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STATYSTYKA SIERPNIA  

Odeszli do wie z oś i: 
Janusz Szumilak, l. 57 
Jan Mandrak, l. 73 
Paweł Barsta, l. 67 
Cecylia Łądka, l. 65 
Zenon Gleba, l. 48 
Urszula Padiasek, l. 63 
Zbigniew żładki, l. 78 
Janina Janiszewska, l. 101 

źdwarda Lewińska, l. 95 
Tadeusz Piątek, l. 64 
Leszek Charubin, l. 76 
Józef Marut, l. 71 
Helena Siuta, l. 91 
źl bieta Szpak, l. 79  
Irena Kmiecik, l. 71 

Sakra e t ałżeństwa zawarli: 

 

 

 

 

Tomasz Orszulak i Alicja Stachurska 
Mariusz Kozakiewicz i Sylwia Wójcik 

Rafał Dronia i Anna Hajze 

 

 

Sakra e t hrztu 
przyjęli: 

Dominik Bartoń 

Olga żemuła 

Aleksander Dronia 

Wraz z nastaniem nowego roku szkolnego, gdy wszyscy są wypoczęci, a 
umysły głodne intelektualnego pokarmu, chciałabym zachęcić do zastanowienia się 
nad pojęciem grzechuŚ czym on jest, jakie spustoszenie czyni w ludzkich sercach i duszach? 
Czy to spustoszenie mo e być widoczne na zewnątrz? Czy grzesznika mo na rozpoznać gołym 
okiem? Dokąd prowadzi grzech? Na czym polega skuteczna metoda walki z nim?  
Je eli te pytania cię intrygują, zachęcam do sięgnięcia po ksią kę Żranka Perettiego "Przysięga". 
Autor ju  we wstępie do niej odpowiada na jedno z powy szych pytań. Pisze bowiemŚ Grzech to 

potwór, którego uwielbiamy się wypierać. Podkrada się, odgryza kawałek naszego życia, wraca i 
znów kąsa. Nawet gdy krwawimy, wolimy myśleć, że nic się nie stało. To dlatego grzech jest 
monstrum doskonałym, ludożercą, który oślepia i paraliżuje swe ofiary, przekonując je, że 
wszystko jest w porządku i nie potrzeby uciekać. Potem pochłania je bez pośpiechu. Straszne? A 
zapewniam, e to dopiero początek zmagań. Polecam i yczę głębokich przemy leń.         Iwona 

Wiecz y odpoczy ek racz i  dać, Pa ie,  
a światłość wiekuista iechaj i  świeci... 

Sakrament chrztu i błogosławie stwo rocznych dzieci:  
I-sza niedziela miesiąca na Mszy w. o godz. 16.00 (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 PARAFIALNA  - - -  C)YNNA: 

po iedziałek .  - .  ks. Pro osz z zwartek .  - .  ks. Pro osz z 

wtorek i środa .  - .  ks. Leszek so ota   .  - .  ks. Pro osz z 
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 WR)ESIEŃ  /  

Kiedy poznał Ojciec w. o. Pio? 
– Miałem 10 lat. Zabrano naszą grupę 
chłopaków – ju  wtedy my leli my o yciu 
zakonnym – do klasztoru o. Pio. Ale z tego 
spotkania mam negatywne wspomnienie. 
Jak to? 
– Ale jednocze nie piękne. 
Zakonnik poprosił o. Pio, 
eby nas wyspowiadał. 

