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STATYSTYKA CZERWCA
Odeszli do wie z oś i:
(do dnia 8.06.2015)
Henryk Mańka, l. 73
Jan Gaura, l. 54

Sakra e t

ałżeństwa zawarli:

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:
Zuzanna Wojciechowska

Marcin Bakalarz i Marlena Góra
Łukasz Firek i Anita Mazurek

Sakrament chrztu i błogosławie stwo rocznych dzieci w wakacje:

I-sza niedziela miesiąca na Mszy w. o godz. 10.30 (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 można ustalić inny terminŚ tel. 605 085 822)
W CZASIE WAKACJI
KANCELARIA CZYNNA:
od po iedziałku do piątku
przez pół godz. po Msz św.
NR KONTA BANKOWEGO PARAFII:

POSŁANIEC ŚW. ANNY

GAZETKA PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU
ul. Chorzowska 21, 41-902 Bytom,  32-282-03-37

Zespół Redakcyjny:
ks. Dariusz Ż ska, ks. Krzysztof Plewnia,
Lech Rejdak, Emilia Skupin, Iwona Zwadło
www.anna.rozbark.net.pl;
e-mail: bytom.anna@gmail.com
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O w. Annie, matce Maryi i babci Jezusa Chrystusa, nie znajdziemy adnych informacji w
księgach Pisma więtego. Ewangelie milcz na jej temat. Mówi o niej natomiast pisma
apokryficzne, pochodz ce z pocz tków chrze cija stwa. Apokryfy nie nale do ksi g
natchnionych, ale w swojej tre ci, oprócz opisów legendarnych i ba niowych, zawieraj
informacje prawdziwe, przekazywane przez Tradycję Ko cioła. Najwięcej wiadomo ci o w.
Annie znajdziemy w Protoewangelii Jakuba i Ewangelii Pseudo-Mateusza
Protoewangelia Jakuba dzieło z II w. chrze cijaństwa
Rozdział 4
I oto Anioł Pański stanął i
rzekłŚ "Anno, Anno.
Wysłuchał Pan Bóg modlitwę
twoją. Poczniesz i porodzisz,
a potomstwo twoje będzie
przepowiadane po całej
ziemi". Rzekła AnnaŚ "Na
Boga żywego, czy zrodzę
chłopca, czy dziewczynkę,
zawiodę ją w darze Panu,
Bogu mojemu, i dziecko to
będzie Mu służyło po
wszystkie dni swego żywota".
Gdy Joachim przebywał na
pustyni, anioł Pański zstąpił
do niego i powiedziałŚ
"Joachimie, Joachimie,
wysłuchał Pan Bóg twoją
modlitwę. Zstąp stąd! Oto
bowiem żona twoja Anna
poczęła w swoim łonie". I
natychmiast opu cił pustynię
Joachim, i zawołał pasterzy (...) I oto przyszedł

Joachim ze swymi stadami.
I stanęła Anna koło bramy, i
ujrzała
Joachima
wchodzącego ze swymi
stadami, i natychmiast
wybiegła, i rzuciła mu się na
szyję, i rzekłaŚ "Teraz wiem,
że Pan Bóg wielce mi
pobłogosławiłŚ Oto ja
wdowa - już nie jestem
wdową, Oto ja bezdzietna poczęłam w łonie". I spoczął
Joachim pierwszy dzień w
swym domu.
Rozdział 7Ś
Upływały dz ieweczce
miesiące. Gdy dziecię
osiągnęło wiek dwu lat,
rzekł
JoachimŚ
"Zaprowadzimy ją do
wiątyni Pana dla
wypełnienia przyrzeczenia,
które złożyli my, by snadź
Pan wszechwładny nie
zesłał na nas kary i nasza
ofiara nie została odrzucona". I rzekła AnnaŚ

