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M o d l i t w a  r ó a ń c o w a  u c z y ł a 
chrze cijańskiego ycia naszych rodziców, 
dziadków, pradziadków. Ró aniec jest 
modlitwą prostą i bogatą w odniesienia biblijne. 
Rozwa amy w nim najwa niejsze wydarzenia 
zbawcze, które dokonały się w Chrystusie. 
Modlitwa ta jest nieustannym uwielbieniem 
Matki Naj więtszej i pro bą, aby wstawiała się 
za nami w ka dym momencie ycia. Ró aniec 
przypomina wydarzenia, które raz się dokonały 
i wcią  się aktualizują, tak e w naszym yciu. 
Jest te  katechezą realizowaną w Matce 
Chrystusa i w nas - choć z wielkim trudem. To 
praktyka czy raczej próba modlitewnego 
zamy lenia nad sobą w wietle ycia 
Zbawiciela i Jego Matki. Ró aniec pozostawia 
przy tym wielką wolno ć wyobra ni i 
interpretacji Ewangelii. Jest jakby 
dziełem sztuki modlitewnej. 

Ojcowie Ko cioła mówili, e 
przypominanie chwili zwiastowania 
jest dla Maryi nieustanną 
rado cią, e słowa, którymi witał 
Ją Archanioł, są wezwaniem, 
któremu Niepokalana nie mo e się 
oprzeć. Powtarzajmy więc Zdrowa  
Maryjo bez znu enia, wijąc jakby 
ró any wieniec na skronie Matki, 
radując się Jej rado cią i wielbiąc Jej chwałę. 

Ró ańcowe uwielbienie Maryi jest 
dostępne dla ka dego. Widzimy więc ró aniec 

w rękach dziecka, młodzieńca, człowieka 
dojrzałego i starcaś w rękach pracownika 
fizycznego i naukowca. Ró aniec mo na 
dostrzec w milionach rąk utrudzonych pracą 
fizyczną. Dla tych ludzi modlitwa z pustymi 
rękami wydaje się jak gdyby mniej prawdziwa, 
odmawianie Ró ańca to rodzaj „robótki dla 
nieba”. I choć mo e nieraz wargi mechanicznie 
tylko szepczą słowa Pozdrowienia Anielskiego, 

dusza unosi się ku Matce Naj więtszej, a przez 
Nią - ku Bogu. 

Pewien robotnik wyznałŚ Kiedy biorę do 
ręki różaniec, to tak, jakbym brał za rękę Tę 
jedyną, wspólną nam wszystkim Matkę, do 
której Zbawiciel mówił «Mamo». Gdy po 
całodziennej pracy żona, starszy syn i ja, 
razem z młodszymi dziećmi, odnawiamy 

wieczorny Różaniec, to zdaje mi się, 
że Matka Boża kładzie swoje dobre 
dłonie na moją zmęczoną i 
zatroskaną głowę. W yciorysie 

wiatowej sławy kompozytora 
Józefa Haydna znajdujemy 
wspomnienie o tym, jak w gronie 

przyjaciół artystów rozmawiano na 
temat najskuteczniejszej motywacji 
do pracy. Jedni mówili, e najlepiej 

pracują po mocnej kawie, inni, e po 
koniaku, inni znów, e po półgodzinnym 

spacerze na wie ym powietrzu. Haydn za  - 
ku zaskoczeniu wielu - odpowiedział, e 

W pewnej rodzinie nagrano na ta mie magnetofonowej całodzienn  mow  małego dziecka. Okazało 
e ponad trzysta razy w ci gu dnia wypowiedziało ono słowo mama. Co ciekawe: ani jemu, ani matce 

to si  nie znudziło. A nas, dzieci Maryi, czy  mo e nu yć cz sto powtarzane: „Zdrowa  Maryjo...”? 
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Moje życie jest modlitwą, jest różańcem miłości. I chociaż tajemnice bolesne są tajemnicami 
każdego dnia, to jednak Bóg po swojemu sprawia, że jest ono przeniknięte także tajemnicami 
r a d o s n y m i  