Ojciec Pio się obruszyłŚ  
„Nie!” – odpowiedział 
s t a n o w c z o .  –  „T o 
d z i e c i a k i ,  w y  j e 
wyspowiadajc ie ,  n ie 
ka cie mi tracić czasu”. 
I miał rację. W końcu i tak 
nas wyspowiadał. 
Spowied  u o. Pio była 
w y d a r z e n i e m 
przejmuj cym? 
– Podczas udzielania 
rozgrzeszenia o. Pio 
trzęsła się ręka, gdy kre lił 
w powietrzu znak krzy a. 
Tak dobitnie wypowiadałŚ 
„ja odpuszczam tobie 
grzechy...”, e czuło się, i  
faktycznie zdejmuje z 
człowieka cię ar, jaki nosił. Wierzył, e tak 
wypełnia misję kapłańską – w imię Boga 
odpuszcza grzechy. I penitent stawał się 

czysty, wolny i niewinny jak w chwili chrztu. 
Dlatego ludzie lgnęli do o. Pio. Spowied  u o. 
Pio dawała im pewno ć uzyskania 
przebaczenia u Boga. 
Czy faktycznie o. Pio widział grzechy i 

intencje penitenta? 
– Nie zawsze, lecz wtedy, 
kiedy Pan Bóg go o wiecał. 
MówiłŚ „a tego grzechu mi 
nie powiesz?”. Opowiem 
historię żiovanniego di 
P r a t o ,  z n a n e g o 
we Włoszech antyklerykała. 
Był on za artym komunistą, 
przy czym człowiekiem 
wyjątkowo nerwowym, 
upartym. Pewnego dnia 
zjawił się w San Giovanni 
Rotondo – ukląkł przed o. 
Pio i poprosił o spowied . 
A  o .  P i o  n a  t o :  
„Wyno  się!”. Di Parto 
oburzonyŚ „Nie, ja muszę 
się wyspowiadać!”. O. Pio 
odparłŚ „Precz!”. Komunista 
upiera się nadal, a o. Pio:  
„Albo ty stąd wyjdziesz, 
albo ja”. żiovanni nie ruszył 

się, więc o. Pio wstał i poszedł. Dlaczego? Bo 
przejrzał jego duszę, wiedział kim jest. 
To chyba tym bardziej powinien go 

 ń3 IX przypada rocznica mierci w. Stygmatyka - o trudnym charakterze i jego duchowych dzieciach 
z o. kapucynem Marciano Morra, wiadkiem ycia w. o. Pio, rozmawia Joanna B tkiewicz-Bro ek 
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przyj ć?! 
– Niekoniecznie. żiovanni di Prato prze ył 
kryzys, wpadł w jeszcze gorszy krąg grzechu 
i osiągnąwszy dno, zaczął wkraczać na drogę 
głębokiego nawrócenia. Wrócił do San 
Giovanni Rotondo. Ale o. Pio znowu go 
wyrzucił, tłumaczącŚ „Jeste  na trudnej drodze, 
ale jak mam ci udzielić rozgrzeszenia, skoro 
nie chodzisz na Msze w. w niedzielę. Zacznij 
chodzić na Msze, a cię rozgrzeszę”. Historię tę 
opowiadał mi osobi cie żiovanni. Wrócił do o. 
Pio zadowolony, gdy  przez osiem niedziel pod 
rząd chodził na Msze w. „Teraz musisz mi dać 
rozgrzeszenie” – mówi do o. Pio. A więty pytaŚ 
„A na którą godzinę chodziłe ?”. Komunista 
zadowolony odpowiadaŚ „Na 6.30 rano, widzisz 
więc, ojcze Pio, e się po więciłem”. Ojciec Pio 
pytaŚ „To w twojej parafii nie ma pó niejszych 
Mszy?”. „Są, ale co by powiedzieli ludzie, 
gdyby zobaczyli, e komunista Giovanni di 
Prato chodzi na Msze?!” – odpowiada 
Giovanni. Ojciec Pio na toŚ „Więc i tym razem 
odejd  stąd”. 
Surowy wi ty. 
– Ale dzięki próbom, na jakie wystawił go o. 
Pio, żiovanni stał się więtym. Jako jeden z 
nielicznych miał wstęp do pokoju o. Pio, był 
jego zaufanym. Stanął na czele grupy 
modlitewnej – duchowych dzieci o. Pio. Do San 
żiovanni Rotondo napływały tłumy takich 
Giovannich. Ludzie spali pod drzewami, 
czekając na spotkanie z o. Pio. 
Wszyscy czekali tylko, by  si  
wyspowiadać? 
– Tak. Zawsze do konfesjonału o. Pio stały 
dwie kolejki z biletamiŚ jedna przybyszów z 
daleka, druga wie niaków z okolicy, tzw. dzieci 
duchowych o Pio. 
Jak to z biletami? 
– Chętnych do spowiedzi było tylu, e 
dochodziło do bójek o miejsce. Porządku 
pilnowały słu by specjalne. Kapucyni wymy lili, 
by stworzyć biuro spowiedzi. Brat miał listę 
penitentów i okre lał przybli oną datę 
spowiedzi. Je li trzeba było czekać miesiąc, 
wtedy ludzie rozje d ali się. Wracali 

