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Fragment Listu pp. Benedykta XVI do kapłanów z okazji ogłoszonego Roku Kapła skiego
Pomy lałem o ogłoszeniu oficjalnie Roku
Kapłańskiego, w piątek 19 czerwca 2009 r., w
uroczysto ć Naj wi tszego Serca Pana
Jezusa. Jest to również dzień związany ze 150
rocznicą dnia urodzin dla nieba Jana Marii
Vianneya, patrona wszystkich proboszczów
wiata. Ów rok, który pragnie przyczynić si do
krzewienia zapału wewn trznej odnowy
wszystkich kapłanów na rzecz silniejszego i
bardziej wyrazistego
wiadectwa
ewangelicznego we współczesnym wiecie
zakończy si w t samą uroczysto ć w
roku 2010. wi ty proboszcz z Ars zwykł
b y ł
m a w i a ć Ś
„Kapłaństwo to miło ć Serca Jezusowego”.
To wzruszające wyrażenie pozwala nam
nade wszystko przywołać z sympatią i
uznaniem ogromny dar, jaki stanowią kapłani
nie tylko dla Ko cioła, lecz także dla samej
ludzko ci. My l o tych wszystkich
ksi żach, którzy chrze cijanom i całemu
wiatu przedstawiają pokorną i codzienną
propozycj słów i gestów Chrystusa, starając
si do Niego przylgnąć swymi my lami, wolą,
uczuciami i stylem całego swego istnienia.
Jakże nie podkre lić ich trudu apostolskiego,
niestrudzonej i ukrytej służby, ich miło ci
pragnącej być uniwersalną? Cóż powiedzieć o
odważnej wierno ci tak wielu kapłanów, którzy
także po ród trudno ci i nieporozumień
pozostają wierni swemu powołaniuŚ by być
„przyjaciółmi Chrystusa”, szczególnie przez

Niego powołanymi, wybranymi i posłanymi?
Sam nadal nosz w sercu wspomnienie
pierwszego proboszcza, u boku którego
wypełniałem mą posług jako młody ksiądz.
Pozostawił mi przykład bezwzgl dnego
po wi cenia swej posłudze kapłańskiej, aż do
mierci, która zastała go w chwili, gdy niósł
wiatyk do ci żko chorego. Przypominam sobie
wielu współbraci, których
spotkałem i spotykam
nadal, także podczas mych
podróży duszpasterskich w
różnych
krajach,
wielkodusznie
zaan gaż owa ny ch w
codzienne wypełnianie
swej posługi kapłańskiej.
Jednakże wyrażenie użyte
przez wi tego Proboszcza
przywołuje także
przebicie
Serca
Chrystusa i oplatającą
Go koron cierniową. W konsekwencji my l
biegnie ku niezliczonym sytuacjom cierpienia,
w które uwikłani są liczni kapłani, czy to z racji
uczestnictwa w różnych przejawach
do wiadczenia ludzkiego bólu, czy też ze
wzgl du na niezrozumienie tych, do których
skierowana jest ich posługa. Jakże nie
wspomnieć tak wielu ksi ży znieważonych w
swej godno ci, którym uniemożliwiono
wypełnianie swej misji, niekiedy również
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prze ladowanych, aż do najwyższego
wiadectwa krwi?
Istnieją niestety także nigdy nie do ć opłakane
sytuacje, w których sam Ko ciół musi cierpieć
ze wzgl du na niewierno ć niektórych swych
sług. wiat za w takich sytuacjach czerpie z
nich motywy zgorszenia i odrzucenia. To, co w
takich przypadkach może najbardziej przynie ć
korzy ć Ko ciołowi, to nie tyle pedantyczne
ujawnianie słabo ci swych sług, ile odnowiona i
radosna wiadomo ć wielko ci Bożego daru,
skonkretyzowanego we wspaniałych
postaciach wielkodusznych duszpasterzy,
zakonników żarliwych miło cią Boga i dusz,
wiatłych i cierpliwych kierowników duchowych.
Pod tym wzgl dem nauczanie i przykład w.
Jana Marii Vianneya mogą być dla wszystkich
istotnym punktem odniesienia. Proboszcz z Ars
był niezwykle pokorny. Lecz jako kapłan był
wiadomy, że jest dla swych wiernych
ogromnym daremŚ „Dobry pasterz, pasterz
według Bożego serca jest najwi kszym
skarbem jaki dobry Bóg może dać parafii i
jednym z najcenniejszych darów Bożego
miłosierdzia”. Mówił o kapłaństwie, tak jakby
nie mógł si przekonać o wielko ci daru i
zadania powierzonego ludziomŚ „O jakże
kapłan jest wielki! Gdyby pojął siebie,
umarłby... Bóg jest mu posłusznyŚ wypowiada
dwa słowa, a na jego głos Nasz Pan zst puje z
nieba i zawiera si w małej hostii...”.
Wyja niając swym wiernym znaczenie
sakramentów mówiłŚ „Gdyby zniesiono
sakrament wi ceń, nie mieliby my Pana. Któż
Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto
przyjął waszą dusz , gdy po raz pierwszy
wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by
dać sił na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan.
Któż ją przygotuje, by pojawiła si przed
Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi
Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A
je li ta dusza umiera ze wzgl du na grzech, kto
ją wskrzesi, kto da jej cisz i pokój? Znów
kapłan... Po Bogu, kapłan jest wszystkim!... On
sam pojmie si w pełni dopiero w niebie”.
Stwierdzenia te, zrodzone z kapłańskiego

