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Bardzo rzadko mówi się o staro ci jako o wieku pięknym, pełnym zalet. Nawołuje się do
współczucia, lito ci i pomocy dla ludzi starychŚ chwali się ich, je li pogodnie znosz
brzemię swego wieku i nie s dla nikogo ciężarem lub zachęca się ich do cierpliwo ci, a
nawet do rado ci z powodu zbliżaj cej się mierci, która będzie spotkaniem z Bogiem.
Taka jest powszechna opinia. Gdyby
modną dzi metodą ulicznego ankietowania
zadać przeciętnemu obywatelowi pytanieŚ Jakie
są warto ci i zalety staro ci - zapewne byłby
zaskoczony. Staro ć? Jakie ona mo e mieć
zalety? Im młodszy byłby ów obywatel, tym
bardziej uwa ałby takie pytanie
po prostu za kpiny. Przecie
do ć spojrzeć na starych. Jak
oni wyglądają, jak yją... A
słyszy się od nich same
skargi i narzekania.
żdyby my jednak
zadali następne pytanieŚ
Który okres
ycia jest
najszczę liwszy? - wcale nie
wiadomo, czy ka dy młody
człowiek głosowałby bez
namysłu za młodo cią.
Mo e wymieniłby raczej
beztroskie dzieciństwo lub
zasobną, ustabilizowaną
dojrzało ć, cieszącą się
szczę liwym
yciem
rodzinnym - gdyby takie wła nie przykłady
przyszły mu na my l. Młodo ć? Często jest ona
chwalona przez ludzi, którzy ju dawno się z
nią rozstali. Ale czy naprawdę zawsze jest taka
szczę liwa?

Spróbujmy przyjrzeć się tym ró nym
okresom ycia, odkładając na bok sądy
potoczne i ró owe okulary.
Spójrzmy na niemowlę i małe dziecko jak ono cię ko, nieustannie pracuje nad
poznawaniem wiata wszystkimi zmysłami i jak
wcią jest hamowane i karcone, wcią rozbija
się o zapory, które stawiają mu
doro li. Ile razy krzyczy, płacze,
protestuje - na pró no.
Podobnie jak bezsilny,
otępiały starzec, nie umie
wyra ać swych my li i
pragnień, jest niedołę ne,
bezradne. Niełatwe jest
wej cie w
wiat i
przystosowanie się do jego
twardych praw.
A
pó niejsze
dzieciństwo? Lata
szkolne?
Okres
pokwitania? Ile tu
cię kich problemów,
lęków, buntów, konfliktów i ró nych
młodocianych tragedii, które z perspektywy
czasu mogą się wydawać błahe, lecz jak
okrutnie przygniatają, gdy się je prze ywa.
Kłótnie i awantury między rodzicami, cię ki
przymus szkolnej nauki, ucią liwa zale no ć
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finansowa, niemo no ć realizowania swych
wybujałych pragnień. Wiele jest ró norodnych
problemów i zmartwień, które zatruwają ycie
nastolatkom.
A czy okres młodzieńczy jest naprawdę
zawsze tak szczę liwy? Ile udręk, stresów i
frustracji niosą ze sobą egzaminy, walka o
wstęp na takie czy inne studia. A rozbudzenie
w sferze erotycznej - czy mało powoduje ró nych rozczarowań i tragedii? Wreszcie
mał eństwo, dyplom, start zawodowy. Nowe,
ju dojrzałe, samodzielne i odpowiedzialne
ycie - i nowe troski i kłopoty, obowiązki i
wysiłki. Trzeba zdobyć mieszkanie, urządzić je,
wychować dzieci, zapewnić im wykształcenie i
yciowy start. Trzeba te starać się o pozycję w
pracy zawodowej, walczyć, zdobywać,
awansować, je li ju nie z własnej ambicji, to
po prostu dlatego, by nie odstawać, nie
uchodzić za niedołęgę.
Przez dziesiątki lat d wiga się jarzmo
nieustannych wysiłków, trosk i szarpaniny. Im
wy ej udało się wspiąć po drabinie awansu,
tym cię sze to jarzmo, tym większe wymagania
i stresy. W takim yciu nie ma te siły ani czasu
na jaką profilaktykę, na wysiłki dla zachowania
zdrowia. Przeciwnie: papierosy, kawa, mocna
herbata... A e następstwem tego jest
bezsenno ć, więc i tabletki nasenne. Rano
ocię ało ć, uczucie zatrucia - więc znowu
kawa, mocna herbata i tak dalej. Szuka się te
odprę enia, pociechy i nowych sił w obfitym
jedzeniu, co sprawia, e waga ciała podnosi się
coraz wy ej... Zawał serca, rak, nadci nienie i
przedwczesne zestarzenie - jak e często się
dzi zdarzają. A gdy jeszcze dojdą dolegliwo ci
przekwitania... Nic dziwnego, e w tej sytuacji
tak często pojawia się mniej lub więcej utajona
tęsknota za emeryturą, za zrzuceniem tego
jarzma.
Ogromna liczba ludzi przechodzących po
pięćdziesiątce na rentę chorobową czy na
wczesną emeryturę wiadczy dobitnie o tym,
e tęsknota do tzw. zasłu onego wypoczynku
jest większa ni lęk przed staro cią, z którą
przecie powszechnie uto samia się okres