y ł a  w  l a t a c h  1 9 0 2 - 1 9 8 1 . 
Unieruchomiona z powodu parali u przez 
ponad 50 lat w sposób wyjątkowy uczestniczyła 
w tajemnicach bolesnych, bowiem ka de 
dotknięcie sprawiało jej ogromny ból. Cierpiała 
te  z powodu wiatła padającego na oczy, i to 
nawet wtedy, gdy ju  straciła wzrok. Bole ciom 
fizycznym towarzyszyły udręki duchowe. 
Rozwijająca się stopniowo choroba 
przekre lała jej wszystkie młodzieńcze 
marzenia o dorosłym yciu. Wychowana na 
wsi, w rodowisku, gdzie cię ko pracowano, 
bardzo dotkliwie prze ywała własną  
„nieu yteczno ć”. Czuła się 
niezrozumiana i opuszczona 
przez bliskich. W pó niejszych 
latach coraz mocniej jednoczyła 
się z ofiarą Jezusa przez ofiarę 
swego ycia, szczególnie przez 
cotygodniowe prze ywanie jak 
najdosłowniej męki Pana Jezusaś 
a  po przyjęcie stygmatów, które pojawiały się 
co piątek. W tych latach prze ywała tak e 
zwątpienia w warto ć własnych cierpień. 
Nurtowały ją pytania, czy nie oszukuje siebie i 
innych, gdy uwa a, e przekazuje im wiatło od 
Boga. 

U Marty nie ma wła ciwie rozdzielenia 
modlitwy od ycia. Nie rozwa a ona tajemnic 
ycia Jezusa, aby pó niej zająć się sobą, ale 

cały czas z Nim yje. W codziennym znoszeniu 
cierpienia jednoczy się z Tym, do którego się 
modli, o którym rozwa a w Ró ańcu. Marta od 
dzieciństwa jest rozmodlona. Wspominając 
młode lata, mówiłaŚ Modliłam się do więtej 
Dziewicy, rozmawiałam z Nią. Zwłaszcza kiedy 
szłam na zakupy do miasteczka, zawsze 
miałam w kieszeni różaniec i odmawiałam go w 
drodze. Według opinii otoczenia modliła się 
nawet zbyt wiele: Siostry nie zgadzały się, 

żebym cały czas spędzała na modlitwie, ale i 
tak się modliłam, najczę ciej w łóżku. Marta 
odmawia ró aniec przez całe ycie i zachęca 
do niego innych, równie  tych, którzy ją 
odwiedzają. Po latach samotno ci odwiedza ją 
wiele osób. Tych, którzy proszą ją o modlitwę, 
zachęcaŚ Pomódlmy się razem. Tymi słowami 
Marta kończy rozmowy z go ćmi i proponuje 
dziesiątek ró ańca. I wtedy - wspomina jedna z 
odwiedzających - jej głos się zmienia i mamy 
wrażenie, że obok nas jest dziecko. 

Ró aniec jest dla Marty pomocą w 
zjednoczeniu z Chrystusem eucharystycznym. 
Modlitwa ta przygotowuje ją do Komunii 

w ię te j ,  k tó rą 
przyjmuje raz na 
tydzień - w rodę. 
J e j  o j c i e c 
duchowny  tak 
wspomina: Było to 
b a r d z o 

wzruszające przeżycie i ć do Marty i dać jej 
Komunię.  Udzie lenie Naj więtszego 
Sakramentu rozpoczynano Różańcem, a 
później podawano intencje zgromadzonych u 
Marty przyjaciół. 

O pewnej trudnej nocy, gdy czuła się 
daleko od Boga, Marta napisałaŚ Noc 
oczekiwania. Noc wzywania Jezusa. Nie 

znajdując Go przy sobie, szukałam Go i 
znalazłam w ramionach Naj więtszej Dziewicy, 
która mi Go dała po dziesiątku Różańca 
wypowiedzianym z miło cią i pobożno cią. Do 
dzisiaj - choć minęło ju  ponad 20 lat od jej 
mierci - szczególne znaczenie ma Ró aniec 

odmawiany w rodę wieczorem w jej domu 
rodzinnym.  

Przykład Marty pozostaje ywy i 
zobowiązujący dla tych, których łączy z nią 
duchowa wię . Ogniska wiatła i Miło ci to 

Marta yła latar ią orską, 
która o aliła wielu podróż y h 

aszej pla ety, wskazują  i  
drogę.  