po otrzymaniu telegramu, e sprawa 
jest aktualna. 
Ile czasu o. Pio sp dzał w konfesjonale? 
– Kiedy był młodszy, spowiadał cały dzień. 
Potem zredukował ten czas z 17 do 10 godzin 
dziennie. 
A kiedy jadł? 
– Jadł mało, czasem pił kubek kakao lub 
szklankę piwa. Nie oszczędzał się. Pewnego 
dnia zemdlał. Odprowadzili my go do pokoju, 
by odpoczął. Jeden z braci polecił odwołać 
spowiedzi. Po 5 minutach o. Pio ądał, by 
odprowadzić go do konfesjonału, bo tam 
cierpią ludzie. Ale przemęczenie było te  
u niego powodem wybuchów nerwowych. 

wi ty si  zło cił? 
– I to jak! Tłumaczył, e to wynik jego 
charakteru i nic na to nie poradzi. O. Pio był 
wię niem konfesjonału. Kiedy po 16 godzinach 
wychodził z niego, oblepiały go kobiety 
i błagały o modlitwę, dotykały. Ja bym te  
wyszedł z siebie. 
Jakim jeszcze typem człowieka był wi ty 
stygmatyk? 
– Pięknym. Nigdy nie opowiadam o nim w 
kontek cie stygmatów, bilokacji, cudów. Bo nie 
widać wtedy brata, z którego kipiała energia, 
inteligencja, spryt. Czytał w ludzkich 
spojrzeniach. artował często z nutą sarkazmu. 
Do historii przeszła sprawa kobiety z Foggii, 
która przyszła do niego po radę. Miała stanąć 
przed sądem za rzekomy nielegalny handel 
mąką. Po drugiej wojnie wiatowej ludzie tak 
ratowali się przed biedą. Otó  ta kobieta pyta, 
czy wynająć adwokata. A o. Pio na toŚ „Sama 
stań przed sądem i mów wszystko na opak: 
kiedy spytają, jak się nazywasz, wyrecytuj 
adres itd.”. Kobieta zdziwiła się, ale posłuchała. 
Sędzia uznał ją za szaloną i kazał wyprowadzić 
z sali. Uniewinniono ją. Przyjechała do o. Pio 
z  p r e t e n s j a m i ,  b o  
„zgrzeszyła, odgrywając szaloną przed sądem”. 
Ojciec Pio odparłŚ „Ale  nie, niczego nie 
udawała . Szalona to ty jeste ”.  
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Odpowiedzi na pytania konkursowe 
nale y oddać w zakrystii lub  

w kancelarii, albo przesłać e-mailem 
z dopiskiem: Konkurs Religijny  

- do dnia 20.09.2015 
 

SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI 
WYLOSUJEMY NAŻROD ! 

