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IX ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEG O
Święto Podwyższe ia Chrystusowego
Krzyża po udza as do releksji ad
taje i ą, jaką kryje w so ie Krzyż
) awi iela. ) ak krzyża zy i y w ardzo
wielu okoli z oś ia h
aszego ży ia
du howego. Ty z akie rozpo zy a y i
koń zy y odlitwy. Czy i y go także a
po zątku i a koń u
Mszy
św..
Nie
zapo i aj y o
i
rozpo zy ają podróż.
)awsze staraj y się
wyko ywać
święty
z ak krzyża stara ie i
z
sza u kie ,
po ieważ jest to z ak
aszego
z awie ia.
Przypo i a a , że
zostaliś y odkupie i
przez ś ierć Jezusa,
która doko ała się a
Krzyżu. Na drzewie
krzyża dopeł iło się
ajwiększe dzieło
iłoś i, z awie ie
każdego, ez wyjątku złowieka. Widok
Krzyża jest
a
liski. )ostaliś y
wy howa i w sza u ku wo e krzyża.
Widzi y go w
aszy h do a h,
koś ioła h i w wielu i y h iejs a h.
Nosi y go rów ież a piersia h.

Skieruj y przez hwilę asze yśli ku
daw y
zaso . Przeszło dwa tysią e lat
te u Krzyż kojarzył się ludzio
z
ogro y
ierpie ie , ył sy ole
ajwiększej hań y i po iże ia złowieka.
Chrystus Pa , hoć ie popeł ił żad ego
grze hu, do rowol ie zgodził się u rzeć
a krzyżu, a y w te
sposó
w
i ie iu
wszystki h
ludzi
przeprosić Boga Oj a za
grze hy ałego świata.
Bóg
przyjął
zadośću zy ie ie
swojego
Sy a
i
prze a zył a . Jezus
przez
swe
z artwy hwsta ie
pokazał,
że
jest
prawdziwy Bogie i
jest sil iejszy iż grze h,
sil iejszy iż ś ierć i
ierpie ie. Dlatego z ak
krzyża ota za y tak wielki sza u kie i
iłoś ią. Przed krzyże klęka y, krzyż
ałuje y,
o
a i
doko ało się
z awie ie ałej ludzkoś i.
W święto Podwyższe ia Krzyża
Świętego,
h e y u z ić Krzyż i
podziękować Pa u Bogu za wielką iłość
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Pa a Jezusa do as i za Jego ś ierć i
z artwy hwsta ie.
Sławi y
Krzyż
słowa i hy u:
O Krzyżu ądź pozdrowiony,
Jedyna nasza nadziejo!
Zachowaj wiernych od złego
I zniwecz z rodnie ludzkości.
Święto Podwyższe ia Krzyża Świętego
przypo i a wydarze ia, jakie doko ały
się w Jerozoli ie. Otóż po ś ier i
Chrystusa Pa a pierwsi Jego wyz aw y
przez trzysta lat yli prześladowa i. )a
przyz a ie się do Chrystusa groziło
więzie ie lu ś ierć. Historia Koś ioła z a
wielu ę ze ików z tego okresu. Krew
ę ze ików stawała się posiewe
owy h wyz aw ów, rodziła
owy h
wyz aw ów Chrystusa.
Gdy władzę w Cesarstwie Rzy ski
o jął Ko sta ty
Wielki, przywró ił
wyz aw o Chrystusa wol ość wyz a ia.
Jego
atka, św. Hele a, zaprag ęła
od aleźć drzewo krzyża, a który u arł
) awi iel. W ty
elu przy yła do
Jerozoli y.
)arządziła
poszukiwa ia
Chrystusowego krzyża
a wzgórzu
Golgoty. Po wielu pró a h udało się
od aleźć iejs e, gdzie został zakopa y
krzyż Chrystusa. Ale raze
z
i
z alezio o rów ież dwa i e krzyże, jak
pa ięta y z Ewa gelii yły to krzyże
dwó h łotrów. Jak sprawdzić, a który
krzyżu u arł Pa Jezus? Daw a trady ja
głosi, że przy iesio o iężko horego
złowieka. Po kolei dotykał o każdego z
trze h krzyży. Po dotk ię iu trze iego
wyzdrowiał. Wszys y wiedzieli, że to jest
a pew o krzyż Chrystusa. )araz po ty
wydarze iu przystąpio o do wz osze ia
azyliki a wzgórzu Golgoty. W owo
wy udowa ej azyli e u iesz zo o zęść
od alezio ego krzyża. Dla u z ze ia tej
e ej relikwii przy ywali do Jerozoli y