serca wi tego Proboszcza mogą si wydawać
przesadne. Mimo to ujawnia si w nich
niezwykły szacunek, jakim darzył on sakrament
kapłaństwa. Zdawał si
przytłoczony
nieograniczonym
poczuciem
odpowiedzialno ciŚ „Gdyby my dobrze
zrozumieli czym jest ksiądz na ziemi,
umarliby myŚ nie z przerażenia, lecz z miło ci...
Bez ksi dza mierć i m ka Naszego Pana nie
służyłaby do niczego. To ksiądz kontynuuje na
ziemi dzieło zbawienia... Na co zdałby si dom
pełen złota, gdyby w nim nie było nikogo, kto
otworzyłby nam doń drzwi? Ksiądz ma klucze
do skarbów niebieskichŚ to on otwiera bram Ś
on jest ekonomem dobrego Bogaś zarządcą
Jego dobór... Zostawicie parafi
na
dwadzie cia lat bez ksi dza, zagnieżdżą si w
niej bestie... Ksiądz nie jest kapłanem dla
siebie, jest nim dla was”.
We współczesnym wiecie, podobnie jak w
trudnych czasach Proboszcza z Ars trzeba,
żeby kapłani wyróżniali si w swoim życiu i
działaniu mocnym ewangelicznym
wiadectwem. Słusznie zauważył Paweł VIŚ
„człowiek naszych czasów ch tniej słucha
wiadków, aniżeli nauczycieliś a je li słucha
nauczycieli, to dlatego, że są wiadkami”. Aby
nie zrodziła si w nas pustka egzystencjalna i
nie została narażona skuteczno ć naszej
posługi, trzeba by my si pytali ciągle na nowoŚ
„Czy jeste my naprawd przenikni ci Słowem
Bożym? Czy jest ono doprawdy pokarmem,
którym si posilamy, bardziej niż chleb i sprawy
tego wiata? Czy naprawd je znamy? Czy je
miłujemy? Czy troszczymy si wewn trznie o
to Słowo do tego stopnia, aby rzeczywi cie
odciskało si ono na naszym życiu i
kształtowało nasze my lenie?”. Tak jak Jezus
powołał Dwunastu, aby z Nim byli (por. Mk
3,14) i dopiero nast pnie wysłał ich, by głosili
Ewangeli , tak i w naszych czasach kapłani są
powołani do „przyswojenia” sobie owego
„nowego stylu życia”, zapoczątkowanego przez
Pana Jezusa, który realizowali wła nie
Apostołowie.
Chciałbym dodać, że posługa kapłańska ma
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radykalną „form wspólnotową” i może być
wypełniona tylko w komunii kapłanów ze swym
biskupem. Trzeba, aby ta komunia mi dzy
kapłanami a także ze swym biskupem,
wyrażała si w różnych konkretnych formach
rzeczywistego i afektywnego braterstwa
kapłańskiego. Tylko w ten sposób kapłani b dą
umieli żyć w pełni darem celibatu i b dą zdolni