1. Do jakiego wyznania nale ał ko ciół w. Wojciecha 
przed II wojną wiatową? (odp. w gazetce) 
2. Na czym polega dar bilokacji? (miał go m.in. o. Pio) 
3. W jakim mie cie spoczywa trumna ze szczątkami w. 
o. Pio? 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:  

 

1. Kaplicę na cmentarzu Mater Dolorosa 
ufundowała Julianna żarus z Rozbarku. 
2. Du y kielich, w z którego rozdziela się 
wiernym Komunię w., to inaczej 
cyborium. 

3. żenezis, to inaczej Księga Rodzaju. 
 

Nagrod  (odebrać u ks. Proboszcza) 
otrzymuje Jakub Stochła 

- gratulujemy - 

 

Po zakończeniu II wojny wiatowej ko ciół 
protestancki opustoszał w wyniku znacznego 
odpływu miejscowej ludno ci. Zaadaptował go 
pochodzący z Kresów ks. Zygmunt 
Staniszewski, który wraz z wiernymi zaczął 
odprawiać tu nabo eństwa. Za swego patrona 
ksiądz i wierni uznali w. Wojciecha i w 1950 r. 
powstała nowa parafia. Cztery lata pó niej do 

Bytomia powrócili franciszkanie, którzy 
przeprowadzili intensywne prace remontowe, 
uwieńczone w 1962 r. ustawieniem w głównym 
ołtarzu figury w. Wojciecha. W 1997 r. udało 
się zakonnikom sprowadzić z czeskiej Pragi do 
Bytomia szczątki w. Wojciecha, dzięki czemu 
bytomski ko ciół jest jednym z niewielu w 
Polsce, który posiada tak cenną relikwię.                  

-  Byto , ul. Piekarska  

TELEFON C)YNNY 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 iecki  certyikate  jakości 

 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok  
w kraju i zagra icą 

BIURO C)YNNE: 

Nagrodę w Ko kursie Religij y  ufu dował: 

 

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 

PARAFIALNA INTENCJA 
YWEŻO RÓ A CA: 

 

 O błogosławieństwo Bo e i owoce 
Ducha więtego dla pracy 

duszpasterskiej w naszej parafii w 
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źranciszkanie i ko ciół w. Wojciecha  
- ponad 700 lat historii 

 
Historia parafii pw. w. Wojciecha w Bytomiu 
nieodłącznie wią e się z historią franciszkanów 
w naszym mie cie. Wraz z nadaniem 
Bytomiowi praw miejskich w 1254 r. przez 
Władysława Opolczyka ufundowany został 
przez niego tak e w południowo-wschodniej 
czę ci miasta drewniany klasztor i ko ciół pw. 
w. Mikołaja. Tym samym Bytom stał się 

jednym z wa nych o rodków franciszkanów w 
ówczesnej Polsce, a ju  na początku XIV w. w 
miejscu, gdzie stał drewniany ko ciół powstał 
nowy, murowany. Działalno ć franciszkanów w 
Bytomiu była bardzo o ywiona. Jako pierwsi w 
Bytomiu zało yli stacje Drogi Krzy owej oraz 
tradycję budowy szopki bo onarodzeniowej. 
Tutaj tak e regularnie głosili kazania w swoim 
ko ciele oraz rozwijali naukę poprzez stałą 
obecno ć lektora. 
Zmiany zarówno w ko ciele, jak i w klasztorze 
zaszły w 1369 r., kiedy czę ć Bytomia weszła 
w skład Księstwa Cieszyńskiego. Równie  
napięcia religijne, w tym istniejące dwa nurty w 
Zakon i e  Ż ranc i szk anów ,  od rębn ie 
interpretujących franciszkańską regułę, miały 
wpływ na dalsze losy zakonników w Bytomiu, 
którzy w 1430 r. zostali na kilka lat usunięci z 
miasta. Po siedmiu latach do miasta przybyli 
tzw. franciszkanie – obserwanci, będący 
zwolennikami pierwotnej, surowej dyscypliny w 
zakonie. Ciekawostką jest fakt, e klasztor 
bytomski był pierwszym w Polsce i na ląsku 
klasztorem zarządzanym przez franciszkanów 
– obserwantów, zwanych w Polsce 
bernardynami. 
Kolejne lata przyniosły rozkwit bytomskiego 
klasztoru. 20 maja 1454 r. wizytował go wielki 
kaznodzieja i reformator zakonu w. Jan 
Kapistrant. W tym równie  okresie ył bytomski 
zakonnik o. Aleksy ze Spiszu. Słynący z cudów 
franciszkanin zmarł w 1498 r., a jego grób w 
bytomskiej kaplicy ko cioła w. Krzy a stał się 