li z i wyz aw y Chrystusa. Ale po trze h
wieka h Persowie aje hali Palesty ę.
Spustoszyli kraj,
urzą świąty ie i
klasztory. Wśród gra ieży ie osz zędzo o
także relikwii Krzyża Świętego, wywożą
go do Persji. Po kilku astu lata h
odzyska o
e ą
pa iątkę
Męki
) awi iela. Cesarz iza tyjski Heralkiusz w
uro zystej pro esji w iósł Drzewo krzyża
do Jerozoli y. Wspo ie ie tego
wydarze ia z i y dziś pod
azwą
Podwyższe ia Krzyża. Przyszliś y wię do
koś ioła, y u z ić Chrystusowy Krzyż, a
który doko ało się z awie ie świata. To
z igod e arzędzie Męki Pańskiej jest
z zo e ta , gdzie z ajduje się złowiek
wyz ają y Chrystusa.
Każdy z as w swoi ser u oże
doko ać takiego podwyższe ia Krzyża
przez iłość do Pa a Jezusa. Patrzą a
Krzyż pa iętaj y, że to z ak aszego
z awie ia. Nie h o
a przypo i a o
wielkiej iłoś i Chrystusa do as. Dlatego
krzyż wiesza y w aszy h ieszka ia h,
a y przypo i ał rodzi o i dzie io , że z
iego pły ie o a przetrwa ie iężki h i
trud y h d i. A gdy as dotyka ierpie ie,
yś y zawsze dostrzegali Chrystusa,
po ieważ i a zej
ie udźwig ie y
aszego krzyża. Każdy krzyż iesio y z
Chrystuse
ie zała ie as, a sta ie się
du hową siłą i o ą. Każdy a swój krzyż.
Krzyż każdego złowieka jest i y. Jezus,
dźwigają krzyż a Golgotę, upadł pod
jego
iężare ,
potrze ował
wię
Cyre ej zyka. Każdy z as jest zaproszo y,
a y ył Szy o e Cyre ej zykie z drogi
krzyżowej. Po spotka iu z krzyże
złowiek staje się i y.
Oto
łoda au zy ielka. Wyszła za
ąż. Po rali się z prawdziwej iłoś i.
Pierwsze lata ałżeństwa yły sz zęśliwe.
Mieli dwójkę dzie i. Pew ego d ia ąż
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oświad zył, że opusz za ją i dzie i i idzie
do i ej. Był to dla iej i dla dzie i
straszliwy ól. )a zęły się trud e tygod ie
i iesią e. Pojawił się wew ętrz y u t
prze iwko ludzio i Bogu. Rodziło się
rozpa zliwe pyta ie: Dla zego dotk ęło
as tak wielkie doświad ze ie? Kto tu
zawi ił? Rozluź iły się więzi z Bogie .
Przestała hodzić do koś ioła, podo ie
do spowiedzi. Tragedię órki przeżywała
jej atka. Ale óż w takiej sytua ji ogła
zro ić? Jedy ie ogła się odlić. Modliła
się ardzo gorą o, jak tylko to atka
zy ić potrai. Mijały
oles e lata
oddale ia się órki od Boga. Kiedyś