emerytury. I tu wyłania się pierwsza, choć
bynajmniej nie najwa niejsza, zaleta staro ci.
Jest to, a przynajmniej powinien być, okres
spokoju i swobody, co w rodzaju oazy, do
której dochodząc mo emy odetchnąć, zrzucić z
siebie cię kie baga e i odpocząwszy pomy leć
o zupełnie nowym urządzeniu ycia.
Wiele osób boi się emerytury nie tylko
dlatego, e kochają one swą pracę i nią „ yją" bo przecie
ukochaną pracę mo na
kontynuować i na emeryturze - lecz głównie
dlatego, e pozbawia ich ona kierowniczego
stanowiska, władzy, znaczenia i presti u. Ale i
tacy ludzie powinni uprzytomnić sobie, jak
stresujące i niebezpieczne dla zdrowia bywają
wysokie stanowiska ze swą równie wysoką odpowiedzialno cią. Zawał serca został nawet
nazwany „chorobą dyrektorów". Wiadomo te ,
e proces starzenia się postępuje i e od
pewnego wieku nie mo na ju ciągnąć pracy i
obowiązków w takim wymiarze, jaki był
odpowiedni dla wieku redniego.
Swoboda i czas wolny, który mo na
wypełnić według swego upodobania, to du a
zaleta staro ci, du e ródło satysfakcji w tym
okresie ycia. Drugim takim ródłem jest
satysfakcja z wykonanej w ciągu ycia pracy, a
zatem ze swego dotychczasowego yciowego
dzieła. Z wyników tych kilkudziesięciu lat
codziennego trudu.
Nie zawsze ten trud owocuje wybitnymi
dziełami, nie zawsze jest cennym dorobkiem
wynalazcy, pisarza, profesora czy
budowniczego. Ale zawsze - równie je li to
jest praca robotnika w fabryce, rzemie lnika
przy warsztacie czy chłopa na roli - jest trudem
ogromnie po ytecznym, koniecznym dla
wspólnego społecznego dobra. I człowiek,
który tę pracę uczciwie przez kilkadziesiąt lat
wypełniał, ma prawo być z tego dumny
przechodząc na emeryturę. A do tego
dochodzą przecie plony ycia rodzinnego dzieci, które jako nowi obywatele i pracownicy
są cennym darem dla społeczeństwa. Kobieta,
która nie pracując zawodowo urodziła kilkoro
dzieci i wychowała je na uczciwych,
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pracowitych ludzi, powinna rozumieć ogromną
warto ć swego yciowego dzieła i cieszyć się
nim w swej staro ci. Nawet najbardziej
skromne i szare ycie, je li było pracowite,
uczciwe i ofiarne, owocuje w staro ci
szczę ciem i satysfakcją z dokonanego dzieła.
Pod tym względem staro ć mo na porównać
do jesieni bogatej w plony. Wiosna daje piękne
kwiaty, lecz to tylko nadzieja, która mo e
skończyć się zawodem. Lato mo e przynie ć
ró ne katastrofy, upalne susze czy gwałtowne
niszczące burze - trzeba du o trudów dla
ochrony plonów. I dopiero jesień pozwala z
tych plonów korzystać i cieszyć się dojrzałymi
ju owocami, które są tym piękniejsze, im
więcej wysiłku i starań wło yło się w ich
hodowanie.
Piękne i mądre ycie nie wymaga
wy szego wykształcenia, szerokich horyzontów
i wielkich czynów, ale wymaga zasad
moralnych, dobrej woli i uczciwej pracy. Nawet
najskromniejszy człowiek mo e i powinien się
na to zdobyć, a wtedy staro ć jego będzie
bogata w dobre plony - szacunek ludzi i
zadowolenie z ycia.
Bardzo cennym i wa nym owocem
długich prze ytych lat jest do wiadczenie i
mądro ć yciowa - największe skarby i zalety
staro ci. Do wiadczenie to dotyczy zarówno
pracy zawodowej, w której z wiekiem dochodzi
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się do pewnego mistrzostwa, jak i ró nych
spraw i sytuacji yciowych.
I nie tylko samo do wiadczenie jest tu
wa ne. Nawet to, co wydaje się nam
upo ledzeniem staro ci, mo e być korzystne.
Osłabienie inicjatywy i obni enie
produktywno ci umo liwiają bardziej krytyczne
opracowanie dotychczasowych osiągnięć i
zabezpieczają przed nierozwa nymi porywami.
Upo ledzenie wra liwo ci zmysłów i obni enie
się aktywno ci umysłowej mo e stać się
ródłem rozwagi i ostro no ci w rozumowaniu,
a pewne stępienie uczuć i chłodny krytycyzm
mogą być korzystniejsze ni młodzieńczy
entuzjazm, często niefortunnie kierowany.
Nauka i kultura więcej zawdzięcza starcom ni
młodzieńcom.
Wspaniałym hymnem pochwalnym na
cze ć trzeciego wieku jest traktat Cycerona o
staro ci. Napisany dwa tysiące lat temu, jest
on i dzi doskonałą lekturą dla wszystkich
narzekających na swój wiek starszych ludzi.
Najskuteczniejszą bronią przeciw starości, pisze Cyceron, są zainteresowania umysłowe i wyrabianie w sobie zalet charakteru. Jeśli
o nie będziemy zabiegać, to po długim i dobrze
wypełnionym życiu ujrzymy cudowne owoce. I
nie tylko dlatego, że zdobywamy dla siebie rzeczy trwałe, które nas do końca życia nie
opuszczą, ale i dlatego, że świadomość pięknie