miejscem czci. W XV w. przystąpiono 
do budowy gotyckiej 

wiątyni  i  nowego 
klasztoru, który został 
jednak opuszczony w 
pierwszej połowie XVI 
w., na skutek rozwoju protestantyzmu na 

ląsku. Ówczesny władca Bytomia margrabia 
Jerzy Hohenzollern wobec sprzeciwu 
franciszkanów, nie godzących się na adne 
ustępstwa reformacyjne, zmusił ich do 
opuszczenia miasta. To niewątpliwie 
przyczyniło się do zniszczenia zarówno 
ko cioła jak i klasztoru, które pozostawione bez 
opieki popadały w ruinę.  
Sytuacja zmieniła się na początku XVII w. Na 
fali kontrreformacji franciszkanie ponownie 
wrócili do Bytomia, od razu przystępując do 
remontu obiektów sakralnych oraz do walki o 
zwrot zagrabionego sprzętu i ko cielnych 
kosztowno ci. Dzięki zaanga owaniu 
bytomskich franciszkanów ko ciół i klasztor 
został odremontowany, zało ono bibliotekę 
klasztorną a tak e zbudowano w ko ciele nowe 
organy. Niestety, tzw. wojna trzydziestoletnia, 
która rozpoczęła się w 1618 r. – doprowadziła 
ponownie do wielu zniszczeń w klasztorze. W 
1627 r. do Bytomia wkroczyły wojska 
szwedzkie, które nie tylko nie oszczędziły 
miasta, ale tak e splądrowały klasztor i ko ciół 
nale ący do ojców franciszkanów.Przełomowy 
okres w dziejach bytomskiego klasztoru 
nastąpił w 1697 r., kiedy to Leon Żerdynand 
von Donnersmarck przyjął wiarę katolicką, 
dzięki czemu  najbogatsza rodzina na ląsku 
odmieniła wizerunkowo zarówno klasztor, jak i 
ko ciół. Niestety po wojnie prusko-austriackiej 
w 1742 r. Bytom został przyłączony do Prus, 
gdzie władze zaczęły ingerować w wewnętrzne 
sprawy klasztoru, doprowadzając ostatecznie w 
1810 r. do kasaty zakonów, a tym samym 
bytomskich franciszkanów. Budynek klasztoru 
został przekazany władzom miejskim, które 
zaadaptowały go na cele szkolnictwa, za  sam 

