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)godnie z tradycją apostolską, Kościół
w każdą niedzielę gro adzi się raze , a y
słuchać słowa Bożego i uczestniczyć w
Eucharysii, a przez to wspo inać
) artwychwstanie i chwałę Pana Jezusa i
składać dziękczynienie Bogu, który
odrodził nas do nowego życia przez
z artwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Niedziela jest zate
najstarszy
i
pierwszy
dnie
świąteczny , dnie
radości i odpoczynku od pracy.
Nazwy iedzieli, używane w ciągu
wieków, w różny stopniu wskazywały na
jej treść.
Pierwszy
dzień tygod ia jest
nazwą
i lijną.
Tego dnia Chrystus
z artwychwstał,
ukazał się ucznio , zjadł z ni i
posiłek i udzielił i
Ducha Świętego na
odpuszczenie
grzechów. Nazwa
rosyjska:
[waskriesienje]
wskrzeszenie
trafnie oddaje treść niedzieli jako
dnia ) artwychwstania Pańskiego.

/

Dzień Pański jest również nazwą
i lijną, którą chętnie posługiwali się
pierwsi chrześcijanie. Pan - Kyrios - to
) artwychwstały Chrystus Pan, cieszący
się pełnią życia, uwiel iony i wywyższony,
zasiadający po prawicy Ojca, posiadający
pełnię władzy nad cały wszechświate .
Nazwa ta przyjęła się w językach
ro ańskich, np. do inica, do enica,
di anche...
Dzień słońca to nazwa pochodzenia
pogańskiego. W pierwszy dniu tygodnia
poganie czcili oga słońca. Cześć tę

c

Posłaniec św. Anny

Faryzeusze ieli swoje ezdusz e prawa. Dzisiaj są to prawa
ry ku i ko su p ji. U hrześ ija , którzy h ą za howywać
przykaza ie
iedziel ego u zest i twa we
szy św. i
świętować dzień Pański, z ajdują o e tak sa o
ało
zrozu ie ia, jak faryzeusze ieli ało wyrozu iałoś i dla
uzdrowie ia w sza at iewido ego.

hrześcijanie zastąpili kulte CChrystusa,
którego nazywali słońce sprawiedliwości
i światłością świata. Nazwa ta zachowała
się w językach ger ańskich, np. Sonntag
czy sunday…
Niedziela
z
punktu
widzenia
teologicznego jest naju oższa w treść,
podkreśla owie jedynie to, że jest to
dzień wolny od pracy nie działać .
Treść
iedzieli
to
isteriu
paschalne Chrystusa. Wyjątkowość tego
dnia podkreślił sa ) awiciel, gdy zjawił
się pośród ze ranych uczniów ze słowa i
pokoju i wskazał, że wszędzie ta , gdzie
gro adzą się wiernych, a y święcić Jego
pa iątkę, ta On sa jest o ecny.
Oprócz isteriu paschalnego, na
treść niedzieli składa się także idea
stworzenia, ponieważ jest to pierwszy
dzień, w który Bóg oddzielił cie ność od
światła i stworzył świat.
Niedziela jako dzień z artwychwstania,
nowego stworzenia i wyzwolenia z
grzechu, iała zawsze charakter radosny.
Dlatego też w ty
dniu przerywano