Posła ie św. A

"Poczekajmy, aż będzie miała trzy lata, by nie
szukała ojca i matki". I rzekł JoachimŚ
"Poczekajmy". W końcu dziecię osiągnęło wiek
trzech lat, i rzekł JoachimŚ "Zawołajmy córki
Hebrajczyków, które są bez zmazy, i niech
każda z nich weźmie kaganekś niech kaganki
będą zapalone, by nie zwróciła się wstecz, i
serce jej nie zostało uwięzione daleko od
wiątyni Pańskiej". I uczyniły tak, aż doszły do
wiątyni Pańskiej. I przyjął je kapłan, i
ucałowawszy pobłogosławił ją i rzekłŚ "Pan Bóg
wywyższy twe imię po ród wszystkich
narodów. Na tobie w dniach ostatecznych
ukaże Pan zbawienie synom Izraela".
ywot więtej Anny
Według starego podania w. Anna urodziła się
w Judei, gdzie w Betlejem był jej rodzinny dom.
Jej rodzice - Natan i Maria byli potomkami
królewskiego rodu Dawida. Nie posiadali
ziemskich dostatków, lecz bogaci byli w cnoty i
dobre uczynki. Anna otrzymała od swoich
rodziców staranne wychowanie, pogłębione
przez służbę w wiątyni jerozolimskiej.
Swojego męża Joachima po lubiła gdy miała
24 lata. Joachim także pochodził z pokolenia
Dawidowego. Wychowywał się w zamożnej i
znakomitej rodzinie w Nazarecie. Joachim i
Anna uważali swoje małżeństwo jako związek
więty, przez Boga złączony.
Anna była wzorem i przykładem życia dla
wszystkich małżonek. Choć byli małżonkami
szczę liwymi, Pan Bóg ciężko do wiadczył tych
małżonków brakiem potomstwa. Przez
dwadzie cia lat małżeństwa nie doczekali się
ani synów, ani córek. W kulturze żydowskiej
brak dziecka był uważany za hańbę i karę
Bożą.
Pewnego dnia Anna udała się do ogrodu, by
tam opłakiwać swoje życie. Kiedy podniosła
oczy w niebo i zobaczyła gniazdo wróbli na
drzewie laurowym, wypowiedziała błagalną
modlitwę do BogaŚ "Panie, Boże
wszechmogący, który obdarzyłe potomstwem
wszystkie stworzenia, zwierzęta dzikie i
domowe, gady, ryby, ptaki i wszystko to cieszy
się ze swego potomstwa, dlaczego mnie jedną
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odsunąłe od daru twojej łaskawo ci? Ty
wiesz, Panie, że do początku małżeństwa
złożyłam lub, iż jeżeli dasz mi syna lub córkę
ofiaruję je tobie w twym więtym przybytku".
Wtedy ukazał się Anioł, który zapowiedział
narodzenie dziecka.
Małżonkowie ogromnie ucieszyli się tą radosną
nowiną. W 45 roku życia Anny, dnia 8 wrze nia
urodziła się dziewczynka, której zgodnie ze
zwyczajem żydowskim w piętnastym dniu
nadano imię. Gdy Maryja podrosła, Anna
wypełniła lubowanie. Udała się z mężem
Joachimem i córką Maryją do Jerozolimy,
wprowadzili córkę do wiątyni i po więcili ją na
służbę Boga. Maryja służąc w wiątyni
wzrastała w łasce i miło ci Bożej. Maryja
wyrosła w wiątyni i pozostała tam aż do
dwunastego roku życia, prze cigając wszystkie
inne dziewczęta swoją pobożno cią,
znajomo cią Boskiego prawa, w pokorze, w
czysto ci i w każdej cnocie.
W czternastym roku życia została po lubiona
Józefowi. Według niektórych przekazów
legendarnych, krótko potem zmarł Joachim.
Anna za żyła z Maryją i Józefem w Nazarecie
i dożyła 80 lat życia. Gdy zbliżał się jej koniec,
Jezus, Maryja i Józef nie odstępowali od jej
łoża. Gdy przyszła godzina mierci pożegnała
się z najbliższymi, poleciła Bogu ducha swego i
zasnęła w Panu przy błogosławieństwie Jezusa
i przy modlitwie Maryi i Józefa. Ciało jej
pochowano blisko w. Joachima w Dolinie
Jozafata.
Kult w. Anny rozwijał się bardzo szybko wraz
z rozwojem kultu Matki Bożej. Już w IV-V wieku
istniał w Jerozolimie przy Sadzawce Betezda
ko ciółek ku czci w. Joachima i Anny. W roku
710 jej ciało zostało przeniesione do
Konstantynopola i złożone w ko ciele
wybudowanym ku jej czci przez cesarza
Justyniana około 550 r. Stąd za w czasie
wojen krzyżowych zostało przeniesione do
Francji w pobliże Lyonu.
w. Anna Samotrzecia
Najstarszy wizerunek w. Anny pochodzi z VIII
w., który znajduje się w Rzymie w ko ciele