Błogosławie i, którzy rozu ieją

oje utykają e ogi
i trzęsą e się rę e.
Błogosławie i, którzy rozu ieją, iż ie dosłyszę
wszystkiego,
o się do
ie ówi.
Błogosławie i, którzy rozu ieją, że oko oje sła ie
i yśl staje się powol a.
Błogosławie i, którzy z uś ie he ze
ą
poroz awiają,
poświę ą i ie o zasu.
Błogosławie i, którzy ie powiedzą:
„tę historię słyszę już po raz trze i".
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DNI TYGODNIA
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

MSZA ŚW.
.
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.
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.
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.
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ks. Proboszcz
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7.00 ks. Pro osz z / ks. Grzegorz

SOBOTA

.

MSZA W.

7.30
9.00
I 10.30
12.00
16.00
7.30
9.00
II 10.30
12.00
16.00

KONFESJONAŁ

kaz odzieja

ks. Pro osz z / ks. Grzegorz

KONFESJONAŁ

ks. Proboszcz
ks. Grzegorz
ks. Proboszcz
ks. Proboszcz
ks. Grzegorz
ks. Grzegorz
ks. Proboszcz
ks. Grzegorz
ks. Grzegorz
ks. Proboszcz

ks. Grzegorz
ks. Proboszcz
ks. Grzegorz
ks. Grzegorz
ks. Proboszcz
ks. Proboszcz
ks. Grzegorz
ks. Proboszcz
ks. Proboszcz
ks. Grzegorz

UWAGA! Spowiedź

MSZA W.

7.30
9.00
III 10.30
12.00
16.00
7.30
9.00
IV 10.30
12.00
16.00

– so ota
– so ota
– po iedziałek

KONFESJONAŁ

ks. Grzegorz
ks. Grzegorz
ks. Proboszcz
ks. Proboszcz
ks. Grzegorz
ks. Proboszcz
ks. Proboszcz
ks. Grzegorz
ks. Grzegorz
ks. Proboszcz

ks. Proboszcz
ks. Proboszcz
ks. Grzegorz
ks. Grzegorz
ks. Proboszcz
ks. Grzegorz
ks. Grzegorz
ks. Proboszcz
ks. Proboszcz
ks. Grzegorz

i . przed każdą Mszą św. oraz w so oty od godz.

