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Są w ży iu ludzki róż e hwile:
pod iosłe, rados e, s ut e. W hwila h
iepowodzeń i zała ań złowiek - pła ze.
W hwila h rados y h - śpiewa, a
pod iosły h - rozpala swego du ha
e tuzjaz e .
Każdego roku
. sierp ia, w
rados y
u iesie iu
du ha,
rozpa iętuje y i przy liża y
w liturgi z y
o rzędzie
zakoń ze ie zie skiego ży ia
Matki Bożej. Maryja ukazuje
się tego d ia o zo
aszej
duszy jako wzięta z duszą i
iałe do ie a. Całe Jej ży ie
yło służ ą Jezusowi i w Jego
ie iu.
Była
pokor ą
Służe i ą Pa a, która ie
h iała, a y zwra a o a Nią
uwagę. )god ie z tą postawą Jej odejś ie z
zie i od yło się i ho i ez rozgłosu.
Pięk ie ówi o ty ks. Ja Twardowski:
Nikt ie iegł do Cie ie z lekarstwe po
s hoda h
la py ie przy rużo o że y ie raziła
ikt ie widział jak ręka Twa od łok ia
led ie ...
ikt ie przy k ął Twy h o zu ie zasło ił
twarzy ...
pies ie płakał serde z ie że pa i u iera
awet a ioł za ie hał ady a ia trą y

/

to do rze o ś ierć prze ież za dużo
uprasz za
a po adto z yt ludzka zła i iedyskret a
Pa u hro ił do koń a i zdrową zostawił
tylko kiedy puka o Cie ie już ie yło ...
W Piś ie Święty
ie a żad ej
i for a ji o Jej ś ier i i w ie owzię iu.
Dlatego też zyta ia i lij e w dzień
Uro zystoś i ie doty zą
ezpośred io
w ie owzię ia,
ają do
iego tylko od iesie ie
pośred ie.
Pew y h
argu e tów teologi z y h,
a który h opiera się
prawda o w ie owzię iu
dostar za trady ja.
)więźle i pięk ie wyraża te
ra je św. Ger a
+ ok.
: Ty jesteś Matką Boga. Wypadało
przeto, a y Twe iało, które osiło Boga,
ie yło wyda e a łup z isz ze ia i
rozkładu przez ś ierć.
Nie wie y dokład ie, kiedy Maryja
przeszła z zie i do ie a. Ostat ie pew e
wiado oś i o Niej ówią, że otrzy ała
raze z apostoła i Du ha Świętego w
Wie zer iku.
Pote ,
zgod ie
z
pole e ie Jezusa a krzyżu, św. Ja
wziął Ją do swego do u. Wie y, że ów
Apostoł
prze ywał
zarów o
w
Jerozoli ie, jak i w Efezie. I dlatego
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iektórzy pisarze przypusz zali, że Jej
ś ierć - zwa a rów ież zaś ię ie
astąpiła w Efezie. Najstarsze jed ak
przekazy trady ji ówią dość zgod ie o
odejś iu Maryi z tego świata w
Jerozoli ie.
Niezależ ie od dyskusji doty zą y h

zasu i iejs a w ie owzię ia yło o o
z zo e w Koś iele od ajdaw iejszy h
zasów. Koś iół ie zdei iował jed ak tej
prawdy jako dog atu aż do XX wieku. Nie
u zy ił tego yć oże dlatego, że prawda
ta ie iała poważ iejszy h prze iw ików
i ie trze a yło jej ro ić przez dog at.

Najpierw alkoholik, pote a sty e t, wresz ie apostoł trzeźwoś i: Mateusz Tal ot.
Człowiek, który - jak się wydawało - przegra ży ie. Dzisiaj jest ka dydate
a ołtarze.