- Cz pa wierz w rei kar a ję i wędrówkę dusz?
- Natural ie, w poprzed i w iele iu łe osłe .
- A dla zego akurat osłe a ie krową?
- Bo poż z łe pa u pie iądze...

Żarty poświę o e

Kolega do kolegi:
- Moja teś iowa jest a iołe .

1. Która z Ewangelii najwięcej mówi o w. Annie? (odp.
w gazetce)
2. Na czym wzorowany jest obraz Matki Bożej Rudzkiej
(odp. w gazetce)
3. Pan Jezus zgubił się w wiątyni mając latŚ
a) 10
b) 12
c) 14 (odp. w Łk3)
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:
1. „Perełki w. Jacka” związane są z
legendą mówiącą, że kiedy w. Jacek
głosił w Bytomiu kazania rozwiązał się
jego różaniec, a spadające paciorki
wpadły do miejscowego źródełka.
2. Zesłanie Ducha więtego, to tajemnica
różańca należąca do czę ci chwalebnej.
3. Biały „berecik” papieża to piuska.
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
otrzymuje Anna Maciejska
PARAFIALNA INTENCJA
YWEŻO RÓ A CA:
O szczę liwy i bo y
(czyli z pamięci o Bogu)
wypoczynek naszych parafian.

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
15.07.2015
SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

Byto , ul. Piekarska
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: /
)ałatwia wszelkie for al oś i
związa e z pogrze e
oraz w pła a zasiłki pogrze owe
 Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
ie iecki certyikate jakości
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
w kraju i zagra icą
BIURO CZYNNE:

Od 29. czerwca do 31. sierpnia obowiązuje wakacyjny porz dek Mszy w.:
 w tygodniu: w poniedziałek, rodę i piątek Msze w. są tylko o godz. 8.00, za we wtorek,
czwartek i sobotę tylko o godz. 18.00 (poza wyjątkami zaznaczonymi we wkładce z intencjami);
 w niedzielę Msze w. odprawiane są o godz. 8.00, 10.30 i 19.00ś
 spowied 20 min. przed każdą Mszą w. oraz w sobotę od godz. 17.00,
Od 1 wrze nia będziemy przyjmować intencje mszalne na przyszły rok.
W czasie wakacji zmienione s godziny urzędowania kancelarii - patrz ostatnia strona!
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Ko ciół pw. w. Michała Archanioła w
Bytomiu - Suchej Żórze
Historia budowy tego ko cioła związana jest z
trudnym okresem lat pięćdziesiątych XX wieku.
Wówczas w 1950 roku wikary parafii
radzionkowskiej – ks. Paweł Jaskółka
rozpoczął starania o budowę ko cioła
tymczasowego i zgodę władz na wyznaczenie
terenu pod budowę nowej wiątyni. Jeszcze
w tym samym roku rodzina Bartoszków
odstąpiła parafii swoją stodołę na zbiegu
dzisiejszych ulic Strzelców Bytomskich i
Partyzantów, celem zaadaptowania na
tymczasowe pomieszczenie, w którym mogły
odbywać się msze. Pierwsze nabożeństwo
odprawiono już 1 listopada 1950 roku, jednak
tymczasowa kaplica mogła pomie cić zaledwie
450 wiernych. Mimo to, dzięki ofiarno ci i
pomocy mieszkańców udało się to
pomieszczenie wyposażyć i wyremontować,
dobudowując także między innymi przedsionek
oraz wieżyczkę z dzwonem.
Starania o budowę nowego ko cioła jednak nie
ustały i mimo nieprzychylno ci władz udało się
już w 1951 roku rozpocząć budowę nowej
wiątyni. Według przygotowanego projektu
ko ciół miał mieć dwie wysokie wieże od strony
wej cia głównego, a jego wysoko ć i wnętrza
zdecydowanie większe od obecnego stanu. Z
pierwotnych planów budowy nowego ko cioła
powstały jedynie funda menty, co
spowodowane było zakazem rozbudowy
wiątyni wydanym 13 sierpnia 1951 roku przez
ówczesne władze państwowe. Przerwanie prac
nie
zniechęciło zarówno księdza Pawła
Jaskółki, wiernych, ale także władz diecezji
katowickiej. 30 wrze nia 1951 roku biskup
katowicki Stanisław Adamski odprawił na placu
ko cielnym w Suchej Górze mszę w polową,
w czasie której po więcił kamień węgielny pod
budowę nowej wiątyni. 27 października
kapituła katedralna diecezji katowickiej wyraziła
zgodę na utworzenie tu samodzielnej placówki
duszpasterskiej. Następstwem tej decyzji było