ODWIEDZINY CHORYCH W ROKU
.
.
.

ks. Grzegorz / ks. Pro osz z

.
.
.

– so ota
– so ota
– so ota

/
.
.
.

UWAGA! Zgłaszać trze a tylko owy h hory h lu

.

od godz. .

– so ota
– so ota
- so ota

.
.

- so ota
- so ota

ieo e ość da ego horego
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Moi Drodzy! Skończyły się wakacje i
rozpoczął się nowy rok szkolny i duszpasterski.
To dobra okazja do przypomnienia pewnych
wa nych kwestii i poinformowania o tym, co
nowe w naszej parafii. Czę ć tych spraw
poruszałem ju w poprzednim wydaniu
„Posłańca”, ale ze względu na wakacje nie do
wszystkich one dotarły, więc przypomnę
najwa niejsze z nich.
Otó za zgodą Rady Parafialnej, od
wrze nia ulega 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 - dla dzieci, 12.00 - suma (na
n
i
e
j
,
w
I-szą niedzielę miesiąca, będą udzielane
chrzty) i 16.00ś nabo eństwo o godz. 15.30. Ci,
którzy w niedzielę pracują mogą uczestniczyć
we Mszy w. w sobotę wieczorem, która
zalicza się ju do niedzieli, za ci, którzy
pracują w sobotę i w niedzielę po 12 godzin
(tych osób jest niewiele) i ci, którym
odpowiadała bardzo pó na pora będą mieli
taką mo liwo ć, bo o godz. 20.00 jest Msza w.
w ko ciele w. Wojciecha (stosunkowo blisko
nas). W czwartek za Msza szkolna zostaje
przesunięta na godz. 16.30 (o tej samej
godzinie będą roraty).
W związku z tym intencje niedzielne, które
od wrze nia zostały zamówione na godz. 8.00
zostaną odprawione o 7.30, z godz. 10.00 o
9.00, z godz. 11.30 o 10.30, z godz. 16.00 o
12.00, z godz. 20.00 o 16.00. Intencje z godz.
17.00 w czwartek zostaną odprawione o 16.30.
Małej korekcie ulegnie czas otwarcia
kancelariiŚ zamiast czwartku czynna będzie w
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rodę od 16.30 do 17.30. Przy okazji bardzo
proszę, aby sprawy kancelaryjne załatwiać w
wyznaczonych godzinach!
Na początku sierpnia rozpoczęli my
remont schodów i tarasu ko cioła - robione są
z antypo lizgowego granitu, a dodatkowo w
rodkowej czę ci zainstalowane zostały
przewody grzewcze, które w zimie będą na
bie ąco topiły nieg. W końcowej fazie
zamontowane będą barierki i poręcze z
nierdzewnej stali. Zakończenie remontu
planowane jest na koniec wrze nia. Inwestycja
ta, choć bardzo potrzebna, jest równie bardzo
droga - kosztować będzie przeszło 200 tys. zł.
Wiadomym jest, e taką sumą nie dysponuje
adna parafia i trzeba było zaciągnąć dług... Z
tego powodu przez kilka najbli szych miesięcy
kolekta II niedzieli miesiąca będzie
przeznaczona na ten wa nie cel - pokornie
proszę o zrozumienie i zło enie swego
„wdowiego grosza”.
Równolegle z remontem schodów zostaną
wykonane pamiątkowe tablice p. ks. prob. A.
elasko i ks. W. Schenka. Ich uroczyste
odsłonięcie i po więcenie planowane jest w
rocznicę mierci ks. Antoniego, t.j. 6
pa dziernika.
Przypominam i proszę, aby termin
pogrzebu ustalać najpierw w parafii a dopiero
pó niej w zakładzie pogrzebowym, gdy obaj z
ks. żrzegorzem uczymy w szkołach i mo e się
okazać, e w ustalonym bez nas terminie
pogrzeb nie będzie mógł się odbyć.
Narzeczonych informujemy, e planując
lub nale y zgłosić się do kancelarii w celu
załatwienia formalno ci ok. 3 mies. wcze niej.