wszelkie praktyki pokutne, jak np.
klękanie
czy
post
ponieważ
przypo inały grzech. Według św. Piotra
z Aleksandrii +
odlitwa na
klęczkach nie zgadza się z radością
z artwychwstania, zaś
odlitwa w
pozycji
stojącej
oznacza,
że
z artwychwstaliś y
raze
z
Chrystuse i powinniś y szukać tego,
co w górze.
W połowie VII w. do treści niedzieli
dodano wspo nienie Ducha Świętego,
owie
w niedzielę z artwychwstały
Chrystus udzielił Apostoło
Ducha
Świętego na odpuszczenie grzechów a w
niedzielę
Pięćdziesiątnicy
zesłał
Pocieszyciela na Apostołów i uczniów.
W XII w. do treści o chodów
niedzielnych dodano jeszcze pa iątkę
Chrztu. Nawiązano w ten sposó do św.
Pawła, który wewnętrznie łączył chrzest ze
z artwychwstanie
Pański . ) tego
czasu wywodzi się zwyczaj niedzielnego
pokropienia wodą święconą, które
przypo ina chrzest.
Na rozważanie i przeżywanie tych
wszystkich, ogatych w treść taje nic
potrze ny jest czas wolny od pracy
przy usowej.
Spoczynek
niedzielny
wynika najpierw z sa ego faktu zajęcia
przez nią
iejsca sza atu, który ył
właśnie dnie
spoczynku. Faktycznie
jednak spoczynek niedzielny
ógł yć
wprowadzony w życie dopiero z chwilą
uznania chrześcijaństwa za oicjalną
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religię. Dokonało się to za sprawą
Konstantyna Wielkiego, który w
r.
nadał niedzieli charakter dnia wypoczynku
państwowego i zezwolił na swo odne
odprawianie na ożeństw chrześcijańskich.
W związku z powyższy
zakazany i
w niedzielę są: niekonieczne prace
zaro kowe, niezaro kowe prace ciężkie i
prace do owe, które ożna wykonać
w inny dzień.
Niedziela choć jest dnie wolny od
pracy, to jednak nie a to yć dnie
ezczynności. Dlatego dozwolony i są:

konieczne prace zaro kowe, podstawowe
i konieczne prace do owe, prace
u ysłowe
jak
nauka,
rozrywka,
uprawianie sportu i turystyki.
Niedzielny odpoczynek należy jednak
poj ować głę iej, nie tylko jako zwykłą
regenerację sił. W sensie i lijny odpoczynek
to
zaznanie
pokoju,
i
sprawiedliwości wolności od wszelkich
nałogów, to życie ez grzechu, w łasce
uświęcającej. Jeśli więc utraciliś y łaskę
Bożą, to korzystaj y z Sakra entu
Pojednania, a y w pełni wziąć udział w

11 maja br. odbyło się posiedzenie naszej
Rady Parafialnej. Przedstawiłem na niej szereg
nowych inicjatyw i planów związanych z yciem
naszej parafii. Niektóre z nich zostały ju
zrealizowane, jak choćby dekoracja ko cioła i
naszych okien na czas wizyty Ojca więtego w
naszej Ojczy nie, usunięcie dwóch betonowych
słupów z chodnika przed ko ciołem oraz
poprowadzenie procesji fatimskich ulicami
naszej parafiiś inne inicjatywy zostaną
sfinalizowane w najbli szym czasie.
Największą i najdro szą inwestycją będzie
remont schodów i tarasu głównego wej cia do
ko cioła - zostaną wykonane z szarego,
antypo lizgowego granitu (po tegorocznej zimie
i jej efektach chyba nikt nie ma wątpliwo ci, e
jest to konieczno cią). Dodatkowo betonowe
barierki i poręcze zostaną zmienione na
wykonane ze stali nierdzewnej, gdy te obecne
podczas remontu ulegną zniszczeniu. Remont
ten rozpocznie się 7 sierpnia (ju dzi gorąco
proszę mę czyzn o pomoc przy rozbiórce
schodów i tarasu od wtorku 8 sierpnia).
Równolegle z tym remontem zostanie
wykonana pamiątkowa tablica po więcona p.
ks. prob. Antoniemu elasko i odnowimy
tablicę ks. Schenka.
Po konsultacjach z Radą Parafialną