Posła ie św. A

utworzenie 8 stycznia 1952 roku kuracji
pw.
w. Michała
Archanioła.
Pomimo działań ze strony
biskupa katowickiego
S t a n i s ł a w a
Adamskiego, zakaz budowy wydany przez
władze państwowe nie został cofnięty. Trzeba
jednak pamiętać, że aż do drugiej połowy lat
pięćdziesiątych Ko ciół w Polsce był otwarcie
prze ladowany, czego wyrazem było
uwięzienie Prymasa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
Zmiana w podej ciu władz do budowy nowego
ko cioła w Suchej Górze nastąpiła dopiero w
połowie lat pięćdziesiątych, między innymi po
uwolnieniu Prymasa Wyszyńskiego. Wówczas
w styczniu 1957 roku wydano ponowną zgodę
na budowę ko cioła, jednak już w zupełnie
innym stylu, jak przewidywał pierwotny projekt.
Nowy projekt wiątyni opracował architekt z
Zabrza Jacek Olpiński. 20 grudnia 1957 roku
suchogórską kurację podniesiono do rangi
parafii, a na pierwszego proboszcza
wyznaczono budowniczego ko cioła – ks.
Pawła Jaskółkę. Nową wiątynię pw. w.
Michała Archanioła po więcił 1 listopada 1959
roku biskup pomocniczy Juliusz Bieniek.
Parafia pw. w. Michała Archanioła w swojej
historii miała trzech proboszczów. Po odej ciu
w 1979 roku ks. Pawła Jaskółki, nowym
proboszczem został ks. Herbert Jezierski.
Patronował on nie tylko budowie wieży
ko cielnej, domu katechetycznego i domu
przedpogrzebowego, ale także uregulował
sprawy związane z własno cią ziem ko cioła
w Suchej Górze, czego wcze niej, wobec
nieprzychylno ci władz komunistycznych, nie
mógł dokonać ksiądz Jaskółka. Od sierpnia
2001 roku obecnym proboszczem parafii jest
ks. Rajmund Brol. Z jego inicjatywy odnowiono
wnętrze ko cioła, kaplicę przedpogrzebową i
kaplicę więtej Barbary oraz zamontowano
nowe organy.