Urodził się w Du li ie
aja
r.
jako drugi z dwa aś iorga dzie i Karola i
Elż iety. Rodzi e yli ludź i religij y i,
o oje ależeli do Sodali ji Niepokala ego
Po zę ia i wspól ie z dzieć i o wie zór
od awiali róża ie . Czasy, w który h żyli,
yły iężkie, toteż Mateusz, który w wieku
oś iu lat został posła y do szkoły
katoli kiej, u zęsz zał do iej tylko przez
dwa lata, a gdy iał lat
, usiał ją
dei ityw ie opuś ić i podjąć pra ę, że y
wesprzeć skro y udżet rodzi y.
Alkoholik
Pierwszą pra ę otrzy ał w ir ie,
która zaj owała się ha dle wi a i piwa.
Był
hłop e
a posyłki. Pra ował
su ie ie po dziesięć godzi dzie ie,
jed ak po skoń zo ej pra y, za iast
wra ać prosto do do u, hodził wraz z
kolega i do pu u, a że zęść wypłaty
otrzy ywał w o a h, które oż a yło
za ie ić tylko a alkohol, szy ko stał się
oiarą alkoholiz u.
Oj ie sa z yt zęsto zaglądał do
kieliszka, ie ył wię dla sy a do ry
wzore . Nie h iał jed ak, że y sy
poszedł w jego ślady, toteż raz po raz
sprawiał u la ie. W koń u, po ztere h
lata h, załatwił
u posadę goń a w
por ie. Dzięki z ia ie pra y Mateusz
przestał wprawdzie pić wi o i piwo, ale

rozs akował się w whisky.
Po kolej y h dwó h lata h oj ie
z ów kazał z ie ić u pra ę. Ty raze
a ir ę udowla ą. Mateusz zara iał
do rze, jed ak ie wspierał już udżetu
rodzi ego;
ałą wypłatę po hła iał
alkohol. Pił dużo, a gdy za rakło
pie iędzy, sprzedawał, o iał. Sytua ja
w iąż się pogarszała. Matka
yła
zrozpa zo a. Miała już w do u ie tylko
ęża alkoholika, le z rów ież prawie
wszystki h sy ów. Modliła się jed ak
wier ie.
A sty e t
Mijał szes asty rok alkoholowego
ałogu. Pew ej so oty
r. Mateusz,
który od tygod ia ył ezro ot y i ie
iał pie iędzy a alkohol, stał ze swoi
rate Filipe
a uli y przed pu e ,
zekają a wra ają y h z pra y kolegów,
w adziei, że postawią u kolejkę. Sa
prze ież ie skąpił swoi h pie iędzy, gdy
z aleźli się „w potrze ie". Niestety,
koledzy
i ęli i h
ez słowa. Ta
iekoleżeńska postawa okazała się dla
Mateusza wstrząse , który z ie ił jego
ży ie. Mil zą y i rozżalo y, ale trzeźwy
wró ił do do u dużo w ześ iej iż zwykle
i podzielił się z atką posta owie ie
złoże ia ślu u a sty e ji. Jesz ze tego
sa ego wie zoru udał się do koś ioła,
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przy który
działała Liga Trzeźwoś i,
wyspowiadał się pierwszy raz od wielu lat
i złożył a rę e księdza przyrze ze ie
trzeźwoś i a trzy iesią e. Następ ego
d ia u zest i zył we Mszy świętej i przyjął
Ko u ię.
Wkrót e
z ów
podjął
pra ę.
Rozpo zy ał ją o . , a w ześ iej
u zest i zył we Mszy świętej. Po pra y,
że y u ik ąć sposo oś i powrotu do
ałogu, udawał się do któregoś z
koś iołów, gdzie ukryty w ką ie, gorliwie
odlił się o wytrwa ie w trzeźwoś i.
Walka yła trud a. Niełatwa yła też
odlitwa. Często ulegał zwątpie iu,
zase
a hodziły go yśli, że ie wytrwa
w posta owie iu trzeźwoś i. Wielką
po o ą w ty h iężki h hwila h yła
odlitwa
przed
Najświętszy
Sakra e te i opieka Matki Bożej.
Pokut ik
Porzu iwszy ałóg pijaństwa, Mateusz
posta owił rów ież, że
ie
ędzie
przekli ał. Wkrót e też przestał palić.
Walka z ałogie
alkoholiz u w iąż
jed ak trwała. Mateusz u iekał się do
róż y h forteli, że y ie stwarzać so ie
okazji do pi ia. Posta owił ie osić przy
so ie pie iędzy, a ały zas wol y od
pra y spędzał w koś iele. Stop iowo jego
duszę
za zęła
ogar iać żywa
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iłość do Boga. Bardzo przeżywał to, że
z ar ował
lat swojego ży ia i prag ął
za ie ostro odpokutować. Pra ował
iężko, ało jadł i ało spał. )a posła ie
służyły
u gołe deski i drew ia a
poduszka. Róża ie od awiał odzie ie,
jak w dzie iństwie. Był gorliwy
z i iele
Matki Bożej. Prowadził
głę okie ży ie du howe, wypeł io e
odlitwą, dzieła i iłosierdzia, lekturą
Pis a Świętego i dzieł święty h.
Utrzy ywał się ardzo skro ie, a
większość
zaro io y h
pie iędzy
przez a zał
a dzieła apostolskie i
isyj e. Jede z iografów powiedział o
i , że ył pija y „jedy ie iłosierdzie ,
ądroś ią,
o ą i
iłoś ią Boga".
Wy ień zo y surowy
try e
ży ia i
rozwijają ą się horo ą ser a, z arł w
drodze do koś ioła zerw a
r.
W
r. został ogłoszo y dekret o
heroi z oś i jego ót i odtąd przysługuje
u tytuł sługi Bożego. Mi o że ie został
jesz ze ogłoszo y łogosławio y , do
jego gro u pielgrzy ują rzesze ludzi. W
r. ogłoszo o go w Irla dii patro e
ęż zyz i ko iet wal zą y h z ałogie
alkoholiz u, stał się też patro e wielu
orga iza ji
harytatyw y h,
które
po agają oso o
uzależ io y
od
alkoholu i arkotyków.
Apostolska isja trzeźwoś i Mateusza

