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Zwykle przed z liżają y się odpuste księża za hę ają z a o wier y h, a y wyspowiadali
się z tej okazji i skorzystali z łask odpustu. Dzieje się tak p. przed uro zystoś ią Wszystki h
Święty h, z okazji odpustu paraial ego... Podo ie jest i z i y i sz zegól y i d ia i.
Du how i powtarzają wtedy dei i ję odpustu i tzw. zwykłe waru ki potrze e do jego
przyję ia. Zrozu ie ie tej praktyki sprawia jed ak katoliko spore kłopoty.

Kate hiz
Koś ioła
Katoli kiego
stwierdza: Odpust jest to darowa ie przed
Bogie
kary do zes ej za grze hy
zgładzo e już o do wi y. O o hodzi w
ty sfor ułowa iu?
Co ro i z a i grze h?
Karą za grze hy
azywa e są
wszystkie
egatyw e
ko sekwe je
grze hu. Te skutki są dwojakiego rodzaju.
Grze h iężki ałkowi ie zrywa więź
złowieka z Bogie oraz poz awia go
dostępu do ży ia wie z ego. Tę aj ięższą
ko sekwe ję określa się ia e kara
wie z a. Wszystkie pozostałe astępstwa
grze hu azywa e są karą do zes ą.
Do zes ą, po ieważ hodzi tu o skutki
grze hu, które trwają do jakiegoś zasu,
ie sięgają w wie z ość, ieskoń zo ość
sięgają jed ak zyść a! .
Grze h atakuje w trze h kieru ka h:
zakłó a więź łą zą ą złowieka z
Bogie ;
isz zy asze związki z
liź i i;
uderza w sa ego grzesz ika,
zyli „zatruwa” jego duszę, za ija radość
ży ia, osła ia zdol ość zy ie ia do ra,

prowokuje kolej e zło. O ydwie kary ie
ogą yć traktowa e jako rodzaj ze sty,
którą Bóg akłada a złowieka. Kary
owie wy ikają wew ętrz ie z istoty
sa ego grze hu. Jeśli ktoś lek eważy
prawa izyki i a przykład wkłada pale do
ko taktu, zostaje porażo y prąde . Jeśli
ktoś lek eważy prawo oral e, po osi
rów ież oles e ko sekwe je, hoć ie
zawsze wido z e od razu.
Prze a ze ie + pokuta = zdrowie
Prze a ze ie, jakie otrzy uje y w
sakra e ie
pojed a ia,
uwal ia
złowieka od kary wie z ej. Pozostają
jed ak
kary
do zes e.
Dla zego?
Posłuż y się przykłade . Pala z, który
rzu ił pale ie, od zuwa skutki ałogu
jesz ze ardzo długo. I y o raz. Bohater
Krzyżaków Jura d ze Spy howa daruje
wi ę swoje u prześladow y )ygfrydowi
de Lowe. )ło zostało wy a zo e, jed ak
jego skutki iążą adal )ygfrydowi. Tak
ardzo, że ie potrai wytrzy ać z so ą
sa y . Popeł ia sa o ójstwo. Dla zego?
Po ieważ grzesz ik potrze uje ie tylko

Posła ie św. A

y

jed orazowego prze a ze ia, ale także
stop iowego uzdrowie ia z egatyw y h
ko sekwe ji, jakie pozostawił w i
grze h.
Te pro es o zysz za ia ser a z
zatru ia grze he
azywa się pokutą.
Kapła , który zadaje pokutę w
ko fesjo ale, zaprasza as do wejś ia a
tę drogę. Pokuta jest zawsze ardzo
ko kret y du howy wysiłkie . Jest
drogą o zysz ze ia, która prowadzi do
peł i iłoś i. U iera ie dla sie ie igdy
ie jest proste i aty h iastowe.
Grzesz ik ie jest sa
)ło h e od iąć złowieka od i y h,
zostawić go w sa ot oś i i w rozpa zy
popatrz a dra at Judasza . Grzesz ik
potrze uje po o y. Nie poradzi so ie
sa ze swoją ędzą. Misją Koś ioła jest
ieść u po o . We wspól o ie Koś ioła
działa zasada a zyń połą zo y h. Każdy
grze h złowieka osła ia ałą wspól otę. )
kolei - o waż iejsze - świętość jed ego
przy osi korzyść i y .
Solidar a iłość w Koś iele powoduje
wy ia ę du howy h dó r. )asadą tej
wspól oty święty h pozostaje Chrystus.
Człowiek, jed o zą się z Ni , jed o zy
się z ały Jego Ciałe , zyli Koś iołe .
Ta więź o ej uje wier y h a zie i,
święty h w ie ie oraz pozostają y h w
sta ie zyść owego o zysz ze ia.
Owo e
tego krąże ia dó r jest
du howe oga two, które azwa o w
śred iowie zu skar e
Koś ioła. To
określe ie oże as razić, waż e jest
jed ak to o wyraża. Podstawowy
„ ajątkie ” zdepo owa y
w ty
skar u są owo e z aw zego dzieła
Chrystusa. Miesz zą się ta
także
wszystkie dzieła święty h, i h odlitwy i
do re zy y, a także do re dzieła każdego