Alai  Assailly 
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wspólnoty wieckich powstałe z inspiracji tej 
francuskiej mistyczki. W nich, pod 
przewodnictwem kapłana jako ojca wspólnoty, 
kobiety i mę czy ni oraz mał eństwa, 
usiłując yć duchem miło ci braterskiej, 
tworzą dom, do którego przyjmują na 
rekolekcje ludzi szukających 
umocnienia w wierze. Zało ycielem 
pierwszego Ogniska w rodzinnej 
miejscowo ci Marty (Chateau-neuf-
de-żalaure, na południe od Lyonu) 
był w 1936 r. ks. żeorges Żinet. On 
równie  dawał przykład umiłowania 
ró ańca. Nauczył się go odmawiać w 
dzieciństwie w gronie rodzinnym. Jako 
dorosły wspominał wakacje spędzane u 
dziadka i wieczory, kiedy wspólnie odmawiali 
ró aniec. Umierał z ró ańcem w ręku w Wielki 

Piątek, 13 kwietnia 1990 r. 
Ks. Żinet bardzo gorąco zachęcał 

członków Ogniska do wierno ci praktyce 
codziennego Ró ańca. Przypominał 

wielokrotnie, by aden dzień nie był 
prze yty bez odmówienia tej 
modlitwy, najlepiej razem, we 
wspólnocie. Je li jednak obowiązki 
nie pozwalają na to, polecał, by 
nie kła ć się spać - mimo 
zmęczenia - dopóki się nie 

odmówi ró ańca. 
Dramatyczne koleje losów Marty 

Robin wskazują, i  najwy szą warto cią 
ju  tu, na ziemi, jest zjednoczenie z 

Bogiem. Jej nieustające cierpienie, niezdolno ć 
do jakiejkolwiek pracy nie uczyniły jej ycia 
bezowocnym. Do dzi  wielu ludzi z 

Z Ja e  Budziaszkie  - z a y  perkusistą, od 19  roku związa y  z zespołe  
Skaldowie - roz awia Marci  Jaki owicz 

- Dla zego Zły tak ardzo oi się 
Różań a? 

- Nie pytaj ie o ądre rze zy, o ja ie 
jeste  żad y  spe e  a i 
wykształ o y  goś ie , ie potraię 
teoretyzować. Od awia  Róża ie , o 
wie , jak to działa. 
- A jak działa? 

- Codzie ie doświad za  jego o y. 
Od awiają  Róża ie , stajesz się 

iewidzial y dla de o ów. O e ie ają 
do ie ie dostępu. Wyo raź so ie, że 
kiedyś idę przez e tarz, a tu ieg ie do 

ie z ajo y złowiek i krzy zy: Pa ie 
Ja ku, to działa! O o hodzi? - pyta . 
Opowiada i, że ie lu ił Różań a. 
Ostat io zaj ował się e eryta i i 
re ista i i zorga izował dla swy h 
podopie z y h wy ie zkę. Niestety, 
póź y  wie zore , pod Ożarowe , 
urwało się w auto usie koło. )a zął kląć, 
ale e ery i powiedzieli: z ówi y 

Róża ie . „A ów ie so ie” - po yślał ze 
złoś ią. Dotarł do pierwszej sta ji 

e zy owej, a a iej spotkał swojego 
kolegę z li eu , którego ie widział  lat. 
Te  zaj ował się auto usa i. Pielgrzy i 
poje hali wię  dalej owy  auto use ... 
- Już jako świeżo upie zo y hrześ ija i  
za hłys ąłeś się Różań e . Neoi i ają 
z i  spore pro le y... 
- Jeżeli hodzi o awró e ie, to uwaga - 
wszystko jesz ze przede ą. Nie oż a 

awró ić się raz w ży iu, awra a y się 
tysią  razy dzie ie: przed każdy  
krokie , yślą, słowe . „Co, Pa ie, 
zro ił yś a oi  iejs u?”. Jako eoita 
poje hałe  do Często howy, pierwszy raz 
w ży iu jako zawodowy pielgrzy : z 
ple a zkie , ku e zkie , sz zote zką do 
zę ów. Szedłe  a koń u grupy. Od 

urów aż pod O raz  idzie się zase  
kilka godzi , zeka się, aż przejdą i i. )a 

a i wlokła się grupa polsko-włoska. Szli i 
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od awiali Róża ie . Pola y za zy ali, 
Włosi koń zyli. Powstało we ie 
prag ie ie, y po powro ie do do u 
przez pierwszy h pięt aś ie d i od awiać 
odzie ie jed ą taje i ę. 

- Z pięt astu d i zro iło się dwadzieś ia 
lat? 