Prof. Zbigniew Religa do ko ca swego ycia zmagał
się z chorob nowotworow . Mówił, e jej przyczyn
był nikotynowy nałóg, w który wpadł ju jako Ń4 -latek.
Palenie rzucił dopiero po rozpoznaniu nowotworu
płuca. W ostatnim wywiadzie przestrzegał: „Żdybym
miał tak wiedzę na temat palenia, jak mam teraz,
prawdopodobnie nigdy nie zacz łbym palić. Zwracam
się te z apelem do palaczy: starajcie się rzucić
palenie! A tych, którzy dopiero zaczynaj sięgać po
papierosy, chciałbym ostrzec: moja choroba była
najlepszym dowodem na to,
e palenie jest
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Mission Vehicle Association (Stowarzyszenie
na rzecz misyjnych rodków transportu) - to
specjalistyczna organizacja pomagająca
misjonarzom w zakupie rodków transportu.
MIVA od ponad 55 lat działa w Austrii, poza
tym równie w Szwajcarii, Holandii, Anglii,
Słowenii, Słowacji, nawet w Korei Południowej i
USA. MIVA powstała w niezwykłych
okoliczno ciach. Zało ycielem MIVA był Ojciec
Paweł Schulte OMI, przez miło ć do latania
zwany „Latającym Ojcem”. Impulsem do
zało enia tej organizacji, była tragiczna mierć
misjonarza. Chorego misjonarza
transportowano do odległego szpitala wozem
zaprzęgniętym w woły. żdy ugrzązł w błocie,
Afrykańczycy nie li go dalej na
prowizorycznych noszach. Gdy dotarli do
szpitala było ju za pó no. „Mo na było go
uratować, gdyby misja dysponowała
współczesnym
rodkiem transportu” –
powtarzał o. Schulte, kiedy dą ył do zało enia
organizacji niosącej pomoc misjonarzom w
zakupie rodków transportu. Udało mu się tego
dokonać w 1927 roku.
MIVA Polska powstała w roku 2000 i jest
„ ywą pamiątką” tych więtych dni. Celem
działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom
w zakupie
rodków transportu oraz
ujednolicenie ró nych działań w tym zakresie
na terenie kraju. Misjonarze polscy pracujący w
ponad 90 krajach
wiata (przewa nie
Trzeciego wiata) potrzebują naszej pomocy w
zakupie ró nych
rodków transportuŚ
samochodów (terenowych), motorów, rowerów,
łodzi, silników do łodzi, traktorów a nawet
zwierząt pociągowych. MIVA Polska działa jako
agenda Komisji Episkopatu ds. Misji.
Poprzez Akcję w. Krzysztof MIVA Polska
wraz z polskimi kierowcami i lud mi dobrej woli
pomaga w zakupie misyjnych pojazdów.
Odpowiedni i mocny pojazd to sprawa wielkiej
wagi w pracy na misjach, bo pomaga w:
 docieraniu do odległych ko ciołów i kaplic,
regularnej pracy duszpasterskiej w wielu