z as.
Odpust jest

odlitwą

Odpusty są otwiera ie przez Koś iół
tego skar a w
elu wspiera ia
potrze ują y h. Tego rozdziela ia ie
ależy
poj ować
jako
jakiejś
e ha i z ej dystry u ji. Odpust
a
strukturę odlitwy. Cały Koś iół wstawia
się za grzesz ikie u Oj a. Prosi Go o
z iejsze ie
lu
przekreśle ie
ko sekwe ji grze hu kar do zes y h .
Czy i to zawsze przez pośred i two
Jezusa Chrystusa, jedy ego ) aw y. To
iłość Chrystusowa rozla a w Koś iele
przez
Du ha
Świętego
u ożliwia
wzaje e wspo aga ie się osó
dążą y h do z awie ia. Koś iół iejako
uzupeł ia du howe
raki grzesz ika,
przyspiesza reko wales e ję jego duszy.
Doty zy to także zyść a jako sta u
poś iert ej pokuty. Dlatego odpusty
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Odpust ząstkowy uwal ia od kary
do zes ej w zęś i. Odpust zupeł y
uwal ia od kary do zes ej w ałoś i.
Wier y oże uzyskiwać odpust ząstkowy
lu zupeł y za sie ie lu oiarować go za
z arłego zawsze, ie tylko w listopadzie .
Odpust zupeł y
oż a uzyskać tylko
jede raz w iągu d ia opró z ty h, którzy
pozostają w o li zu ś ier i , ato iast
odpusty ząstkowe oż a uzyskiwać w
iągu jed ego d ia wielokrot ie.
Waru ki wy aga e
do uzyska ia odpustu zupeł ego:
Sta łaski uświę ają ej, w razie
potrze y spowiedź. Po jed ej spowiedzi
oż a
zyskać
wiele
odpustów.
Wielokrot e spowiada ie się, a y uzyskać
kolej e odpusty jest ieporozu ie ie .
Istotą jest sta łaski uświę ają ej, wola
zyska ia odpustu i wew ętrz a postawa
awró e ia. Spowiedź ie usi też ieć
iejs a w ty sa y d iu, w który

y

zyskuje y odpust.
Przystąpie ie do Ko u ii świętej
jed orazowa Ko u ia łą zy się z jed y
odpuste .
Modlitwa w i te ja h papieża ie
za oso ę papieża, ale w i te ji, jaką o
wyz a za . Tej i te ji
ie trze a
dokład ie z ać. Wystar zy łą z ość
du howa z papieże w takiej odlitwie.
Należy od ówić Oj ze asz i Zdrowaś
Maryjo. Jed a odlitwa łą zy się z jed y
odpuste .
Brak przywiąza ia do jakiegokolwiek
grze hu,
awet powszed iego. Te
waru ek sprawia trud oś i. Nie ależy się
zasta awiać,
zy te
waru ek jest
speł io y zy ie. To wie tylko Bóg.
Waż e
jest
sz zere
prag ie ie
ałkowitego odwró e ia się od grze hu.
Jeśli wol ość od grze hu ie jest peł a,
zyskuje się wtedy odpust ząstkowy.
Speł ie ie dzieła az a zo ego
odpuste zupeł y
p. awiedze ie

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

,

.

,

.

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

.

Adora ja Najświętszego Sakra e tu w każdą so otę od godz.

.

