. w gazetce)
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEGO MIESI CA:
1. oną Abrahama była Sara.
2. Imię „Piotr” jest pochodzenia greckiego
i oznaczaŚ skała, opoka.
3. Korporał ze ladami krwi Pana Jezusa
Gdzie przechowywany jest w katedrze w
Orvieto.

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
Nagrod (odebrać u ks. Darka) otrzymuje  Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
Iza Flasi ska - gratulujemy!
ie ie ki ertyikate jakoś i
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
Intencja parafialna róż Róża cowych
w kraju i zagra i ą
na miesi c lipiec:
BIURO CZYNNE:
O bezpieczny i chrze cijański wakacyjny
wypoczynek naszych parafian
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
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KALENDARIUM CZERWCA
Odeszli do wie z oś i:
(do dnia 15.06.2008)
Huk Andrzej, l. 53
Potempa Walter, l. 74
Jankiewicz Wanda, l. 71
Siwy Joachim, l. 72
Domańska Wanda, l. 83
Sakra e t

ałżeństwa zawarli:

Karol Latusek i Karolina Karolak
Tomasz Żilaszkiewicz i Agnieszka Kosińska
Adam Pietrzyk i Justyna Bonk
Piotr Klimza i Klaudia Stephani
Daniel Kasiak i Halina Pistor

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:
Ewa Domieracka
Magda Latusek

Sakrament chrztu i błogosławie stwo rocznych dzieci:

I-sza niedziela lipca i sierpnia na Mszy w. o godz. 10.30
(nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnychŚ w sobotę poprzedzającą o godz. 19.00).

Uroczysta Msza w. z błogosławie stwem małżonków - jubilatów danego miesi ca
odprawiana jest w lipcu i sierpniu w III-ą niedzielę o godz. 10.30 - zachęcamy!

Z teologią a „ty ”
Ze słownika poj ć teologicznych i symboli religijnych:
NATCHNIENIE BIBLIJNE - oznacza taki nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł i wolę ludzkich
autorów ksiąg biblijnych, e mo na powiedzieć, i On jest ich autorem. Od natchnienia biblijnego,
które jest cechą wyró niającą Biblię od innej literatury, nale y odró nić natchnienie w znaczeniu
potocznym, a stosowanym do literatury i sztuki (np. malarz miał natchnienie i namalował obraz).
Natura tego natchnienia biblijnego jest tajemnicą. Autorzy ksiąg biblijnych niezaprzeczalnie
wierzyli w Bo e natchnienie i taka była wiara narodu ydowskiego. Według Starego Testamentu
Bóg wyra ał swoje my li nie tylko przy pomocy słowa mówionego (przez proroków), ale sprawiał,
e przybierało ono postać pisma. Nowy Testament przejął tę wiarę od Starego. O natchnieniu
Bo ym przekonani byli o pierwsi pisarze ko cielniŚ w. Klemens Rzymski (+97)Ś Starannie
zbadali cie Pisma w., które są prawdziwe i dane przez Ducha w.ś w. Augustyn (+430)Ś
Ponieważ oni (autorzy) pisali to, co On (Duch w.) im podsuwał i mówił, nie wolno twierdzić, że On
sam nie pisałś Pismo w. to list wysłany do nas z owego więtego Miasta, do którego