Posła ie  św. A y  

Uczestniczył  Ojciec we  Mszach 
sprawowanych przez o. Pio. Dlaczego 
trwały tak długo 
– Nie zawsze tak się działo. Kiedy mógł 
odprawiać w ko ciele, robił to dwie godziny. 
Potem Watykan ograniczył mu czas 
na źucharystię do 45 minut. Przyjął to z bólem, 
ale na tym polegała te  jego więto ć – był 
posłuszny Ko ciołowi nawet w okresie, kiedy 
do wiadczył z jego strony wielu cierpień. 
I kiedy na dwa lata zakazano mu publicznego 
odprawiania Mszy w., to w kaplicy klasztoru 
sam celebrował źucharystię nawet przez kilka 
godzin. Brat, który mu towarzyszył, zwykle 
zasypiał. Czemu tak długo? W czasie Mszy 
były dwa momenty, kiedy o. Pio zastygałŚ 
w czasie modlitwy „za ywych” tu  przed 
konsekracją i tu  po niej. 
I co si  z nim wtedy działo? 
– Wbijał wzrok w jaki  punkt i stał nieruchomo 
nawet 30 minut, jakby go nie było. Wkraczał w 
mistyczną jedno ć z Bogiem. W ko ciele 
zapadała głęboka cisza i tak trwali my, a  o. 
P i o  
„wracał” i podejmował modlitwę.  
Wspomniał Ojciec o duchowych dzieciach 
o. Pio. Kto stawał si  takim dzieckiem? 
– Sam poszedłem do o. Pio i poprosiłem go, by 
mnie adoptował jako syna duchowego. 
OdpowiedziałŚ „Dobrze, ale nie przynie  
mi wstydu”. Ojciec Pio troszczył się nie tylko 
o sprawy ducha swoich „dzieci”, 
ale interesował się ich yciem, zdrowiem 

w najdrobniejszych szczegółach. Jak ojciec 
dawał im dobre rady. Ludzie więc garnęli się 
do niego i stawali się jego duchowymi dziećmi. 
Dzi  na wiecie s  tysi ce duchowych 
dzieci o. Pio. Co znaczy być dzieckiem 
duchownym o. Pio? 
– yć tak, by nie stracić z oczu Ojca, yć 
ź w a n g e l i ą ,  n a u k ą  K o c i o ł a , 
błogosławieństwami, przebaczeniem, bronić 
ycia, nie być obojętnym na aborcję 

i manipulacje przy yciu. Samo odmawianie 
pięciu „Ojcze nasz” nie wystarczy. Je li 
spotkasz biedaka, nie wolno ci przej ć 
obojętnie. Je li nie mo esz mu nic podarować, 
podziel się u miechem. Dzieci duchowe o. Pio 
muszą dzi  tworzyć lepszy wiat. 
Ojciec Pio prosił swoje duchowe dzieci, by 
decydowały si  na tzw. ofiar  zast pcz . Co 
to oznacza? 
– Postaram się to wytłumaczyć na przykładzie 
o. źdoardo. Nasz współbrat pewnego dnia 
załamał się nerwowo, jego stan był powa ny. 
Musiał się leczyć w klinice. Zwrócił się do o. 
PioŚ „Niech mi ojciec pomo e i uzdrowi na 
zawsze”. Ojciec Pio odmówiłŚ „Na moim ciele 
nie ma ju  ani pięciu centymetrów, by nosić 
twoją chorobę”. Ojciec źdoardo był załamanyŚ 
„To znaczy, e abym wyzdrowiał ja, ojciec 
musiałby zachorować za mnie?”. O to więc 
chodzi w ofierze zastępczej – jeden zabiera 
chorobę drugiemu, choruje albo decyduje się 
na cierpienie psychiczne lub inny trud za drugą 
osobę. Tak jak Jezus na krzy u – ofiarował się 

Ks. Leszek Skorupa  urodził się 30.03.1979 r. w żliwicach w rodzinie 
Stanisława i Stanisławy. Ma trzech braciŚ Stanisława, Andrzeja (zm. 
15.04.1995) i Mariusza. Pochodzi z parafii NMP Matki Ko cioła w 
żliwicach (os. Sikornik). Przed wstąpieniem do seminarium słu ył w 
parafii jako ministrant. Ukończył Technikum Rolnicze w Ornontowicach. 
Jest absolwentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 
(obronił pracę magisterską pt.Ś „Komunizm – rewolta przeciw tajemnicy 
Krzy a. Próba zniszczenia chrze cijaństwa w ZSRR”). więcenia 
kapłańskie otrzymał 3.06.2006 r. Jego hobby toŚ sport (m.in. 