oddalonych od siebie i trudno dostępnych
miejscach;
 transporcie chorych i potrzebujących
pomocy;
 niesieniu pomocy charytatywnej i
medycznej;
 budowach kaplic, przedszkoli i szkółś
 ratowaniu ludzi w czasie klęsk ywiołowych
czy wojny.
Mo esz wzi ć udział w Akcji w. Krzysztof i
pomóc naszym misjonarzom docierać do
najbardziej potrzebuj cych – swoim darem
podziękuj Panu Bogu i patronowi
kierowców w. Krzysztofowi, za
bezpiecznie przejechane kilometry!
Akcja w. Krzysztof - to apel MIVA Polska do
kierowców, aby jako podziękowanie za
bezpiecznie przejechane kilometry zło yli dar
na misyjne rodki transportu. żasło: Ń grosz
za 1 km. przejechany bez wypadku”. Ka dy,
kto wesprze naszą akcję poprzez wpłatę na
nasze konto otrzyma pocztą potwierdzenie z
podziękowaniem oraz honorową Kartę
„Przyjaciela MIVA Polska” i naklejki z modlitwą
kierowcy!
KONTO:
Komisja Episkopatu ds. Misji
ul. Byszewska 1, 03-729 Warszawa
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XXI wiek czasem wiadczenia
Tak się zło yło w moim yciu, i mimo, e
jestem z wykształcenia teologiem, to pracuję
na stacji benzynowej. Jest to miejsce, które jak
się wydaje nie ma nic wspólnego z wiarąŚ setki
ludzi przychodzących, eby dać pieniądze za
paliwo i jechać dalej, minimalny kontakt z
drugim człowiekiem. Jest to jednak dobry punkt
obserwacyjny. Dla mnie bardzo przykre było,
kiedy w piątek liczba sprzedawanych hotdogów była taka sama, a czasami większa, ni
w zwykły dzień, a w Wielki Piątek ich sprzeda
wynosiła tylko o 15% mniej, ni w ka dy inny
dzień. A przecie zdecydowana większo ć
kupujących tam ludzi to katolicy. Smutne te
było to, e na palcu niejednego klienta mo na
było widzieć zarówno ró aniec jak i pier cień
atlantów, a tak e satanistyczne koszulki i
zawieszony krzy yk na szyi. Bardzo często
słyszałem drwiny z księ y czy osób
praktykujących. Polski Katoliku, gdzie jeste ?
Gdzie jest twoja wiara?
Zdaję sobie sprawę z tego, e moje zarzuty są
być mo e bardzo ogólne i nie koniecznie
oddają prawdziwą sytuacją polskiego Ko cioła,
ale na pewno dają du o do my lenia.
yjemy w czasach, w których dominuje my l o
rzekomej wolno ci, która wielu ludziom myli się
z samowolą. Ta "wolno ć" nie znosi adnych
ram, wskazówek, rad, ograniczeń. Ludzie chcą
we wszystkich kwestiach decydować o swoim
yciu, chcą się odgrodzić od całej
społeczno ci, sąsiadów a nawet najbli szej
rodziny, mówiąc sobieŚ moje ycie nie powinno
nikogo interesować. W ten sposób budują w
sobie wielki mur egoizmu, przez który bardzo
często trudno jest się przebić, a tych, którzy
chcą to zrobić, traktują jak agresorów. W ich
przekonaniu, to wła nie Ko ciół stał się
agresorem, bo w Ko ciele istnieje szereg praw,
zakazów i nakazów, które dla wielu stają się
ingerencją w ich wolno ć! Kto mi zabroni kra ć,
zabijać, pragnąć ony bli niego lub rzeczy,
którą on posiada? A jakim prawem kto będzie
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mi co nakazywał na przykład to, e mam czcić
moich rodziców, e mam kochać wszystkich,
którzy mnie otaczają? Jakim prawem? Moje
ycie jest moje!
Je li uwa asz, e jeste katolikiem, to te słowa
są wła nie do ciebie! Czas działać, czas
powiedzieć wiatu do Kogo nale ysz i Kto jest