S.M. Antiqua. w. Anna Samotrzecia - tak
okre la się wizerunek przedstawiający matkę
Naj więtszej Maryi Panny z Córką i Wnukiem
na ręku. Piękne staropolskie słowo
"samotrzecia" lub "samotrzeć" oznaczaŚ we
troje. Przydomek ten w. Anna zyskała dzięki
temu, że zwykle tak wła nie się ukazywała - z
Dzieciątkiem Jezus oraz małą Maryją. Kult w.
Anny zrodził się przed wiekami w ród ludu,
który pragnął mieć w matce Maryi i babci Pana
Jezusa szczególną opiekunkę. w. Annie
oddawano pod opiekę rodziny i domostwa,
panny młode, małżonków, kobiety oczekujące
potomstwa oraz kobiety bezdzietne, matki,
babcie oraz wdowy. W Polsce w. Anna
szczególną cze ć odbiera na ląsku. Jej kult
istnieje tam od początku XIV w. Na ląskiej
ziemi znajduje się wiele wiątyń noszących
wezwanie w. Anny. Najznamienitszą z nich
jest bazylika na Górze w. Anny. Jest to jeden
z największych na wiecie o rodków kultu w.
Anny, gdzie czczona jest łaskami słynąca
figurka więtej ukazanej jako Samotrzecia,
wraz z Maryją i Jezusem.
Matka Matki
Najważniejszym wydarzeniem w kilkusetletnich
dziejach wiątyni na Górze w. Anny była
wizyta Ojca więtego Jana Pawła II podczas
drugiej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny.
Papież-Polak przybył na Górę w. Anny 21
czerwca 1983 r., by ukoronować cudowny
obraz Matki Bożej Opolskiej i przewodniczyć
uroczystym nieszporom Maryjnym. "W postaci
w. Anny Samotrzeciej uwydatnione jest
przede wszystkim macierzyństwoŚ matka - i
matka Matki. Syn Boży stał się człowiekiem
dlatego, że Maryja stała się Jego Matką. Ona
sama za nauczyła się być matką od swojej
matki" - tymi pięknymi słowami Jan Paweł II

złożył hołd matce Bogarodzicy.
Żóra ufnej modlitwy
Ojciec więty nazwał Górę w. Anny Górą
ufnej modlitwy i nadziei, nawiązując do pięciu
wieków, w ciągu których liczne rzesze
pielgrzymów kierowały z tego miejsca do Boga,
za po rednictwem w. Anny, swe modlitwy.
"Tu, na Górę więtej Anny, przychodziły i
przychodzą całe pokolenia pielgrzymów po to,
aby nauczyć się tego wołania. Aby nauczyć się
modlitwy, która następnie przenika ludzkie
życie - przenika i kształtuje je po Bożemu. A ta
modlitwa, zespalając obok siebie rodziców i
dzieci, dziadków i wnuki, stwarza zarazem
najgłębszą więź pokoleń. Postać w. Anny
Samotrzeciej uzmysławia nam, jak Syn Boży
stał się człowiekiem z Ducha więtego, a
równocze nie poprzez genealogię ludzkich
pokoleń. Niech ta postać będzie dla Was,
drodzy Bracia i Siostry, stałym źródłem
natchnienia w życiu codziennym i społecznym.
Przekazujcie sobie wzajemnie z pokolenia na
pokolenie, wraz z modlitwą, całe duchowe
dziedzictwo życia chrze cijańskiego".
Ł czniczka pokole
"Wpatrujcie się w tę figurę w. Anny, która
trzymając na swym ręku Chrystusa i Jego
Matkę jest symbolem i łączniczką pokoleń, jest
patronką wychowania i życia rodzinnego. I
dlatego tak chętnie przychodzicie, Wy, starsi i
sterani wiekiem, aby powierzyć jej owoce
waszych trudów i znojnej pracy, wykonanej z
my lą o młodszym pokoleniu. Przychodzicie,
Wy, małżonkowie i rodzice, aby oddać jej w
opiekę Wasze rodziny i Wasze dzieci.
Przychodzicie, Wy, mężczyźni i młodzieńcy,
aby z całym zaufaniem wypowiedzieć przed nią
swoje rado ci i zamierzenia, smutki i
niepowodzenia życiowe z nadzieją, że tu

Tegoro z y odpust ku z i św. A y ędzie iał iejs e
lip a. Uro zysta su a odpustowa o godz. . ;
kaza ie wygłosi asz yły wikariusz - ks. Grzegorz Sokalski
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KS. PROPBOS)C) ORA) STOW. ROD)IN KATOLICKICH
SKŁADAJĄ SERDEC)NE POD)IĘKOWANIA
SPONSOROM PARAFIALNEGO FESTYNU ROD)INNEGO:

Diecezjalne sanktuarium MB Pokornej w Rudach - najstarsze miejsce kultu maryjnego na l sku

W kilku zdaniach chciałbym przybliżyć
historię jednej z najstarszych a także
najpiękniejszych wiątyń diecezji gliwickiej.
Ko ciół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w
miejscowo ci Rudy, koło Raciborza.
Początki kultu maryjnego w Rudach wiążą
się z osiedleniem się w tym miejscu o.
cystersów w XIII wieku. Fundatorzy klasztoru i
ko cioła, książęta raciborsko – opolscy,
podarowali Cystersom w Krakowie obraz Matki
Bożej. Z tymże obrazem 13 mnichów z
Jędrzejowa przyjechało do Rud w październiku
1258 roku. Przez wieki przypisano Maryi
przedstawianej w tym obrazie tytuł „Pokorna”.
Zakonnicy od samego początku
realizowali hasło swego zakonuŚ ora et labora
tzn. módl się i pracuj. Trudzili się różnymi
pracami rolnymi. W niedługim czasie powstało
potężne opactwo z gotyckim ko ciołem.
Zakładali nowe wioski, prowadzili handel,
zajmowali się rzemiosłem, budowali drogi.
Jednocze nie ciągle rozwijali się w uprawie roli,
warzywnictwie, hodowli trzody itd. W wieku
XVIII klasztor posiadał już 7 młynów, 5 hut,
wielki piec oraz fabrykę szkła.
Cysterscy mnisi dbali też o edukację. Już
w XIV w. powstała w Rudach pierwsza
przyklasztorna szkoła i biblioteka. W 1744 r.
powstało gimnazjum, a potem jedyne na
Górnym
ląsku studium filozoficzno –
teologiczne. Mie ciła się tu szkoła muzyczna.
Tutaj powstaje pierwsze bractwo w. Barbary,
które rozwinęło Jej kult, znany dzi na ląsku
j a k o
p o p u l a r n a
„barbórka”.
Na przestrzeni wieków rozkwitał kult Matki
Bożej, powstało też wiele legend związanych z
Cudownym Obrazem. W XVIII wieku,
przebudowano ko ciół na styl barokowy.
Dobudowano wtedy Kaplicę Matki Bożej, by, z
powodu nasilającego się ruchu
pielgrzymkowego, utworzyć w ko ciele osobne

miejsce kultu maryjnego.
Kaplica mariacka to perełka ląskiej sztuki
barokowej. Obraz MB Rudzkiej (tak nazywają
ją parafianie) wzorowany jest na wizerunku
Maryi z rzymskiej Bazyliki Matki Bożej
Większej. Jest tam obraz Matki Bożej – Salus
Populi Romani - opiekunka ludu rzymskiego.
Postępowa i owocna działalno ć
Cystersów w Rudach trwała do 1810 r. Wtedy
król Prus ogłosił edykt kasaty klasztoru. Mnisi
byli zmuszeni opu cić Rudy, jak się potem
okazało – bezpowrotnie.
Z czasem duszpasterstwo przejęli tu
księżą diecezjalni, a klasztor stał się
własno cią księcia von Hssen. 29. stycznia
1945 Armia Czerwona podpaliła piekny,
barokowy ko ciół. Pożar zniszczył 80 %
wiątyni. Cudownie ocalała jednak Kaplica
Matki Bożej zachowana w pierwotnym stanie
po dzi dzień. Słynący łaskami obraz Matki
Bożej został koronowany przez Jana Pawła II
podczas wizyty apostolskiej do Gliwic 17.
czerwca 1999 r. Co ciekawe, Papież znał ten
obraz, bowiem na terenie rudzkiej parafii
mieszkała Jego ciocia, nauczycielka – Stefania
Wojtyła. W swych latach studenckich Karol
Wojtyła kilkakrotnie ją odwiedzał modląc się w
tym czasie w tutejszym ko ciele.
Od 1995 r. pocysterski ko ciół w Rudach
staje się Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym
powstałej w 1992 r. diecezji gliwickiej,
natomiast 14 czerwca 2009 ko ciół zostaje
wyniesiony do rangi bazyliki mniejszej. W
rudzkim Sanktuarium odbywają się wszystkie
diecezjalne pielgrzymki, ale XIII wieczny obraz
przyciąga do Rud niezliczoną ilo ć
pielgrzymów z różnych miejsce Polski, Czech i
Niemiec i innych Państw. Od roku 2011
Rudzka bazylika jest miejscem udzielania
więceń diakonatu, klerykom naszego
Seminarium Duchownego, którzy przygotowują
się do kapłaństwa.