KANCELARIA W OKRESIE WAKACJI:
zy

a od po iedziałku do piątku przez pół godz. po Mszy św.
tel. /
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Dla zego ie wykoleisz po iągu
z pija y i huliga a i?
Dla zego pa i z uli y
ie od ierzesz urody?
Dla zego ie uś ier isz od razu
przestęp ów i z rod iarzy?
D l a z e g o...
Bóg i tak odpowiedział:
Posłu haj, oto oje sta owisko ie h wszystko roś ie do zasu ż iwa.
Czeka ie to do ra rze z, o popatrz:
zasa i uda i się zro ić
ze zdzier y i el ika - św. Mateusza,
z zaślepio ego aktywisty
stro i twa żydowskiego - św. Pawła,
z wystraszo ego zaprzań a - św. Piotra,
z pa i ha dlują ej so ą
- św. Marię Magdale ę,
z ogatego kup a
- św. Fra iszka z Asyżu,
z wykolejo ego łodzień a
- św. Augusty a,
Wołałe

do Pa a Boga:

Dla zego, Boże,
złodziejowi ie rozwalisz willi,
plotkar e ie zakleisz gę y,
skąp owi ie zatrujesz węża w kiesze i,
osz zer y ie powy ijasz zę ów,
pijakowi ie za eto ujesz gardła,
zdraj ów ie wyjawisz ludzio ,
e u wrogowi ie podstawisz ogi,
pod ieży zliwy sąsiade
ie wykopiesz dołu,
kła y ie ukarzesz zawałe ,
łotrzyka i pasożyta ie wy ie iesz?
Dla zego ie od ierzesz ądroś i te u,
o sprzedaje swój u ysł i pióro?

Czas to do ra rze z.
Przypo ij so ie tylko:
po iągu ie wykoleiłe ,
o ta je hałeś ty,
twój oj ie , twoja atka, twoja siostra,
twój sy - wszys y twoi.
Ale jeśli tak ardzo prag iesz,
y dostosował się do twy h żądań,
to za z ę likwidować zło w zarodku.
Ale za z ę od Cie ie!
Prosiłe wtedy Pa a Boga:
Boże ie h ędzie tak jak dotąd.
Czasu i tro hę daj.
Czekaj, zekaj jak ajdłużej.
Cierpliwość iej ade
ą
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Niedaleko Tokio żył wielki
sa uraj. Kiedy się zestarzał poświę ił
się au za iu
łody h uddyz u.
Mówio o, że po i o podeszłego
wieku ył w sta ie poko ać każdego
prze iw ika.
Pew ego wie zoru odwiedził go
łody wojow ik zupeł ie poz awio y
skrupułów. Był o rów ież z a y ze
swojej te h iki prowoka ji. Najpierw
zekał a pierwszy ru h prze iw ika, a
pote , dzięki wyjątkowej ystroś i
u ysłu, o e iał popeł io e przez
iego łędy i przypusz zał agły
ko tratak. Nigdy jesz ze ie przegrał
żad ej walki. Wiele słyszał o sławie
sa uraja i udał się a spotka ie z i
z za iare
poko a ia go i
u o ie ia w te
sposó
włas ej reputa ji.
Po i o
ostrzeżeń
i
protestów swoi h u z iów stary
sa uraj
przyjął
wyzwa ie
wojow ika.
Kredy ludzie zgro adzili
się
a pla u,
łody
złowiek za zął o rażać
starego au zy iela. Rzu ał
w iego ka ie ia i, pluł
u
w
twarz,
o sypywał
o elga i jego i
jego przodków, ie
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prze ierają w sława h. Przez wiele
godzi ro ił wszystko, o w jego o y,
a y
wyprowadzić
sa uraja
z
rów owagi, ale starze pozostał iewzruszo y. Pod wie zór poryw zy
wojow ik wy ofał się, wy ień zo y i
po iżo y.
U z iowie, rozgory ze i fakte ,
że i h au zy iel ie zdołał odpowiedzieć a wyzwiska i prowoka je
łokosa, spytali:
- Jak
ogłeś z osić takie
upokorze ia? Dla zego ie podjąłeś
ryzyka, awet gdy yś iał przegrać tę
walkę? A ty awet ie wy iąg ąłeś
ie za i pokazałeś się a
jako
t hórz.
- Jeśli ktoś przy hodzi do ie ie z
podaru kie i ty go ie przyjujesz, to do kogo wtedy
ależy te preze t? - spytał
sa uraj.
- Do dar zyń y odpowiedzieli
u z iowie.
- To sa o doty zy
zawiś i, złoś i i
o elg - rzekł i h
au zy iel. - Jeśli
ie są przyjęte,
pozostają
włas oś ią oso y,
która osi je w
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Potrzebny jeste by… EWANŻELIZOWAĆ!!!
Prze ywamy czas wakacyjnego odpoczynku.
Dane nam jest „urlopowo” patrzeć na to, co nas
otacza, na przyrodę i ludzi, których w całym
wirze dnia codziennego, w wirze pracy,
zagonienia mo e nie zauwa amy. Jest to te
czas zatrzymania i zastanowienia się nad
własnym yciem, nad własnymi pragnieniami i
dotychczasowym działaniem. Czy w tym czasie
za apostołami będziesz mógł powiedzieć, e…
My nie możemy nie mówić tego, cośmy
widzieli i słyszeli (Dz 4,20) Czy w głębi serca
przejąłeś się wielkim nakazem misyjnym Jezusa
Chrystusa, Jego ostatnimi słowami przed
Wniebowstąpieniem: Idźcie na cały świat i
głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
(Mk 16,15); słowami, które Jezus mówi właśnie
do nas, do CIEBIE, albo jest to dla Ciebie obce i
nie wakacyjne?
Dobra Nowina o zbawieniu biegnie a po dziś
dzień do wszystkich miejsc, gdzie panują
ciemności, gdzie ludzie spragnieni są Bo ej
pomocy. Jest jednak jeszcze wiele osób, które
szukają rozpaczliwie yjącego Boga, szukają
Jego miłości, nierzadko raniąc siebie i innych w
tych beznadziejnych wędrówkach. Jest tak e
wielu, którzy słyszeli ju ewangeliczne orędzie,
lecz yją tak, jakby nigdy nie było im ono
głoszone. Włączeni wprawdzie przez sakrament
chrztu w Ciało Jezusa Chrystusa, zdają się być
w Nim nieobecni «ani ciałem, ani duchem». Nie
korzystają oni z błogosławionych owoców
śmierci i zmartwychwstania Bo ego Syna Baranka, którego krew ratuje nas od śmierci.
Nie doświadczają oni pokoju, jaki przyniósł nam
Jezus Chrystus, jednając nas z Bogiem, z
naszymi braćmi i z samymi sobą.
Warto zatrzymać się i postawić sobie pytanie:
jaka jest moja ewangelizacja? W jaki sposób ja
ewangelizuję? źwangelizować to po prostu
głosić źwangelię. Zatem spójrz, jak ty głosisz
Chrystusa? Nie zapominajmy o tym, e