z alazła się w sa ktuariu
Krzyża
Świętego w Krakowie-Mogile. Raze z
i y i pielgrzy a i patrzyła a łagod e
o li ze ) awi iela. )auważyła, że kilka
osó
a kola a h o hodzi ołtarz
Cudow ego Krzyża. Po zuła jakąś
wew ętrz ą potrze ę włą zyć się w tę
pro esję a kola a h. Szła ardzo powoli
w wielki skupie iu. I a tej posadz e
wytartej kola a i ludzki i od alazła
Boga. Ta droga a kola a h zaprowadziła
ją do ko fesjo ału. Wró iła do do u, do
rodzi y h i zawodowy h o owiązków.
Choć ży ie yło adal iężkie, dalej
sa ot a, ale o a
yła już i y

Dekrete ks. pa Ordy ariusza po
pię iu lata h pra y w aszej paraii ks.
Ada
Koppel został prze iesio y do
paraii Chrystusa Króla w Gliwi a h.
Cieszy y się i dziękuje y Bogu, że dał
a do rego i gorliwego kapła a. Jeste
przeko a y, że wielu aszy h paraia
poz ało ks. Ada a jako złowieka peł ego
zapału,
hrześ ijańskiej
radoś i,
iespożyty h e ergii, jas y h ideałów,
odważ ie
głoszą ego
Chrystusa
i
hrześ ijańskie wartoś i. To .i . dzięki
ie u w aszej paraii pręż ie rozwija się
Szkoła Nowej Ewa geliza ji i odprawia e
są Msze św. z odlitwa i o uzdrowie ie.
Na sz zegól e uz a ie zasługuje Jego
pra a z łodzieżą, którą przygotowywał
do sakra e tu ierz owa ia i za hę ał
do dalszego rozwoju du howego we
wspól o ie łodzieżowej.
Ufa y, że ks. Ada
ędzie
pielęg ował i prze howywał w swoi
ser u wszystkie do re wspo ie ia i
doświad ze ia związa e z aszą paraią.
Ży zy y Mu łogosławieństwa Bożego i

światła
Du ha
Świętego w dalszej
pra y
duszpasterskiej.
Na
iejs e ks.
Ada a ia owa y
został
„świeżo
upie zo y” ksiądz
Krzysztof Plew ia,
po hodzą y
ze

Świerklań a.
Ks. Krzysztof urodził się . .
roku w Tar owski h Góra h. Jest sy e
Euge iusza i Bar ary. Ma łodszą siostrę
Małgorzatę.
Po aturze, którą zdał w Ce tru
Eduka ji Eko o i z o - Ha dlowej w
Tar owski h Góra h, wstąpił do Wyższego
Se i ariu Du how ego w Opolu. Pra ę
agisterską z historii Koś ioła pt.
„Koś iół ilial y pw. Do rego Pasterza w
Świerklań u, jako spuś iz a kulturowa
Rodu Do ers ar ków lata
–
”
– przygotował pod kieru kie ks. pa
prof. Ja a Kop a.
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Pocz wszy od tego numeru Posła ca rozpoczniemy publikowanie cyklu artykułów
ukazuj cych realne zagro enia, płyn ce ze strony szatana i ró nych praktyk maj cych