- Tak, sa  jeste  zasko zo y. Wie  
jed o: to łaska! Szata  pozwoli a  
z udować pięk e koś ioły, a awet 
założyć wspól oty odlitew e, ale za 
wszelką e ę wytrą ać ędzie z ręki 
Róża ie . Pa ięta , że po kilku lata h 
orga izowa ia u ie w do u 
pierwszoso ot i h różań ów, wś iekłe  
się i powiedziałe : „Ko ie , a  dość!”. 
Chodziłe  wię  po duszpasterstwa h, 
koś ioła h, z ajo y h za hę ają : 
„Przyjdź ie do ie a Róża ie ”. 
Przy hodziły trzy, ztery oso y. Miałe  
dość. Będą  kiedyś w Często howie a 
trasie ze Skalda i, przez tydzień 
hodziłe  a szóstą ra o a odsło ię ie 

O razu i łagałe :  

„)wol ij ie. Nie h ę już i zego 
orga izować!”. I usłyszałe  w ser u: 
„Jesz ze jede , jedy y raz...”. Nie 
ruszyłe  pal e , ikogo ie 
zawiado iłe , ie wyko ałe  żad ego 
telefo u. „Nie powie , że jeste  w 
Krakowie, to oże ikt ie przyjdzie?" - 
ieszyłe  się w du hu. Nadeszła so ota. 

Od ra a urywały się telefo y, żo a ie 
pod osiła już awet słu hawki. 
Wie zore  a odlitwę przyszło do ie 
aż zterdzieś i siede  osó . Przez kilka 
godzi  staliś y stło ze i w pokoju i 

odliliś y się, a pote  zauważyłe , że 
pod oi  ok e  arz ie dwó h 
hłop ów. Otwiera  ok o, a o i ówią: 

Czy oże y jeszcze trochę postać? 
ś ie h . 

- Pa  Bóg pokazał Ci, że przesła iasz 
swoją oso ą Jego pla ... 
- Tak. Teraz wie , że to Jego dzieło, a ie 

oje. Jeśli yślę i a zej, wpada  w 
zasadzkę... Odtąd zawsze w pierwszą 
so otę jeste  „przypadkowo” wysyła y w 

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNĄ MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ 

codziennie o  . o, 7 cz7artek o . o i .oo, 7 niedzielę o . o 

Kilkadziesiąt lat te u w pew y  ieś ie 
alza ki  wyko ywa o wyrok a -let-

i  order y. Kiedy 
skaza ie  sta ął a 
rusztowa iu, wyjął z kiesze i 
róża ie  i odezwał się do 
towarzyszą ego u 
kapła a: „Te  róża ie  dała 

i atka w d iu ojej 
pierwszej Ko u ii. 
Modliłe  się a i  
odzie ie przez jakiś zas. 

Póź iej jed ak, opuś iwszy 
atkę, popadłe  w złe towarzystwo i ie 

tylko stra iłe  wiarę, ale dopuś iłe  się 
orderstwa, które doprowadziło ie do 

więzie ia. Ta  
posta owiłe , że ie 
ędę się spowiadać przed 

ś ier ią. Ty zase  
przeglądają  oje u ra ia, 
z alazłe  te  róża ie , a 
wspo ie ie atki i lat 
dzie ię y h tak ie 
wzruszyło, że padłe  a 
kola a i za ząłe  się 

odlić. Proszę ię, oj ze, 
a yś przesłał te  róża ie  ojej ied ej 
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Joasia głoś o syla izowała:  
- Na-dzie-ja. Ma usiu, o to jest adzieja? 
- wy ówiła z trude . - To oś do rego? 

- O, tak - uś ie h ęła się a a. - Ale 
ie do jedze ia - dodała, widzą , jak 

Joasia o lizuje wargi. 
- To do zego? 

- Nadzieja jest wtedy, gdy w 
po h ur y, desz zowy dzień 
ty, patrzą  a ie o i yślisz: 
„)araz wyjrzy słoń e”. 
- A jaki o a a kolor? - 
do iekała dziew zy ka. 
- Kolor? Czy ja wie ? Może 

łękit y jak ie o, o daje 
ją Bóg - za yśliła się a a, 
dziwią  się, skąd u órki 
takie pyta ia. 
- Aha - zakoń zyła Joasia. 
)a yślo a powędrowała do kosza z 
za awka i i długo zegoś ta  szukała. 
Nazajutrz przy iegła ze szkoły z 
zaaferowa ą i ą, ie al od progu 
krzy zą : 
- Ma usiu, Karoli a a hory wyrostek! I 

ędzie iała opera ję! 