kilkukrotnie ukończył Półmaraton Bytomski), podró e, czytanie. Dotychczas posługiwał w 
parafiachŚ w. Żranciszka w Zabrzu, Bo ego Ciała w Bytomiu oraz w katedrze w. Ap. Piotra i 
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Na samym początku dziękuję Bogu, e 
posłał mnie tutaj. Dziękuję ks. Proboszczowi i 
ks. Tomaszowi, za braterską i yczliwą 
atmosferę na plebanii, za wspólnie spędzony 
czas w ko ciele, przy ołtarzu, ale i w tej zwykłej 
codziennej atmosferze domu, który dane nam 
było wspólnie tworzyć. Mogłem się wiele 
nauczyć od Nich patrząc na ich kapłańskie 
d o w i a d c z e n i e  i  d u s z p a s t e r s k i e 
zaanga owanie. 

Dziękuję tym, którzy troszczyli się o mnie 
czy to przez modlitwę, czy zwykły ludzki gest, 
dobre słowo, u miech. Słowa wdzięczno ci 
składam Paniom Katechetkom, Dyrektorom 
szkół, gronu pedagogicznemu, Panom 
ko cielnym, organistom, nadzwyczajnym 
szafarzom, III karmelowi, mariankom, 
ministrantom i lektorom oraz ich rodzicom. 
Przez trzy lata starałem się towarzyszyć 
tegorocznym bierzmowańcom podczas ich 
formacji. Im te  dziękuję za ten wspólny czas. 

W tej parafii co najmniej kilkana cie razy 
do wiadczyłem tego, e Bóg naprawdę 
wysłuchuje modlitw. Miałem to szczę cie 
odprawiać nabo eństwa do Miłosierdzia 
Bo ego - to wa ne i piękne do wiadczenie 
polecać siebie i wiernych Bogu, którego serce 
jest zawsze kochające. Ta wspólnota jest 
ywa, poniewa  Bóg spojrzał na nas co 

najmniej dwa razy w ciągu ostatnich trzech lat, 
kiedy po imieniu powołał dwóch z naszych 
lektorów, aby poszli za Nim. My lę tu o 
naszych klerykach i jestem bardzo szczę liwy z 
tego powodu. Bogu potrzeba za to wszystko 
dziękować i stale trwać przed Nim z darem 
wzajemnej modlitwy. 

Pragnę wspomnieć w tym miejscu tak e 
chorych z naszej parafii, których odwiedzałem 
z posługą sakramentalną. Jest ponadto wiele 
osób, które na zawsze pozostaną w moim 
sercu i w mojej pamięci. Wszystkim dziękuję i 
obiecuję modlitwę za waszą parafię.  

Wspomnienia ks. Tomasz i ks. Krzysztofa na zako czenie pracy duszpasterskiej w naszej parafii 

24 sierpnia 2009 roku zostałem 
mianowany wikariuszem parafii w. Anny w 
Bytomiu. Wiadomo ć tę przyjąłem niechętnie, 
obawiając się, e prosty synek ze wsi nie 
poradzi sobie w tak du ej parafii. Szybko 
okazało się jednak, e nie jest tak le, jak się 
mogło wydawać. To tu mogłem zrozumieć, co 
znaczy, e Ko ciół yje. Bóg postawił na mojej 
drodze ludzi, którzy stali się dla mnie pomocą 
w pracy duszpasterskiej, ale te  pomogli 
odkrywać siebie i rozwijać swoje powołanie. To 
na Rozbarku wychowało się moje kapłaństwo. 
Posługa w konfesjonale, przy ołtarzu, w 
kancelariiś to tu zdobywałem pierwsze szlify. 
Kiedy zdarzyło mi się natrafić na ró nego 
rodzaju przeszkody, zawsze mogłem liczyć na 
wsparcie. Ludzie przy ka dej sposobno ci 
okazywali mi du o yczliwo ci, a na 
ró norakich wizytach domowych byłem 
przyjmowany z serdeczno cią i dobrocią. 
Trudno mi jest dzisiaj egnać się, wspominając 

to wszystko, co u was prze yłem i czego 
do wiadczyłem ale wierzę, e Bóg celowo 
połączył nasze drogi po to, by my mogli się 
nawzajem ubogacić. I z tym bogactwem, które 
od was otrzymałem idę dalej, do tych, do 
których Bóg mnie posyła. 