W istnienie piekła i szatana nie wierzy w Polsce
ok. 30% podających się za katolików. Czy jest
to wynik religijnej ignorancji, czy braku
wra liwo ci na zło w wiecie, a mo e braku
wiary w Słowo Bo e, które mówi o diable i
piekle?
Kim jest zły duch? Jak działa w naszym yciu i
jakie są przyczyny jego działania? W jaki
sposób mo emy się chronić przed jego złą
mocą? Katechizm Kościoła Katolickiego
naucza, e na początku szatan był dobrym
aniołem stworzonym przez Boga, jednak w
wyniku nieposłuszeństwa względem Stwórcy
stał się aniołem upadłym. Przyczyną jego buntu
nie była nienawi ć do Boga, ale zachłanna i
z
a
z
d
r
o
s
n
a
„miło ć" do Tego, który obdarzył człowieka
pełnią swej miło ci.
Nie lekcewa yć istnienia szatana!
W XXI w. istnienie diabła stało się dla ludzi
sprawą wstydliwą. Wielu z nich jest skłonnych
wierzyć jeszcze w Boga, lecz nie w szatana,
uznając go za postać mityczną i legendarną,
bąd za abstrakcyjną ideę zła, która nie ma
adnego wpływu na ludzkie ycie. Często zły
duch jest przedmiotem artów. Uto samia się
go bowiem, odwołując się do ludowych
wierzeń, z koszmarną kudłatą postacią z
rogami, kopytami, ogonem i widłami, gro ną z
pozoru, a w swej istocie zabawną, figlarną i
nieszkodliwą. Jednak nie mo na lekcewa yć
diabła, tak jak nie mo na drwić sobie z Boga.
W przeciwieństwie do miłosiernego Boga, który
łaskawie przebacza nam nasze grzechy, zły
duch je wykorzystuje, po to, by nas niepokoić,
dręczyć i niszczyć. ycie ka dego z nas jest
walką duchową, czasami mniej, a czasami
bardziej intensywną. „Zły duch wcią yje i
działa w wiecie - powiedział bł. Jan Paweł II.
Jak działa zły duch?
Zło, po które człowiek często wyciąga rękę,
przybiera postać dobra, jednak tylko pozornego

i tymczasowego. Szatan i wszystkie złe duchy
nakłaniają do niego na drodze podstępu,
zasadzek, oszustwa i krętactwa, przybierając
postać anioła
wiatło ci.
w. o. Pio,
wielokrotnie dręczony przez diabła, widział go
pod postacią okrutnego człowieka, który go bił,
bąd nagich, prowokujących kobiet, które
próbowały go uwie ć, jak równie pod postacią
jego przeło onego, a nawet Matki Bo ej oraz
P. Jezusa.
Źziałanie diabła mo e dokonywać się poprzez
ró nego rodzaju pokusy, które skłaniają do
grzechu. Ponadto zły duch działa w wymiarze
nadzwyczajnymŚ poprzez dręczenia, które
dotykają zdrowia fizycznego, ycia osobistego i
zawodowegoś poprzez opresje, które oddziałują
zewnętrznie na miejsca zamieszkania,
przedmioty i zwierzętaś tak e poprzez obsesje,
które zaburzają równowagę duchową,
psychiczną i emocjonalną, wzbudzając
natarczywe my li i koszmary senne, skłaniając
do samobójstwaś a wreszcie poprzez opętanie,
które „parali uje” ciało i zmysły.
ródła działania demona i jego mo liwo ci
Moc diabła nie jest jednak nieskończona,
chocia wyrządza wielkie szkody natury
duchowej i fizycznej w naszym yciu, w wielu
mał eństwach i rodzinach, w naszym kraju i w
wiecie - by wspomnieć chocia by wojny,
zamachy terrorystyczne, zabójstwa, kradzie e,
gwałty, deprawacje seksualne, zdrady
mał eńskie, których nie mo na przypisać
wyłącznie mocom zła pochodzącym od
człowieka. Nale y pamiętać równie o tym, e
diabeł porusza się w granicach wyznaczonych
przez Boga. w. Jan Chryzostom nazywał
szatana „u więcicielem dusz", mając na
uwadze tych ludzi, którzy, do wiadczywszy
nadzwyczajnego działania demonicznego i
związanego z nim cierpienia, przylgnęli całym
sercem do Chrystusa, otrzymując łaskę
duchowej wolno ci i więto ci.