ewangelizator to nie nauczyciel, ale świadek
Jezusa. źwangelizator to ten, który prze ył
spotkanie z Jezusem. Spójrz na siebie z
miłością i zastanów się, czy jest w tobie zapał
do głoszenia źwangelii? Je eli Jezus cię
dotknął, a wierzę, e tak jest, to nie sposób,
ebyś żo nie głosił. Jeśli milczysz to znaczy, e
nie pozwoliłeś się porwać Chrystusowi do głębi.
Mnie i tobie ju nie mo e wystarczyć to, e
spotkaliśmy Jezusa, ale ma być i w tobie i we
mnie tęsknota, aby ka dy żo poznał. Twój ar,
(właśnie twój!) powinien rozpalać innych. Mało
tego, ten zapał apostolski powinien przeradzać
się w pasję. żłoszenie Jezusa powinno ci stale
towarzyszyć. Czy jest w tobie taki ar, taka
pasja? Czy nie mo esz wytrzymać eby komuś
nie powiedzieć o Jezusie? Nie zapominajmy te
o tym, e ewangelizator to nie tylko ten, który
głosi Jezusa słowami, ale nade wszystko
czynami. Ale eby tak było, to trzeba źwangelią
yć! To, co głoszę muszę wcielać w ycie.
Bracie, siostro, czy ludzie widzą w tobie
źwangelię, widzą, e rzeczywiście Chrystus w
tobie yje?
TY DZI JESTE JEZUSOWI POTRZEBNY.
Kościół potrzebuje prawdziwej ewangelizacji,
którą rozpocznie od przedstawienia żywej osoby
Chrystusa i która prowadzi ewangelizowanych
do rzeczywistego doświadczenia zbawienia w
Nim. Ewangelizacja musi postępować w
określonym porządku, który nie może być
zmieniony, w przeciwnym razie traci siłę istoty
Słowa Bożego. Przede wszystkim trzeba
przedstawić Jezusa, który jest centrum i
fundamentem Dobrej Nowiny. Potem i tylko
potem muszą się ukazać prawa i wymagania
Jezusa. Nielogiczne staje się rozpoczynanie od
egzekwowania realizacji moralności
chrześcijańskiej od tych, którzy nie znają
Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. (J. P. Flores
- Id cie ewangelizować ochrzczonych)
Chrześcijanie jutra to „zewangelizowani”
ewangelizatorzy, którzy znają ywego Jezusa.
TY DZI JESTE JEZUSOWI POTRZEBNY.
KIM MA SI POSŁU YĆ JAK NIE TOB ?!
Spotkania modlitewne wspólnoty SNE
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W przedziale pociągu znale li się obok siebie ksiądz i rabin. Ksiądz wyciąga z
teczki kanapki z wędliną i zaczynając jeść, częstuje nimi rabina.
- Nam nie wolno jeść wieprzowiny - słyszy odpowied .
- A to szkoda, bo to bardzo dobra rzecz - komentuje ksiądz.
Rabin, osiągając cel podró y, zabiera się do wysiadania. egnając księdza,
mówi: Proszę pozdrowić swoją mał onkę.
- Nie mam mał onki, bo obowiązuje mnie celibat - odpowiada
Żarty ie poświę o e kapłan. - A to szkoda, bo ona to dobra rzecz - rewan uje się rabin.