Je eli mogę o co  was prosić, to 
chciałbym być zapamiętany jako Bo y, 
spełniony duszpasterz oraz szczę liwy, 
energiczny człowiek. Pragnę podziękować ks. 
prob. Dariuszowi za współpracę, cierpliwo ć i 
wyrozumiało ć oraz za to, e nie bał się 
powiedzenia prawdy w oczy, nawet, je li 
miałoby to zaboleć. Dziękuję równie  całej 
wspólnocie za wsparcie, ks. Adamowi i 
Krzysztofowi za współpracę i do wiadczenie, 
które razem zdobywali my. Dziękuję za czas, 
który spędzili my na wspólnej modlitwie, 
u miech, wszystkie rozegrane mecze, wspólne 
wypady w góry, wyjazdy do radia oraz wspólne 
posiłki w okolicznych fast foodach. Prze yłem u 
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W TYGODNIU KONFESJONAŁ MS)A ŚW.  

PONIED)IAŁEK 

.  ks. Leszek  ks. Pro osz z 

.  ks. Pro osz z ks. Pro osz z  

WTOREK 

.  ks. Leszek  ks. Pro osz z 

.  ks. Pro osz z  ks. Leszek  

ŚRODA 

.  ks. Pro osz z  ks. Leszek  

.  ks. Leszek  ks. Leszek 

C)WARTEK 

.  ks. Pro osz z ks. Pro osz z 

.  ks. Leszek  ks. Leszek  

PIĄTEK 

.  ks. Pro osz z ks. Leszek  

.  ks. Leszek  ks. Pro osz z 

SOBOTA 

.  wg ieżą y h ustaleń wg ieżą y h ustaleń 

.  wg ieżą y h ustaleń wg ieżą y h ustaleń 

W KOLEJNE NIEDZIELE MIESIĄCA: 
 MSZA W. KONźESJONAŁ 

I  

7.30 ks. Leszek ks. Proboszcz 

9.00 ks. Proboszcz ks. Leszek 

10.30 ks. Leszek ks. Proboszcz 

12.00 ks. Leszek ks. Proboszcz 

16.00 ks. Proboszcz ks. Leszek 

II  

7.30 ks. Proboszcz  ks. Leszek 

9.00 ks. Leszek ks. Proboszcz 

10.30 ks. Proboszcz ks. Leszek 

12.00 ks. Proboszcz ks. Leszek 

16.00 ks. Leszek ks. Proboszcz 

 MSZA W. KONźESJONAŁ 

III  

7.30 ks. Leszek ks. Proboszcz 

9.00 ks. Proboszcz ks. Leszek 

10.30 ks. Leszek ks. Proboszcz 

12.00 ks. Leszek ks. Proboszcz 

16.00 ks. Proboszcz ks. Leszek 

IV  

7.30 ks. Proboszcz  ks. Leszek 

9.00 ks. Leszek ks. Proboszcz 

10.30 ks. Proboszcz ks. Leszek 

12.00 ks. Proboszcz ks. Leszek 

16.00 ks. Leszek ks. Proboszcz 

UWAŻA! Spowied  Ń5 min. przed ka d  Msz  w. oraz w soboty od godz. Ń7.00 

ODWIED)INY CHORYCH - /w so oty od godz. .  

. wrzesień . grudzień . arze  . zerwie  

. paździer ik . sty zeń . kwie ień . lipie  tylko os. Roz ark  

. listopad . luty . aj . sierpień   tylko os. A. Bożka  