Twoją Miło cią! Nadszedł czas wiadectwa!
Nie mo esz ciągle powtarzać sobie, e słowa
źwangelii dotyczą kogo
innego,
e
wiadczenie musi zacząć się od biskupów,
księ y, zakonników i zakonnic. Nie, to ty masz
być źwangelią! Ty masz być Dobrą Nowiną o
Jezusie! Jak to zrobić? Masz pole do popisu!
Najlepiej zacznij od u miechu. U miechnij się
do staruszki na ulicy, do pani sprzedającej w
sklepie, kup czekoladę osobie, która zamiata
ulicę. Uczyń znak krzy a więtego, kiedy
jedziesz autobusem koło ko cioła albo kiedy
rozpoczynasz podró pociągiem. Pobłogosław
swój posiłek w restauracji i zrób "krzy yk" na
czole osoby, którą kochasz. Działaj i wiadcz,
e poznałe Jezusa i żo pokochałe !
Chciałbym w tym miejscu przytoczyć słowa,
Salvatore Canals: Ilu ludzi zapomina o
Chrystusie albo Go nie zna i nie chce znać, nie
modli się ani nie prosi w imię Jezusa; nie
wymawia jedynego imienia, które może nas
zbawić i patrzy na Jezusa Chrystusa jak na
postać historyczną albo minioną sławę,
zapominając, że On przyszedł i żyje, aby
wszyscy ludzie mieli życie i mieli je w obfitości.
Ci wszyscy ludzie to ci, którzy chcieli
sprowadzić religię Chrystusa za zbioru praw,
ser ii zna kó w z ak az u i c iąż ąc ej
odpowiedzialności. To dusze dotknięte
krótkowzrocznością, z powodu której widza w
religii jedynie to, co wymaga wysiłku, co ciąży i
przytłacza; ciasne jednostronne umysły, które
chcą ocenić chrześcijaństwo za pomocą
maszyny liczącej: nieszczęsne zawiedzione
serca, które nie chcą nić wiedzieć o wielkich
bogactwach serca Chrystusa; fałszywi
chrześcijanie dążący do tego, by usunąć z
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chrześcijańskiego życia uśmiech Chrystusa. Im
wszystkim chciałbym powiedzieć: przyjdźcie a
zobaczycie, skosztujcie i zobaczcie, że dobry
jest Pan.
Jestem katolikiem, ale nie zgadzam się z …
Kiedy podczas rozmowy z moim kolegą, który
mówi o sobie, e jest niewierzący, usłyszałem
taki zarzut skierowany do nas - katolikówŚ
spotykam się często ze znajomymi i kiedy
przychodzi do rozmów o wierze, wielu
deklaruje się, że chodzą do kościoła i są
katolikami. Kiedy zaczynamy wchodzić w
szczegóły, tematy typu aborcja, eutanazja, invitro, wtedy oni zaczynają mówić, że w tych
kwestiach nie do końca zgadają się z
Kościołem. I tu powstaje pytanie, na ile procent
jeste katolikiem? W naszym wyznaniu wiary
mówimy, e wierzymy
w Ko ciół, ale czy
wierzymy Ko ciołowi?
wiat nazywa my lenie
Ko cioła ciemnotą i
zacofaniem, zarzuca
papie owi
brak
p o s t ę p u
i
nowoczesno ci. A czy
czytałe
kiedy
dokumenty Ko cioła?
Czy wgłębiałe się w
dany problem, aby
zrozumieć dlaczego Ko ciół my li tak a nie
inaczej? Wiem, e to, co piszę, jest trochę jak
mówienie do ludzi będących w ko ciele o tych,
co nie chodzą do ko cioła, ale traktuję te moje
my li nie jako próbę nawracania, ale
mobilizację!
Pewnego razu wziąłem udział w dyskusji
internetowej na temat
rodków
antykoncepcyjnych. Po dwóch wypowiedziach
zostałem nazwany "moherem". Ludzie
odpychają my lenie Ko cioła, bo się go boją!
Je li w jakiej dyskusji jeste obra any jako
katolik, je li plują na twoją Matkę, którą jest
Ko ciół, to nie stój bezczynnie! Bąd
wiadkiem!
Uwaga! Poszukiwany jest mę czyzna –