1. Który z królów wymienionych w Starym
Testamencie słynął z mądrości?
2. Jak mieli na imię rodzice św. Jana
Chrzciciela?
3. Jakie mamy rodzaje odpustów i czym one
różnią się od siebie (odp. w gazetce)

Odpowiedzi na pytania konkursowe
nale y oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać poczt
ęmo na e-mailem) z dopiskiem:
Konkurs Religijny - do dnia
20.08.2009

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:
1. Jarmułka to nakrycie głowy zakładane
przez ydów, szczególnie w czasie
modlitwy.
2. Moj esz otrzymał Dziesięć przykazań
na górze Synaj.
3. W czasie wakacji nie obchodzimy
święta Niepokalanego Poczęcia NMP.

SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI

Nagrod (odebrać u ks. Proboszcza)
otrzymuje Robert Grund
- gratulujemy!
PARAFIALNA INTENCJA
YWEŻO RÓ A CA:
W intencji budowniczych i ofiarodawców
naszej parafii - O zdrowie i
błogosławieństwo Bo e dla yjących , a
dla zmarłych o wieczną radość w niebie.

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

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
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
ie ie ki ertyikate jakoś i
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
w kraju i zagra i ą
BIURO CZYNNE:

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 LIPCA
Odeszli do wie z oś i:
Albin Banc, l. 76
Ryszard Paluch, l. 50
Grzegorz Paluch, l. 58
Helena Żamuła, l. 77
Rudolf Kucharczyk, l. 74
Jan Szydłowski, l. 57
Irena Nowak, l. 64
Sakra e t

ałżeństwa zawarli:

Roman Nowosielski i Katarzyna Malejka
Janusz Grzegorczyk i Anna Skowronek

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:
Antonina Ilnicka
Kamil Łapkiewicz
Julia Glik-Witkowska
Żranciszek Siudyła
Julia Kwietniewska
Maja Winkler
Kacper Ciołek
Patryk Nowosielski

Sakrament chrztu i błogosławie stwo rocznych dzieci - w czasie wakacji:

I-sza niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 10.30 (nauka przedchrzcielna dla rodziców
i chrzestnych: w sobotę poprzedzającą o godz. 19.00 w salce).

Msza w. z błogosławie stwem mał onków - jubilatów - w czasie wakacji:
odprawiana jest w III-ą niedzielę miesiąca o godz. 10.30 - zachęcamy!

Z teologią a „ty ”
Ze słownika poj ć teologicznych i symboli religijnych:
HEREZJA – to rozłamy w Kościele spowodowane przez powa ne i z uporem podtrzymywane
błędy w wierze. Są to zarówno poglądy ró ne od ustalonej nauki Kościoła, jak i wynikające z nich
ruchy religijne. Trzeba odró nić herezję formalną, czyli przestępstwo przeciw wierze, popełniane
przez tych, którzy dobrowolnie i z uporem przeciwstawiają się prawdzie objawionej, określonej
przez Kościół jako dogmat, oraz herezję materialną, czyli niezawinione błądzenie w wierze,
będące wynikiem nieuwagi czy niewiedzy. Tylko przez herezję formalną błądzący staje się
heretykiem we właściwym znaczeniu; zrywa wię jedności w wierze ze wspólnotą kościelną i
podlega karze ekskomuniki. Oceniając odpowiedzialność osobistą, trzeba odró nić autora
błędnego poglądu od jego zwolenników, którzy mogli zostać zwiedzeni jego autorytetem czy
pozorną racją. Tym bardziej trzeba odró nić tych, którzy włączyli się w ruch heretycki tworząc jego
pierwszą generację, od tych, którzy urodzili się w obrębie dawno istniejącego ruchu i nie mają
mo liwości łatwego poznania prawowiernej nauki chrześcijańskiej.