do sprawiania, by rozkwitały wspólnoty
chrze cijańskie, w których powtarzane są cuda
pierwszego przepowiadania Ewangelii.
Swym żarliwym życiem modlitwy i gorącą
miło cią Jezusa Jan Vianney posilał swe
bezwarunkowe powierzenie si
Bogu i
Ko ciołowi. Oby jego przykład wzbudził w
kapłanach owe tak bardzo dzi jak i zawsze

W Ko ciele trwa Rok Kapłański. Warto
podkre lić, że ksiądz - jak każdy - jest słaby i
potrzebuje Bożej pomocy. Każdego dnia
boryka si ze swoją słabo cią, krucho cią. Wie,
że aby wytrwać w wierno ci powołaniu
potrzebna mu jest modlitwa - ta osobista i
modlitwa wiernych za niego. Jakże cz sto
pot piamy tych, którzy odeszli ze stanu
duchownego lub są przyczyną innego
zgorszenia - czy jednak wcze niej otaczali my
owego ksi dza modlitwą, by wytrwał do końca,
by był wi tym kapłanem?...
W Ko ciele istnieje specjalny Apostolat
Kapłański nazywany MARŻARETK . Jego
istotą jest codzienna modlitwa za konkretnych
kapłanów, jako odpowiedź na pro b Maryi
Królowej Pokoju. Ojcu Jozo Zovko, byłemu
proboszczowi parafii w Medziugorju, objawiła
si Matka Boża i płakała przed nim z powodu
kapłanów. O. Jozo wspomina słowa MaryiŚ
Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim
drogim synom, że muszą mocniej wierzyć!
Muszą chronić wiarę Kościoła. Powiedzcie
moim drogim kapłanom, aby modlili się na
różańcu każdego dnia.
Matka Boża płakała z powodu kapłanów, gdyż
wielu z nich przestało wpatrywać si w
Tajemnic Kapłaństwa z pokorą pełną podziwu
i dzi kczynienia, a wiele tysi cy kapłanów po
prostu zdradziło otrzymane od Boga powołanie,
i odeszło bezpowrotnie ze stanu duchownego,
dając przy tym zgorszenie dla wiernych. Byli
zdolni, utalentowani, ale upadli z powodu braku
dostatecznej pomocy modlitewnej Ko cioła.
Matka Boża bardzo pragnie, aby wszyscy