postanowili my przenie ć górniczy wagonik z
kaplicy w. Barbary i ustawić go obok krzy a
przed ko ciołem, za kaplica w. Barbary, która
jest patronką nie tylko górników ale równie
patronką dobrej mierci zostanie w przyszło ci
po więcona naszym bliskim zmarłym szczegóły przedstawię w pó niejszym terminie.
(Przeniesienie wagonika, ze względu na
niebezpieczeństwo uszkodzenia nowych
schodów, musi nastąpić przed ich remontem).
W końcu, za zgodą Rady Parafialnej, od
wrze nia ulegnie zmianie porządek Mszy w. w
niedzielę i więta - będzie on wyglądał
dokładnie tak samo, jak przed pięciu laty tzn.
7.30, 9.00, 10.30, 12.00 (na tej Mszy będą
udzielane chrzty w I-szą niedzielę m-ca) i
16.00ś nabo eństwo o godz. 15.30. O godz.
20.00 odprawiana jest Msza w. w ko ciele w.
Wojciecha (stosunkowo blisko nas), więc ci,
którym odpowiadała ta pora będą mieli taką
mo liwo ć.
W zwi zku z tym intencje niedzielne,
które od wrze nia zostały zamówione na
godz. 8.00 zostan odprawione o godz. 7.30,
z godz. 10.00 zostan odprawione o 9.00,
z godz. 11.30 zostan odprawione o 10.30,
z godz. 16.00 zostan odprawione o 12.00,
z godz. 20.00 zostan odprawione o 16.00.
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Siedem lat po zakończeniu fatimskich
objawień Matka Bo a zezwoliła siostrze Łucji
na ujawnienie tre ci drugiej czę ci tajemnicy
fatimskiej. Jej przedmiotem było nabo eństwo
do Niepokalanego Serca Maryi.
10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji
Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami
otoczone serce. Dzieciątko powiedziałoŚ Miej
współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki,
otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni
ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo,
kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie
powyciągał.
Maryja powiedziałaŚ Córko moja, spójrz,
Serce moje otoczone cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i
niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty
staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim
imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z
łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych
wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w
pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą
Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i
przez piętnaście minut rozmyślania nad
piętnastu tajemnicami różańcowymi
towarzyszyć mi będą w intencji
zadośćuczynienia.
Dlaczego pięć sobót wynagradzających?
Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć
rodzajów zniewag, którymi obraża się
Niepokalane Serce Maryi:
 Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
 Przeciw Jej Dziewictwu,
 Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
 Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w
serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet
nienawiść wobec nieskalanej Matki,

 Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w
Jej świętych wizerunkach.
Warunek 1:
Spowiedź w pierwsz sobotę miesi ca
Łucja przedstawiła Jezusowi trudno ci,
jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w
sobotę i prosiła, aby spowied więta mogła
być osiem dni wa na. Jezus odpowiedziałŚ
Może nawet wiele dłużej być ważna pod
warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy
Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynić
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Do spowiedzi nale y przystąpić z intencją
zado ćuczynienia za zniewagi wobec
Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne
pierwsze soboty mo na przystąpić do
spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z
pięciu zniewag, o których mówi Jezus. Mo na
wzbudzić intencję podczas przygotowywania
się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania
rozgrzeszenia. Przed spowiedzią mo na
odmówić taką lub podobną modlitwęŚ
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego
sakramentu pojednania, aby otrzymać
przebaczenie za popełnione grzechy,
szczególnie za te, którymi świadomie lub
nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu
Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje
miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych
grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi
zatriumfowało wśród nas.
Mo na tak e podczas otrzymywania
rozgrzeszenia odmówić akt aluŚ
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu,
szczególnie za moje grzechy przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Warunek 2:
Komunia w. w pierwsz sobotę miesi ca

Posłaniec św. Anny

Po przyjęciu Komunii w. nale y wzbudzić
intencję wynagradzającą. Mo na odmówić taką
lub podobną modlitwęŚ
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i
Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem
pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu
ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu.
Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę
uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te
obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza
Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać.
Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I
właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię
wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez
wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś,
najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz
przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci
składam. Przyjmij Go również jako akt
zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc,
co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą
Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby
przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej
uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć,
potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się
do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i
dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną
między niewiastami, Matką Boga, której
Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości
do każdego człowieka. Amen.
Warunek 3:
Różaniec wynagradzaj cy
w pierwsz sobotę miesi ca
Ró ańca wynagradzający odmawia się tak
jak zwykły Ró aniec, z tym, e w „Zdrowa
Maryjo...” po słowachŚ i błogosławiony owoc
żywota Twojego, Jezus włącza się poni sze
wezwania, w ka dej tajemnicy inneŚ
1. Zachowaj i pomna aj w nas wiarę w Twoje
Niepokalane Poczęcie!
2. Zachowaj i pomna aj w nas wiarę w Twoje
nieprzerwane Dziewictwo!
3. Zachowaj i pomna aj w nas wiarę w Twoją
rzeczywistą godno ć Matki Bo ej! .