UWAGA!
Zaprasza y a spotka ie kwaliika yj e
do paraial ego zespołu śpiewa zego, które od ędzie się
w koś iele d . . o godz. . lu
. o godz. .
- jeśli potraisz i lu isz śpiewać lu a zy ś grać
i h esz swy dare służyć Bogu i aszej wspól o ie przyjdź serde z ie zaprasza y!
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4.09 - w. Rozalii
w. Rozalia, córka Sinibalda, potomkini
Karola Wielkiego, urodziła się na Sycylii. Jako
młoda dziewczyna postanowiła porzucić
uciechy i pró no ci wiata i całkowicie
po więcić się Bogu. Opu ciła dom i
zamieszkała samotnie w grocie. Na jej
cianach wyryła napisŚ „Ja, Rozalia, córka
Sinibalda, postanowiłam yć w tej grocie dla
miło ci mego Pana, Jezusa Chrystusa”.
Poddawała się licznym umartwieniom,
yjąc w cisłej łączno ci z Bogiem. Po pewnym
czasie zmieniła miejsce pobytu, przenosząc się
w okolice góry Pellegrino pod Palermo. W ten
sposób dom rodzinny widział w pełni jej triumf
duchowy. Swe niezwykłe ycie zakończyła w
roku 1166. Podobno po mierci ukazała się i
opowiedziała ludziom o tym, jak przez
kilkana cie lat przebywała w grocie, kryjąc się
przed lud mi w maleńkim zagłębieniu skalnym.
Ciało w. Rozalii znaleziono dopiero w roku
1624, za pontyfikatu papie a Urbana VIII.
24.09 - w. Pacyfika
Urodził się w roku 1653. Wcze nie został
sierotą i wychowywał się u swego wuja. Mając
lat siedemna cie wstąpił do zakonu
franciszkanów. Otrzymawszy
więcenia,
rozpoczął pracę kapłańską w małej wiosce w
Apeninach. Po siedmiu latach owocnego
duszpasterzowania dotknięty został cię ką
chorobą, wskutek której do końca ycia był
inwalidą. Nadal jednak gorliwie oddawał się
modlitwie, nie zatraciwszy cnoty cierpliwo ci
ani samozaparcia. Miał niezwykły dar proroczy.
26.09 - w. Kosmy i Damiana
w. Kosma i Damian byli braćmi. Obaj
przyszli na wiat w Arabii. Zyskali rozgłos z
powodu biegło ci w sztuce leczenia. Jako
chrze cijanie przeniknięci byli duchem
miłosierdzia. Nigdy nie ądali zapłaty za

pomoc, jaką nie li
chorym. Miejscem ich
ycia i działania była
źgea w Cylicji. Cieszyli się tam najwy szym
szacunkiem.
Kiedy wybuchło prze ladowanie za
Dioklecjana, zwrócono oczywi cie uwagę na
tych wybitnych ludzi. Lyzjasz, gubernator
Cylicji, nakazał ich uwięzić i poddać torturom, a
następnie ciąć. Ich męczeńska mierć
nastąpiła około roku 283.
27.09 - w. Wincentego a Paulo
Urodził się w roku 1581. Pierwsze nauki
pobierał pod kierunkiem ojców franciszkanów.
W ciągu czterech lat umiał ju tak wiele, e
pewien bogaty człowiek zatrudnił go jako
nauczyciela swoich dzieci. W ten sposób w.
Wincenty mógł kształcić się dalej o własnych
siłach, nie będąc cię arem dla rodziców.
W roku 1596 rozpoczął studia teologiczne na
uniwersytecie w Tuluzie. W roku 1600 otrzymał
więcenia kapłańskie.
W roku 1605 w czasie podró y morzem z
Marsylii do Narbonne wpadł w ręce piratów
afrykańskich, którzy go uprowadzili do Tunisu.
Po dwóch latach przebywania w niewoli udało
mu się uciec. Po krótkim pobycie w Rzymie
powrócił do Żrancji, gdzie został nauczycielem
w rodzinie generała floty galerniczej.
W roku 1625 zało ył zgromadzenie
misjonarzy, zwanych lazarystami od imienia
w. Łazarza, patrona klasztoru. Trudno byłoby
wyliczyć wszystkie dzieła w. Wincentego.
Odznaczał się szczególnie cnotą miłosierdzia,
które okazywał wszystkim biednym i
potrzebującym, troszcząc się o porzucone i
osierocone dzieci oraz o zniedołę niałych
starców. Zało ył zgromadzenie sióstr
miłosierdzia (szarytek), których powołaniem
jest opieka nad chorymi.
W ród licznych zajęć w. Wincenty starał
się zawsze o łączno ć z Bogiem. Zmarł w