Posła ie św. A

y

W ród istotnych przyczyn nadzwyczajnego
działania złego ducha nale y wskazać
dobrowolne,
wiadome i długotrwałe
pozostawanie w grzechach miertelnych,
nałogach oraz perwersjach seksualnych.
ródłem „infekcji demonicznej" jest te
bałwochwalstwo (np. satanizm,
neopogaństwo), okultyzm, spirytyzm (np.
wywoływanie duchów), magia czarna, biała i
czerwona, wró biarstwo (np. horoskopy,
numerologia, astrologia, tarot), niektóre formy
muzyki (np. techno, blackmetal, muzyka
satanistyczna), filmy i ksią ki ezoteryczne (np.
Harry Potter), ró nego rodzaju paramedyczne
terapie, bazujące na tajemniczych i
niezweryfikowanych przez naukę energiach
(np. bioenergoterapia, radiestezja,
homeopatia).
Do wiadczenia egzorcysty
Codziennie do egzorcystów zgłaszają się ofiary
okultyzmu, magii, wró biarstwa,
niekonwencjonalnej medycyny. Są to osoby w
ró nym wieku, pochodzące z ró nych
rodowisk, które na skutek doznanego zła
cierpią duchowo, psychicznie, moralnie i
fizycznie. Często z powodu swoich problemów
są skazane na samotno ć, obojętno ć i
niezrozumienie. Szukały pomocy wszędzie i na
ró ne sposoby. Niestety, nie zawsze trafiały
pod wła ciwy adres, tracąc przy tym czas i
pieniądze, a czasami wszelką nadzieję na
łaskę uzdrowienia i wyzwolenia. Jednak Bóg o
nich nie zapomniał. Jego łaska, udzielona za
po rednictwem egzorcyzmu bąd modlitwy
uwolnienia, pomogła tym ludziom na nowo
cieszyć się darem ycia i zdrowia.
Jedną z takich osób był kilkunastoletni
chłopiec, którego ze względu na jego
fascynację ksią kami J. K. Rowling nazwałem
„ofiarą Harry'ego Pottera". Przez kilkana cie
miesięcy
ycie rodziny chłopca było
skoncentrowane wyłącznie na jego cierpieniu,
bowiem nagle jego zdrowie uległo radykalnemu
pogorszeniu.
Z powodu intensywnych i długotrwałych bólów
głowy i ołądka nie mógł normalnie yć, je ć,

pić, bawić się i uczyć. Cierpiał na bezsenno ć,
czasami doznawał ataku epilepsji i okresowego
parali u nóg. Szczegółowe i specjalistyczne
badania medyczne nie wykazały adnej
powa nej choroby, a zastosowane terapie
okazały się bezskuteczne. Stan jego zdrowia
pogarszał się. Zdesperowani rodzice zwrócili
się do mnie. W ciągu kilku tygodni kilkakrotnie
odprawiłem nad chłopcem egzorcyzmy.
Podczas modlitwy chłopiec zachowywał się
nadzwyczaj agresywnie i nienaturalnie.
Krzyczał, płakał,
miał się, pluł na
trzymającego go ojca, na mnie, na krzy , obraz
Matki Bo ej i zdjęcie Benedykta XVI. Ze zło cią
reagował na słowa modlitwy, na znak krzy a i
wodę więconą. Nie miał władzy nad swym
ciałem, do wiadczając krótkotrwałych ataków
epilepsji. Uwolnienie spod wpływu złego ducha
nastąpiło po czwartym egzorcyzmie. Przez
następne dwa tygodnie został poddany
obserwacji lekarskiej, która nie wykazała
adnej choroby. Obecnie chłopiec czuje się
bardzo dobrze, nie odczuwa
adnych
dolegliwo ci.
Kolejnymi osobami zranionymi przez złego
ducha były dwie młode dziewczyny, które pod
wpływem słuchanej muzyki satanistycznej
prze ywały, niezale nie od siebie, te same
negatywne stany psychiczne. Pogrą one w
depresji i zniewolone obsesyjnymi my lami
samobójczymi, próbowały odebrać sobie ycie.
Zanim spotkały się ze mną, nie były w stanie
ani modlić się, ani zrezygnować ze słuchania
wspomnianej muzyki. Za po rednictwem
modlitwy uwolnienia odzyskały duchową
wolno ć.
Inną „ofiarą" działania demonicznego był
dorosły mę czyzna, który przez wiele lat
korzystał z usług bioenergoterapeutów. W
wyniku ich zabiegów do wiadczył powa nej
choroby organizmu, a tak e nasilających się
stanów depresyjnych oraz bezsenno ci.
Równie relacje z lud mi uległy pogorszeniu z
powodu jego nieuzasadnionej agresji. Po
kilkakrotnym egzorcyzmie nastąpił proces
uzdrowienia i uwolnienia.