4. Zachowaj i pomna aj w nas cze ć i miło ć
do Twoich wizerunków!
5. Rozpłomień we wszystkich sercach ar
miło ci i doskonałego nabo eństwa do Ciebie!
Po ka dym dziesiątku nale y odmówić akt
wynagrodzenia:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź
wszystkie dusze do nieba i dopomóż
szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują
Twojego miłosierdzia.
Warunek 4:
Piętnastominutowe rozmy lania
nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi
w pierwsz sobotę miesi ca
(poni ej przykładowe tematy rozmy lania nad
pierwszą tajemnicą radosną).
1. Najpierw odmawia się modlitwęŚ
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i
świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo,
do rozważania ze mną tajemnic świętego
różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę
Boga oraz dla zbawienia dusz.
2. Nale y przypomnieć sobie relację
ewangeliczną (Łk 1, 26-38). Odczytaj tekst
powoli, w duchu głębokiej modlitwy.
3. Z pokorą pochyl się nad misterium
swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy
ró ańcowej. Rozmy lanie mo na poprowadzić
według następujących punktówŚ
 Rozważ anielskie przesłanie skierowane
do Maryi. Centralnym punktem tego
wydarzenia nie jest kto wielki, uczony i
sławny w wiecie, lecz skromna i pokorna
Maryja. - Rozwa znaczenie cnoty pokory.
Bóg nie patrzy na wygląd zewnętrzny, lecz
na wnętrze, na piękno i bogactwo duszy Rozwa , jak Bóg ocenia nas inaczej ni
czyni to wiat. - Anioł, który pozdrawia
Maryję, patrzy na Nią jako na swoją Panią i
Królową. „Królowo Aniołów” - pozdrawiamy
Maryję w Litanii Loretańskiej - Rozwa
wielko ć wywy szenia swej Matki. - Dopóki
grzeszni ludzie za przykładem Anioła czczą
i pozdrawiają Matkę Bo ą, mogą mieć
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nadzieję, e nie spotka ich zagłada. Je li
kto z wiarą pozdrawia Maryję, wówczas
sprzeciwia się Szatanowi i przyłącza się do
zastępu dobrych duchów. - Rozwa
tajemnicę dostępu do zbawienia przez
zjednoczenie z Maryją.
 Rozważ odpowiedź Naj więtszej Maryi
Panny. Maryja mówiŚ „Oto ja słu ebnica
Pańska”. Tę odpowied udzieliła Ona z
wiarą, z pokorą i niezmierzoną miło cią.
Rozwa wiarę i pokorę Maryi. - Wypowied
ta ukazuje usposobienie Serca Maryi. Od
Niej mo na się uczyć odpowiadania na
Bo e polecenia, yczenia i zrządzenia Rozwa , jak mo esz z pełnym pokory i
miło ci przyzwoleniem odpowiadać Bogu. W odpowiedzi Maryi mie ci się godna
podziwu i sprawiająca cuda wiara. Wzbud w sobie pragnienie ywej, mocnej i
niewzruszonej wiary.
 Rozważ wcielenie Syna Bożego. „A słowo
ciałem się stało i zamieszkało między
nami”. - Rozwa ten cud. - W tym
momencie wszystkie niebieskie duchy
uwielbiają Boga wcielonego w łonie
Naj więtszej Dziewicy. - Wspólnie z nimi
módl się o głęboką pokorę serca i okazanie
gotowo ci spełnienia wszystkiego tego,
czego Bóg od ciebie oczekuje.
4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej
modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię
Loretańską. Na zakończenie dodajŚ Niebieski
Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w
przesłaniu anioła, Twój Syn jednorodzony stał
się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy
Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi
znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej
orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za
prawdziwą Matkę Boga. Amen.
5. Na zakończenie wzbud w sobie postanowienia duchowe.
 Będę gorącym sercem miłował Matkę
Naj więtszą i ka dego dnia oddawał Jej
cze ć.