Ce tral ej Sta ji Ratow i twa Gór i zego S.A. - B to , Chorzowska ,
)akładowi I stala ji Elektr z h )REP S.J. - B to , Święto hłowi ka ,
Muzeu Chle a, Szkoł i Ciekawostek - Radzio ków, Nałkowskiej ,
Ośrodkowi Szkole ia Kierow ów „Ma el”, B to , ul. Dwor owa ,
Hurtow i Selgros Cash&Carr - B to , Chorzowska ,
I ter al Opakowa ia Sp.J., Chorzów, ul. Katowi ka
a
)akładowi Produk ji Piekarsko-Cukier i zej „ABI”, B to , Chorzowska ,
sklepo : Lewiata - B to , Chorzowska i A. Bożka, ODIDO, B to ,
Głowa kiego oraz zakładowi fr zjerskie u MMM, B to , Głowa kiego,
 grupie har tat w ej prz aszej paraii oraz oiarodaw o p sz ego iasta.

„Oddany” – to prawdziwa historia napisana przez Dicka Hoyt`a o miło ci do
swego syna Ricka, który urodził się z czterokończynowym porażeniem mózgowym.
Dziecko zostało skre lone przez lekarzy, jednak nie przez rodziców, którzy postanowili
zapewnić swojemu synowi takie samo dzieciństwo jakie miały inne dzieci.
Kiedy urodził się Rick lekarze proponowali rodzicom by umie cili go w zakładzie opieki. Wbrew
tym zaleceniom chłopiec zamieszkał w domu. W miarę jak dorastał rodzice angażowali go w
kolejne domowe zajęcia, podobnie jak młodszych synów.
Problemy zaczęły się, gdy matka postanowiła zapisać syna do szkoły. Dyrektorzy kolejnych szkół
odsyłali ją z kwitkiem. To jednak nie zniechęciło kobiety, która doprowadziła do tego, że Rick i inne
fizycznie upo ledzone dzieci w Stanach Zjednoczonych, mogły pój ć do szkoły publicznej.
Utrudnieniem w pracy z Rickiem był fakt, iż chłopiec nie mówił. Jednak dla Hoytów nie było takiej
przeszkody, której nie można byłoby pokonać. Naukowcy specjalnie dla Ricka skonstruowali
urządzenie, dzięki któremu dotykając głową metalowej płytki mógł układać zdania. To pozwoliło
mu zacząć porozumiewać się! Którego dnia Rick poprosił swojego tatę, by wystartował w biegu
charytatywnym. Był w tym jednak mały podstęp - Rick też chciał pobiec. Mężczyzna nigdy
wcze niej nie startował w żadnym biegu, a do tego miał jeszcze pchać przed sobą wózek swojego
syna. Ale czegóż się nie robi dla ukochanego syna… Dick Hoyt postanowił swoją historią podzielić
się ze wiatem, pisząc tę książkę - można ją nabyć w dobrej cenie np. w księgarni internetowej

Z RACJI ODPUSTU PARAFIALNEGO ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH CHORYCH I STARSZYCH PARAFIAN
NA MASZĘ ŚW. W ICH INTENCJI POŁĄCZONĄ
Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU NAMASZCZENIA
- W SOBOTĘ

LIPCA O GODZ. .