katolik!
Donald Turbitt mówił w jednym z wywiadówŚ
kiedy zewangelizujemy jednego młodego
człowieka, to on przyciągnie swoją rodzinę do
ko cioła w 16% przypadkówś kiedy
zewangelizujemy kobietę to ona przyciągnie
swoją rodzinę w 62% przypadkówś kiedy
zewangelizujemy mę czyznę – ojca rodziny, to
przyciągnie on rodzinę do Boga w 96%
przypadków. Te statystyki wskazują na fakt siły
działania męskiego charakteru.
Mam wra enie, e w ostatnim czasie mamy do
czynienia nie tyle z kryzysem męsko ci, co z
kryzysem wzorca męskiej duchowo ci. Z jednej
strony bohaterem w mediach jest kto , komu
musimy się mocno przypatrzeć, aby stwierdzić,
jakiej jest płci, a z drugiej strony "lowelas", dla
którego głównym celem jest
realizacja pragnień seksualnych a
wierno ć traktuje jak odebranie mu
jego wolno ci. I trzeci obraz
statystycznego ojca rodziny, który
po powrocie z pracy siada w fotelu z
kuflem zimnego piwa, aby u alać się
nad swym cię kim losem.
Wiem, e ten temat wymaga
głębszej analizy i rozwinięcia, ale w
tym miejscu pragnę zaapelować do
ka dego faceta, który to czyta!
Ko ciół i wiara jest dla ciebie! To
nieprawda, e nie ma tam dla nas miejsca! To
nieprawda, e to, co się dzieje, to jakie
przedstawienie dla naiwnych! Tam jest Bóg –
ywy i prawdziwy, który pragnie więzi z tobą!
Co z tego, e nie jeste idealny? Nigdy nie
będziesz! Spróbuj Mu zaufać! Powiedz Mu o
tym, czego wstydzisz się powiedzieć swojej
dziewczynie, narzeczonej czy onie. Mo e
czas zapłakać? To od ciebie zale y
wychowanie twoich dzieci i szczę cie twojego
mał eństwa! Niewa ne, ile masz latŚ 18, 30 a
mo e 60. Jeszcze nie jest za pó no! Szukaj
swojej duchowo ci, kapłana który cię zrozumieś
modlitwy, w której odnajdziesz ywego Boga!
To On zaprasza cię do relacji partnerskiej i ma
ci wiele do powiedzenia. On jest w twoim sercu