Posła ie św. A

y

Jasiu jedzie a rowerze do koś ioła. Ksiądz pyta Jasia: dla zego ie
w hodzisz do koś ioła?
Na to Jasiu: Bo ie a i kto popil ować roweru.
Ksiądz odpowiada: Du h Święty i popil uje.
Jasiu w hodzi wię do koś ioła i głoś o się żeg a: W i ię Oj a i Sy a.
A e .
Słyszą to ksiądz zwra a uwagę: A gdzie Du h Święty?
Żarty ie poświę o e

1. Komu znalezienie Krzy a w. przypisuje się .? (odp.
Odpowiedzi na pytania konkursowe
w gazetce)
nale y oddać w zakrystii lub
2. Jak nazywa się modlitwa uwalniająca od wpływów
w
kancelarii,
albo przesłać poczt
szatana?
(mo
na
e-mailem)
z dopiskiem:
3. W jakim Nowy Testament został napisany w języku
Konkurs
Religijny
- do dnia
greckim
20.09.2012
a)
SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIŹDZI
b) łacińskim
c) hebrajskim
Nagrodę w Ko kursie Religij y ufu dował:
PRAWIDŁOWŹ ODPOWIŹDZI
Z POPRZŹDNIŹŻO MIŹSI CA:
1. adna z źwangelii nie opisuje
wniebowzięcia Matki Bo ej.
2. P. Jezus miał 12 lat, gdy po raz
pierwszy nauczał w wiątyni.
Byto , ul. Piekarska
3. P. Jezus miał trzydzie ci lat, gdy
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: /
rozpoczął publiczne nauczanie.
)ałatwia y wszelkie for al oś i
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
związa e z pogrze e
otrzymuje Agata Stycze
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
- gratulujemy!
 Posiada y własne kre atoriu
 Gwarantuje y solidne usługi potwierdzone
PARAFIALNA INTENCJA
nie iecki certyikate jakości
YWŹŻO RÓ A CA:
 Wykonuje y ekspresowe przewozy zwłok
O błogosławieństwo Bo e i owoce Źucha
w kraju i zagranicą
więtego dla pracy duszpasterskiej w
BIURO CZYNNE:
naszej parafii w nowym roku szkolnym.
 W ka elarii paraial ej przyj uje y i te je szal e a owy rok oraz za ówie ia
a krzyże z arły h do kapli y św. Bar ary.
 )e względu a li z e zaję ia popołud iowe dzie i i i h ieo e ość a Mszy św.
szkol ej astąpiła ała z ia a: w zwartki Msze św. odprawia e ędą o godz. . i
. , zaś w IV zwartek iesią a dodatkowa Msza św. szkol a o g. . .
 W każdą -gą iedzielę iesią a kolekta przez a zo a ędzie a spłatę kredytu
za iąg iętego a re o t koś ioła.

Posła ie św. A

y

KALENDARIUM SIERPNIA
Odeszli do wie z oś i:
Józef Olszowski, l. 67
Gertruda Dziedzic, l. 91
Zygmunt Kowolik, l. 64

Sakra e t

ałżeństwa zawarli:

Bartosz Wa ławek i Ag ieszka Cyga

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:
Kornelia Huras
Alan Ali
Iwona Szekułowska
Zuzanna Białow

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 sobotę poprzedzającą o godz. 19.00 w salce).
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 CZYNNA:
po iedziałek: . - . ,
wtorek i środa: . - .
zwartek: . - . ,
so ota: . - .

,

NR KONTA BANKOWEGO PARAFII:

POSŁANIEC ŚW. ANNY

GAZETKA PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU
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