- Co ty ówisz, jest w szpitalu? - 

za iepokoiła się a a. Karoli a yła 
owie  przyja iółką Joasi. 

- Tak, ale ie artw się. Ja jej dała  
adzieję - wyjaś iła spokoj ie 

óre zka. 
- Co jej dałaś? - a a ie 
rozu iała. 
- Nadzieję. Nie ieską. Leżała w 

oi  pudełku i iko u już ie 
yła potrze a. A Karoli a a 

jak z alazł - dokoń zyła du ie, 
używają  ulu io ego 
powiedzo ka taty. Ma a yła 
wyraź ie roz awio a. 
- A jak wyglądała ta adzieja? 

- No, jak piłe zka. Nie ieska - 
uzupeł iła Joasia. - Dała  ją 
Karoli ie i powiedziała , że 

skoro a adzieję, wię  a pew o 
szy ko wyzdrowieje. Ale ze u ty się tak 
ś iejesz, a o? 

I ho iaż a a długo i ierpliwie 
tłu a zyła, że adzieja to ie piłe zka, ale 
oś, o się zuje, i że po aga, gdy wydaje 

się, że i  już ie oże po ó , to i tak 
Joasia wiedziała swoje. 
- Wiesz, a o, oże i ta adzieja jest w 

ul. Bytomska 72 

41-940 Piekary ląskie 

Tel: 032 / 284 -35-16 

Tel kom.: 608-589-804 

  Pragniesz sprzedać lub kupić  
nieruchomo ć?  Potrzebujesz porady w zakresie  
nieruchomo ci?  Pomagamy w sprawach związanych 
ze spadkiem, darowizną itp.,  Oraz uzyskaniem kredytu  
hipotecznego. 

Nasze doświadczenie i reputacja  
jest państwa gwarancją! 
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EWANGELIZACJA  
– SZCZ CIE DZIELENIA SI ! 

   Zachowanie tylko dla siebie wszystkich 
bogactw, piękna, tajemnic i ródeł szczę cia jest 
niemo liwe. Płomień zamknięty w pudełku 
zga nie z braku tlenu. wiatło potrzebuje 
oddychania. Poza tym wiatło jest jedyną 
materią, którą dając, nie tracisz. Je eli podczas 
procesji wiatr zgasi kilka wiec czy pochodni, 
natychmiast inne je na nowo zapalą. Razem 
nigdy nie ryzykujemy, e będziemy pogrą eni w 
całkowitej ciemno ci. Wspieramy się wzajemnie, 
by ochraniać nasze płomyki. To jest Ko ciół. To 
jest ewangelizacja. 
   Dziel się szczę ciem nie tylko dlatego, by go 
nie stracić, ale by je jeszcze bardziej wzmocnić. 
Przekazywanie go innym jest wielką rado cią! 
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1Kor 
9,16), a więcŚ „To szczę cie, je eli głoszę, 
ewangelizuję!”. 
   Tylu ludzi wokół Ciebie tkwi w ciemno ciach 
błędu, wielu jest niewolnikami uzale nień (w tym 
tak e Internetu, wiata wirtualnego, który odrywa 
od rzeczywisto ci). Tylu trwa w obsesji seksu 
fizycznego, a  do nerwicy, wielu nie wie, skąd 
pochodzi i dokąd zmierza. Kto ich uwolni, 
uzdrowi? Kto ich uratuje, dając im Obecno ć 
samego Jezusa? Kto, je li nie Ty?! Czy  mo na 
mieć wszystko – wiedzieć, co jest po drugiej 
stronie mierci, mieć ogromną rodzinę na całym 
wiecie, yć w blisko ci z aniołami, więtymi, pić 