wierni gorąco kochali swych kapłanów, gdyż
każdy kapłan jest jak Mojżesz, aby prowadzić
Ko ciół bezpieczną drogą do Ziemi Obiecanej,
tj. nieba. Bez wiernych i roztropnych kapłanów
Ko ciół nie wie dokąd i ć, brakuje mu
nadprzyrodzonych źródeł u wi cenia (słowa
Bożego, Eucharystii, odpuszczenia grzechów,
uzdrowienia, wyzwolenia spod władzy
szatana), a wierni są jak latoro le oddzielone
od winnego krzewu.
Dlatego Matka Boża pragnie, aby każdy kapłan
ponownie znalazł wła ciwe mu miejsce w
twoim sercu, w twojej modlitwie, w twojej
rodzinie, i uzyskał potrzebną mu duchową
ochron i materialne wsparcie.
Pewna pani profesor z Kanady przybyła z
pielgrzymką do Medziugorja i poruszona nauką
o. Jozo o kapłaństwie oraz or dziami Matki
Bożej utworzyła za Niego pierwszą
MARGARETK . Nazwa pochodzi od imienia
dziewczyny, która swoją chorob przyj ła jako
powołanie, tak jak dla innych jest to
małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne. W
wieku 13 lat, zaraziła si chorobą HeineMedina. Aż do mierci, zmarła w Wielki Piątek
w wieku 40 lat, była całkowicie sparaliżowana,
mogła poruszać tylko głową. Pani Louise Ward,
która znała osobi cie Margaret OęDonnell, 1
VIII 1981r. w Aylmer, w Kanadzie, założyła
Ruch Margaretek, którego inspiracją było
życie i modlitwa Maragret, i dlatego nazwała go
jej imieniem.
Członkowie apostolatu na specjalnym
blankiecie, w centrum kwiatu margaretki
wpisują imi i nazwisko kapłana, za na
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siedmiu listkach kwiatowych imiona (i
nazwiska) siedmiu osób, które składają Bogu
przyrzeczenie wieczystej modlitwy za tego
kapłana – każda osoba w jednym konkretnym
dniu tygodnia. Wprawdzie proponuje si
odmawianie pewnych okre lonych modlitw, ale
ostatecznie może to być dowolna modlitwa
uzgodniona i odmawiana przez całą siódemk .

Radzi si , aby zobowiązania modlitewne nie
były zbyt absorbujące, gdyż może to
doprowadzić do zniech cenia i porzucenia
Apostolatu. Liczy si wytrwało ć i wierno ć
złożonemu przyrzeczeniu.
Niezależnie od autentyczności objawień w
Medziugorie (jak dotąd Kościół ich nie

MODLITWA ŚW. TERESY Z LISIEUX O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW
O Jezu, Wiekuisty, Najwyższy Kapła ie, za howaj Twoi h kapła ów
w opie e Twego Najświętszego Ser a, gdzie ikt ie oże i zaszkodzić.
Za howaj ieskala y i i h a asz zo e dło ie, które odzie ie dotykają Twojego
świętego Ciała. Za howaj zysty i i h wargi,
które zrasza e są Twoją Najdroższą Krwią. Za howaj zysty i i h ser a, az a zo e
wspa iałą pie zę ią Twojego kapłaństwa.
Spraw, a y wzrastali w iłoś i i wier oś i To ie.
Chroń i h przed zepsu ie i skaże ie tego świata.
Wraz z o ą prze ia y hle a i wi a,
udziel i rów ież o y prze ia y ser .
Błogosław i h trudowi, a y wydał o ite owo e.
Nie h dusze, który służą, ędą dla i h radoś ią i po ie hą
tu, a zie i, a także wie z ą koro ą w ży iu przyszły . A e .
ZMIANY WŚRÓD KSIĘŻY WIKARYCH NASZEJ PARAFII
Dekretem ks. bpa Ordynariusza ks. Grzegorz Sokalski został
przeniesiony do parafii Trójcy wi tej w Bytomiu, za na jego
miejsce mianował ks. Tomasza Hajoka. Oto, co sam mówi o sobieŚ
Urodziłem się 25.02.1983 w Pyskowicach. Rodzice: Franciszek i
Berdnadeta. Mam starszą i wspaniałą siostrę Justynę, która pracuje
jako fizykoterapeuta w jednej z gliwickich przychodni zdrowia. Całe
dzieciństwo spędziłem w mojej ukochanej Ostropie, tj. przepięknej
dzielnicy Gliwic. To tam ukończyłem szkołę podstawową, to tu
przystępowałem do pierwszych sakramentów, to tam już od
czwartej klasy szkoły podstawowej posługiwałem jako ministrant a
później jako lektor. W Ostropie stawiałem swoje pierwsze kroki w strukturach oazowych, które jak
później się okazało stały się dla mnie niejako fundamentem do podjęcia decyzji o wstąpieniu do
seminarium. Maturę i tytuł technika - specjalisty od elektrotechniki przemysłowej - uzyskałem w
Zespole Szkół Ceramiczno-Elektrycznych w Gliwicach. Decyzja o wstąpieniu do seminarium chyba
dla nikogo nie jest łatwa, tak było i w moim przypadku towarzyszyło mi wtedy wiele pytań,
wątpliwości i wielu serdecznych przyjaciół którzy na szczęście towarzyszą mi do dziś. Każdy
seminarzysta kończy studia obroną pracy magisterskiej, moja poświęcona była tematyce
sportowej, a konkretnie miała odpowiedzieć na pytanie czy można sport wykorzystać w
chrześcijańskim procesie wychowawczym. Jestem wesołym człowiekiem, lubię sport, wyzwania i
jeszcze od czasu do czasu zdobyć jakiś górski szczyt, bo tylko w górach najlepiej szlifuje się swoje
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I