Posła ie św. A
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Mę czyzna, który zginął w wypadku samochodowym stanął przed bramą
niebios i widzi, e w ostatniej chwili przeciska się przed nim jaki człowiek.
Przyjrzał mu się i powiedziałŚ To już drugi raz dzisiaj wymusza pan

Żarty ie poświę o e

Pewien biskup składał wizytę mnichom, którzy yli tylko o chlebie
i wodzie. Ci więc dwoili się i troili, aby jak najlepiej ugo cić
purpurata. Na koniec posiłku trwo liwie zapytaliŚ Jak ks. biskup
znalazł ten kawałek cielęciny? - Całkiem przypadkiem, pod

Odpowiedzi na pytania konkursowe
1. Którego sakramentu może udzielić tylko
należy oddać w zakrystii lub
i wyłącznie biskup?
w kancelarii, albo przesłać poczt
2. Główny przełożony zakonu to:
(można e-mailem) z dopiskiem:
a) generał
Konkurs Religijny - do dnia
b) admirał
17.09.2006
c) marszałek
SPO RÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI
3. Nowe logo naszej parafii i
Posłańca przedstawia wizerunek Nagrodę w Ko kursie Religij y ufu dował:
św. Anny Samotrzeciej (z Góry
św. Anny), która na rękach trzyma
Maryję i P. Jezusa - kto z Nich jest
na prawej ręce św. Anny?
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Byto , ul. Piekarska
Z POPRZEDNIEGO MIESI CA:
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ:
/
1. Chrze cijanie czczą niedzielę, gdy
)ałatwia y wszelkie for al oś i
tego dnia Jezus zmartwychwstał,
związa e z pogrze e
ukazywał się uczniom i zesłał Ducha
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
w.
 Posiada y włas e kre atoriu
2. N a j w i ę k s z e
więto maryjne
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
o b ch o dz o ne w s ier p ni u t o
ie iecki certyikate jakości
Wniebowzięcie (15.8)
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
3. Przyjaciel Dawida miał na imię Jonatan
w kraju i zagra icą
BIURO CZYNNE:

Msze w. w tygodniuŚ 7.00, 18.00; w czwartki: 9.00, 16.30
Msze w. w niedzieleŚ 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00ś nabo eństwo - 15.30
Msze w. w wi ta nakazaneŚ 7.00, 9.00, 16.30, 18.00
Katolicka Poradnia RodzinnaŚ II i IV roda miesiąca od 18.30 do 19.00 (3 spotkania
dla narzeczonych - po uzgodnieniu mo liwo ć ustalenia innego terminuŚ tel. 32/282 10 12)
bankowe konto parafiiŚ 39 1050 1230 1000 0022 9761 3164

Posła ie św. A
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KALENDARIUM SIERPNIA
Odeszli do wie z oś i:
Natalia Fitko, l. 86
Halina Mokrak, l. 45
Roman Burdyszek, l. 71
Marian żałuszka, l. 62

Sakra e t

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:

ałżeństwa zawarli:

Helena Fronczek
Emilia Antoszewska
Szymon Klimczak
Katarzyna Galant
Joanna Galant
Filip Grzechowski

Robert Ra i Izabela nioch
Artur żołek i Agnieszka Zrywacz
Damian Mencner i Maria Kawczak

Sakra e t hrztu i łogosławieństwo ro z y h dzie i:

I-sza iedziela iesią a a Mszy św. o godz. .
auka przed hrz iel a dla
rodzi ów i hrzest y h: w so otę poprzedzają ą o godz. . w sal e

KANCELARIA PARAFIALNA
 /
dzień tygod ia
po iedziałek
wtorek
środa
zwartek
piątek
so ota

godz. otwar ia
. - .
. - .
. - .
. - .

przyj uje
ks. Pro osz z
ks. Pro osz z
ks. Grzegorz
ks. Pro osz z

sprawy przed ałżeńskie w godzi a h ka elaryj y h
sprawy pogrze owe o każdej porze d ia
wezwa ia do iężko horego godzi y a do ę

POSŁANIEC ŚW. ANNY

GAZETKA PARAFII W. ANNY W BYTOMIU

RedakcjaŚ ul. Chorzowska 21, 41-902 Bytomś
e-mailŚ anna_bytom@kuria.gliwice.pl