 Będę uczył się od Maryi posłusznego
wypełniania woli Bo ej, jaką Pan mi
ukazuje co dnia.
 Obudzę w sobie nabo eństwo do mego
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- Czy pa iętaliście o o ietnicy spełnienia przez so otę i niedzielę
do rego uczynku? – pyta katechetka.
- Ja, proszę siostry, zro iłe aż dwa!
- To wspaniale! A jakie?
- W so otę pojechałe odwiedzić a cię i a cia ardzo się ucieszyła.
W niedzielę wyjechałe od a ci i a cia ucieszyła się
Żarty ie poświę o e jeszcze ardziej...

1. Wymień przynajmniej dwa powody, dla których
chrze cijanie czczą niedzielę jako dzień więty
(odp. w gazetce)
2. Jak nazywa się największe więto maryjne
obchodzone w sierpniu - podaj dokładną datę tego
więta.
3. Jak miał na imię przyjaciel Dawida
(odp. w I Księdze Samuela, rozdz. 20)
a)
b)
c)

Odpowiedzi na pytania konkursowe
należy oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać poczt
(można e-mailem) z dopiskiem:
Konkurs Religijny - do dnia
20.08.2006
SPO RÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

Jonatan
Saul
Abner

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Byto , ul. Piekarska
Z POPRZEDNIEGO MIESI CA:
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: /
1. Sakrament pokuty gładzi tylko grzech
)ałatwia y wszelkie for alności
pierworodny.
związane z pogrze e
2. W Starym Testamencie, a zwłaszcza w
oraz wypłaca y zasiłki pogrze owe
Psalmach, wspomniane są ró ne
instrumenty - np. trąby, harfa, cytra,  Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
bębny.
ie iecki certyikate jakości
3. Miesiąc sierpień w Ko ciele Polskim

Wyko
uje y ekspresowe przewozy zwłok
ogłoszony jest miesiąc trze wo ci.
w kraju i zagra icą
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
BIURO CZYNNE:
otrzymuje Renata Jagosz - gratulujemy!!

MSZE ŚW. W CZASIE WAKACJI:
w t y g o d i u : poniedziałek, środa i piątek - . ; wtorek, czwartek,
so ota - .
w iedziele: . , . , . ;
Spowiedź św. w zasie waka ji:
in przed Mszą św. oraz w

Posłaniec św. Anny

KALENDARIUM LIPCA
Odeszli do wie z oś i:
Lilianna Łukawska, l. 58
Andrzej Rewers
Paweł Wocial, l. 68
Magdalena Oczko, l. 54
Irena Wawroczny, l. 55
Bernard Fait, l. 56
Jerzy Rynio, l. 52
Sakra e t

Maria Dziechciarz, l. 70
Stanisław Koterbiak, l. 69
Wie z y odpo zy ek ra z i
dać, Pa ie, a światłość
wiekuista ie haj i świe i.
Nie h odpo zywają
w pokoju wie z y . A e .

Sakra e t hrztu
przyjęli:

ałżeństwa zawarli:

Michał Kaczerewski i Sandra Podgórska
Konrad Bzymek i Jolanta Majchrzak
Tomasz Wilk i Patrycja Gierwatowska

Oskar Garczarczyk
Milena Dzięga
Martyna Wantuła

Sakra e t hrztu i łogosławieństwo ro z y h dzie i w zasie waka ji:
I-sza niedziela iesiąca na Mszy św. o godz. .
nauka przedchrzcielna dla
rodziców i chrzestnych: w so otę poprzedzającą o godz. . w salce

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 godzinach kancelaryjnych
sprawy pogrze owe o każdej porze dnia
wezwa ia do iężko horego godziny na do ę

POSŁANIEC ŚW. ANNY

GAZETKA PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU

Redakcja: ul. Chorzowska 21, 41-902 Bytom;
e-mail: anna_bytom@kuria.gliwice.pl