II

7.30
9.00
10.30
12.00
16.00
7.30
9.00
10.30
12.00
16.00

ks. Tomasz
ks. Proboszcz
ks. Tomasz
ks. Proboszcz
ks. Adam
ks. Tomasz
ks. Adam
ks. Tomasz
ks. Adam
ks. Proboszcz
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KONFESJONAŁ

ks. Tomasz, ks. Adam

ks. Proboszcz

ks. Proboszcz

ks. Proboszcz

ks. Adam

ks. Tomasz

ks. Proboszcz, ks. Tomasz

ks. Adam

ks. Proboszcz

ks. Tomasz

ks. Adam, ks. Tomasz

ks. Adam

ks. Proboszcz

ks. Proboszcz

ks. Tomasz, ks. Adam

ks. Proboszcz, ks. Tomasz

ks. Adam, ks. Proboszcz

ks. Tomasz

ks. Tomasz

ks. Adam

wg bieżących ustaleń

wg bieżących ustaleń

wg bieżących ustaleń

wg bieżących ustaleń

KONFESJONAŁ

ks. Adam
ks. Tomasz
ks. Proboszcz
ks. Adam
ks. Proboszcz
ks. Proboszcz
ks. Tomasz
ks. Adam
ks. Proboszcz
ks. Tomasz

MSZA W.

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

KONFESJONAŁ

ks. Adam
ks. Proboszcz
ks. Adam
ks. Proboszcz
ks. Tomasz

ks. Tomasz
ks. Adam
ks. Proboszcz
ks. Tomasz
ks. Adam

cykl zmienny
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UWAGA! Zgłaszać trze a tylko owy h hory h lu

ieo e ość da ego horego
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Czas nauki w gimnazjum jest okresem wielkich
zmian w życiu młodego człowieka. Chce być
coraz bardziej niezależny, o wielu rzeczach
sam już decyduje, w krótkim czasie dwa razy
zmienia rodowisko szkolne. To także czas, w
którym ogromną rol
odgrywa grupa
rówie ników, w której próbuje odnaleźć swoją
tożsamo ć. Jest to też czas, w którym wiara
wyuczona, dzieci ca przestaje wystarczać i
potrzebna jest osobista decyzja wiary oraz
grupa – rodowisko, w którym ta wiara b dzie
wzrastać. W tym celu, zgodnie z nakazem ks.
Biskupa Ordynariusza, w naszej diecezji i
parafii obowiązuje trzyletnie przygotowanie do
bierzmowania. Zasadniczo rozpoczyna si w
pierwszej klasie gimnazjum i planowo kończy
bierzmowaniem w klasie trzeciej.
Schemat przygotowania do bierzmowania
w naszej parafii:
Rok I
- udział w niedzielnej Mszy wi tej
- udział w Mszy Szkolnej w każdy czwartek o
16.30 wraz z nabożeństwem (je li jest)
- sakrament pokuty min. co dwa miesiące
Rok II
- 6 spotkań jesienią – roda 16.30
- 8 spotkań wiosną – roda 16. 30
Ponadto obowiązuje każdegoŚ
- udział w niedzielnej Mszy wi tej
- sakrament pokuty min. co dwa miesiące
W dniach 13-15.11.2009 proponujemy
młodzieży udział w rekolekcjach w Pogórzu k.
Skoczowa, prowadzonych przez Szkołę Nowej
Ewangelizacji z Bielska, koszt 80 zł + dojazd.
Rok III
- cotygodniowe spotkania w małych grupach –
roda 18.45