Posła ie św. A

Terrorysta po ś ier i idzie do
ie a. Wy hodzi u aprze iw
św. Piotr i ówi:
- Grzeszyło się za ży ia?
- No grzeszyło.
- Podkładało się o ki?
- No podkładało.
Żarty ie poświę o e

1. Która z źwangelii opisuje wniebowzięcie Matki
Bo ej? (odp. w gazetce)
2. Ile lat miał P. Jezus, gdy po raz pierwszy nauczał w
wiątyni?
3. Ile lat miał P. Jezus, gdy rozpoczął publiczne
nauczanie:
a) dwana cie
b) osiemna cie
c) trzydzie ci
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:
1. "Nie wstydzę się Jezusa", to hasło
akcji, w której sportowcy przyznają się do
swojej wiary w Boga.
2. Hymn wypowiedziany przez Maryję w
czasie Zwiastowania, to Magnifikat.
3. Tiara, to dawne nakrycie głowy papie a
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
otrzymuje Robert Noco
- gratulujemy!
PARAFIALNA INTENCJA
YWEŻO RÓ A CA:
O łaskę wyzwolenia z nałogu
alkoholizmu, narkomanii, hazardu i
innych zniewole dla naszych parafian

y

- Gi ęli iewi i?
- No gi ęli.
- I o, h iało y się teraz do
ie a?!
- Nie fa dzol i tu, tylko się
pakuj: a ie
i ut że y się
ewakuować!

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
20.08.2012
SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI

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:

Od 1. lipca do 31. sierpnia obowiązuje wakacyjny porz dek nabo e stw:
 w poniedziałek, rodę i piątek Msze w. odprawiane 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. o godz. 8.00, 10.30 i 19.00ś
 spowied 20 min. przed ka dą Mszą w. oraz w sobotę od godz. 17.00,
Od 1 wrze nia będziemy przyjmować intencje mszalne na przyszły rok (w czasie wakacji
zmienione godziny urzędowania kancelarii - patrz ostatnia strona)

Posła ie św. A

y

KALENDARIUM LIPCA
Odeszli do wie z oś i:
Jan Rinio, l. 59
Jadwiga Bryłka, l. 92
Piotr Iwańczyk, l. 70
Tadeusz Kasjaniuk, l. 67
Krystyna Fiegler, l. 64
Leszek Perzyna, l. 31
Urszula Doduńska, l. 60
Są jesz ze wol e iejs a
a orga izowa ą przez aszą paraię
pielgrzy ko-wy ie zkę
do gro u ł. Ja a Pawła II i a Sy ylię.
Ter i : Koszt:

.

.
zł

Wieczny
Cecylia Kaczmarczyk, l. 89 odpoczynek racz im
Bronisława Julkowska, l. 80
dać, Panie,
Patryk Lossa, l. 24
a światłość
Cecylia Markiewicz, l. 75
wiekuista
Władysław Subik, l. 73
niechaj im świeci.
Maria Baska, l. 71
Niech odpoczywają
Sakra e t hrztu
przyjęli:
Wiktoria Gawron
Oliwia Christof

Sz zegóły a stro ie i ter etowej
aszej paraii w zakład e: Aktual oś i
W ka dą 2-gą niedzielę miesiąca kolekta przeznaczona jest
na spłatę kredytu zaciągniętego na remont ko cioła.
Katolicka Poradnia Rodzinna: I i III wtorek miesiąca od 18.30 do 19.00
- 3 spotkania dla narzeczonych (po uzgodnieniu mo na ustalić inny terminŚ tel. 605 085 822)
KANCELARIA W CZASIE WAKACJI
CZYNNA:
od po iedziałku do piątku
przez pół godz. po Mszy św.
NR KONTA BANKOWEGO PARAFII:

POSŁANIEC ŚW. ANNY

GAZETKA PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU

Redakcja: ul. Chorzowska 21,
41-902 Bytom,  32-282-03-37
www.anna.rozbark.net.pl;
e-mail: bytom.anna@gmail.com