- udział w spotkaniach młodzieży miasta
Bytomia (wg dalszych ustaleń)
Ponadto obowiązuje każdegoŚ
- udział w niedzielnej Mszy wi tej
- sakrament pokuty min. co dwa miesiące
Wskazany jest, ze względu na owoce, udział w
rekolekcjach wyjazdowych, w dwóch terminach
do wyboru: 13-15.11 lub 20-22.11. W tym roku
rekolekcje odbędą się w Ustroniu Hermanicach, koszt 80 zł + dojazd.
Zapraszamy uczniów klas I-III gimnazjum
wraz z rodzicami na spotkanie
wprowadzaj ce w rodę, ń4.09.ń009, o godz.
Ń8.45 w dolnym ko ciele - obecno ć jest
KONIECZNA, aby rozpocz ć przygotowanie
do sakramentu bierzmowania.
Oto jak wspominaj taki sposób
przygotowania bierzmowani w 2009 roku:
„Na początku do kościoła chodziłem aby
zyskać podpis. Teraz chodzę by dowiedzieć się
czegoś nowego. Poprzez udział we Mszy św.
przeszedłem przemianę wewnętrzną, odkryłem
wiele nowych wartości”
„Przed spotkaniami byłam osobą obojętną,
która tak naprawdę olewała Kościół, Boga,
modlitwę. Dzięki spotkaniom, Biblii, minutom
przed Bogiem oraz wyjazdowi do Miedoni
zmieniłam się i swoje myślenie o całe 360
stopni. Moja modlitwa nabrała kształtów.
Poświęcam Bogu dużo więcej czasu i będę
poświęcała, bez względu na wszystko”
„Dzięki rekolekcjom stałam się ‘inna’. Więcej
się modlę, bo wiem, że modlitwa pomaga w
życiu. Dzięki modlitwie poprawiły się moje
stosunki z mamą, na które kiedyś narzekałam.
Poznałam dużo osób (teraz bardzo ważnych).”

Moi Drodzy, dobiega ko ca 4 rok redagowania przeze mnie naszej gazetki - uznałem, e ju
czas na tzw. now krew, czyli nowe pomysły, now wizję, nowe talenty (bo przecie P. Bóg
dał je nam po to by my je rozwijali, a nie trzymali tylko dla siebie!). Zapraszam więc
wszystkich chętnych do wspólnego redagowania naszego parafialnego pisma - nie ma
znaczenie wiek, tylko chęci i zdolno ci! Mog to być ci, którzy będ pisali artykuły, albo ci,
którzy będ je przepisywali na komputerze, ci którzy maj ciekawe pomysły i ci, którzy będ
wcielać je w ycie... Pierwsze spotkanie chętnych do współpracy w niedzielę ,Ń3.09 o godz.
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Piotrek a oś załatwić w ka elarii a ple a ii.
- Tylko za howuj się grze z ie! - upo i a go atka - Jak zo a zysz
księdza, to powiedz ład ie: "Nie h ędzie po hwalo y Jezus
Chrystus".
Kiedy Piotrek wra a do do u, a a upew ia się: Byłeś grze z y?
Chłopie a to: Tak, tylko księdza ie yło a ple a i i otworzyła i
gospody i, wię jej powiedziałe : "Bądź pozdrowio a,
Żarty ie poświę o e

1. Która z kobiet była powodem mierci w. Jana Odpowiedzi na pytania konkursowe
Chrzciciela?
nale y oddać w zakrystii lub
2. Szymon został przez Jezusa nazwany Piotrem
w kancelarii, albo przesłać poczt
(inaczej Kefas). Imi to oznaczaŚ
(mo na e-mailem) z dopiskiem:
a) skała
Konkurs Religijny - do dnia
b) człowiek porywczy
15.09.2009
c) przyjaciel
SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI
3. Co jest istotą Apostolatu Margaretka
(odp. w gazetce)?
Nagrodę w Ko kursie Religij y ufu dował:
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:
1. Królem, który słynął z mądro ci był
Salomon.
2. Rodzice w. Jana Chrzciciela to
Byto , ul. Piekarska
Zachariasz i Elżbieta.
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ:
/
3. Mamy odpust cząstkowy - uwalnia od
)ałatwia
y
wszelkie
for
al
oś i
kary doczesnej w cz ci oraz odpust
związa
e
z
pogrze
e
zupełny - uwalnia od kary doczesnej w
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
cało ci.
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)  Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
otrzymuje Patrycja Jarmusz
ie iecki certyikate jakości
PARAFIALNA INTENCJA
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
YWEŻO RÓ A CA:
w kraju i zagra icą
o błogosławieństwo Boże i moc Ducha
BIURO CZYNNE:
wi tego w pracy duszpasterskiej w
naszej parafii w nowym roku szkolnhym
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 SIERPNIA
Odeszli
do wie z oś i:
Wanda Wi niewska, l. 82
Joanna Simon, l. 80
Eugeniusz Gurok, l. 50
Romuald Kułakowski, l. 77
Urszula Bonk, l. 62
Henryk Malejka, l. 61
Sakra e t

KAMIENIARSTWO „)YCH”

 ajład iejsze po iki,

wzorów,
 wszystkie kolory ka ie ia,
 solid e wyko a ie
Byto
tel.

- Łagiew iki, ul. Ada ka
,
Sakra e t hrztu
przyjęli:

ałżeństwa zawarli:

Oliwia Kożuchowska
Paulina Falitarczyk
Aleksander Seweryn

Grzegorz Dobrowolski i Magdalena Ratuszna
Marcin Garczyk i Sandra Wojas
Tomasz Serwiński i Justyna Fabiszak

Sakrament chrztu i błogosławie stwo rocznych dzieci:

I-sza niedziela miesiąca na Mszy w. o godz. 12.00 (nauka przedchrzcielna dla rodziców
i chrzestnychŚ w sobot poprzedzającą o godz. 19.00 w salce).

Uroczysta Msza w. z błogosławie stwem mał onków - jubilatów danego miesi ca
odprawiana jest w III-ą niedziel miesiąca o godz. 12.00 - zach camy!

PIELGRZYMKA DO JEMIELNICY, KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I NA GÓRĘ ŚW. ANNY
W so otę
IX orga izuje y pielgrzy kę, której ele jest udział w o hoda h
kalwaryjski h i liturgii światła a Górze Św. A y za rać świe e . Wyjazd o godz. . ,
powrót ok.. . . )apisy w ka elarii wraz z opłatą zł - ilość iejs ogra i zo a!

KANCELARIA PARAFIALNA 

/

dzień tygod ia
godz. otwar ia
przyj uje
po iedziałek
. - .
ks. Pro osz z
wtorek
. - .
ks. Ada
środa
. - .
ks. To asz
zwartek
. - .
ks. Pro osz z
piątek
ie zy a
so ota
. - .
ks. Pro osz z
sprawy przed ałżeńskie w godzi a h ka elaryj y h
sprawy pogrze owe o każdej porze d ia
agłe wezwa ia do iężko horego godzi y a do ę