Słowo Boga i spo ywać Jego Ciało, być 
odmładzanym przez Jego Przebaczenie… - kiedy 
Twój ludzki brat, poraniony, czołga się po 
chodniku, a nawet chce się zabić z rozpaczy? 
   Bóg nie chciał powierzyć człowiekowi 
stworzenia perfekcyjnie dokończonego. 
Pozostawił je jako teren jeszcze dziki, by on go 
uprawiał, czynił pięknym i przemieniał w ogród. 
Bóg chciał włączyć człowieka w swoją pracę 
stworzenia. Jakikolwiek typ pracy wykonujesz, 
czymkolwiek się zajmujesz, je li pracujesz z 

miło cią, jeste  bezpo rednio złączony z miło cią 
Robotnika z Nazaretu. Razem z Nim i tak jak On 
mo esz ofiarować Panu swoje zmęczenie, trud, a 
nawet wypadki przy pracy, jak On sam czynił. 
Je eli jeszcze uczysz się w gimnazjum, liceum 
czy na uniwersytecie, wiedz, e tę naukę 
jakakolwiek byłaby czy wydawała Ci się nudna, 
ucią liwa, niekończąca się, mo esz złączyć z 
Jezusem. On tak e w szkole w synagodze przy 
miasteczku musiał studiować, uczyć się, czytać, 
pisać. 
   Czuwaj, by ka dą działalno ć, obowiązki stanu, 
studia czy pracę prze ywać w rytmie głęboko 
wpisanym w naturę człowiekaŚ na tydzień jeden 
dzień odpoczynku, którego Twoje ciało i duch 
koniecznie potrzebują. Zazdro nie ochraniaj ten 
błogosławiony dzień, który w pierwszym rzędzie 
nale y do Pana. Wpisz modlitwę w codzienny 
rytm. Co najmniej 15 minut dziennie albo lepiej, 
je li mo liwe, pół godzinyŚ 15 minut przed 
wyj ciem do pracy i 15 minut wieczorem, by 
podziękować i prosić o przebaczenie. To yciowe 
minimum, by Twoja dusza nie udusiła się, a twoje 
ciało nie uległo wycieńczeniu. 
   Te ró ne spotkania ze Zmartwychwstałym 
nauczą Cię, e wszystkie zranienia 
spowodowane przez bolesne wydarzenia 
Twojego ycia, czy po prostu przez ucią liwą 
pracę, wszystkie trudno ci i pora ki minionego 
tygodnia mogą zostać przemienione w 
yciodajne ródła, ródła dające wiatło i 

pocieszenie innym.  
   Je eli czasem czujesz się zraniony, 
wyczerpany, czy po prostu zdenerwowany, 
mo esz uczyć się od Jezusa i z Nim umacniać, 
pocieszać i prowadzić ku Jego rado ci innych 
poranionych przez ycie, których spotkasz. Czy 
nie mo esz wytrzymać eby komu  nie 
powiedzieć o Jezusie? Nie zapominajmy te  o 
tym, e ewangelizator to nie tylko ten, który głosi 
Jezusa słowami, ale nade wszystko czynami. Ale 
eby tak było, to trzeba źwangelią yć! To, co 

głoszę muszę wcielać w ycie. Bracie, siostro - 
czy ludzie widz  w tobie ewangeli , widzą, e 
yje w Tobie Chrystus? Ty dzi  jeste  Jezusowi 

potrzebny.  
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Odpowiedzi na pytania konkursowe 
nale y oddać w zakrystii lub  

w kancelarii, albo przesłać poczt  
ęmo na e-mailem) z dopiskiem: 

Konkurs Religijny - do dnia 
15.10.2009 

 

SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI 

 

1. Co szczególnego (oprócz modlitwy i wiary w Boga) 
łączyło w. Żranciszka z Asy u i Martę Robin? (odp. w 
gazetce) 
 

2. Jak nazywają się poszczególne czę ci Ró ańca? 
 

3. Wymień trzy zagraniczne sanktuaria maryjne. 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:  

1. Powodem mierci w. Jana Chrzciciela 
była Herodiada. 
2. Imię Piotr (Kefas) oznacza skałę. 
3. Istotą Apostolatu Margaretka jest 
zobowiązanie do stałej (w dany dzień 
tygodnia) modlitwy za wybranego 
kapłana. 
 

Nagrod  (odebrać u ks. Proboszcza) 
otrzymuje Beata Jurkiewicz  

 

- Księ e, zakochałem się w protestantce. Wiem, mo liwa jest dyspensa, ale 
zdaję sobie sprawę, e brak jedno ci wiary wpływa na mał eństwo, na 
wychowanie dzieci. Spróbuję, mo e ona przyjmie wiarę katolicką.  
- Próbuj! Mija parę tygodni...  
- Proszę księdza, moja dziewczyna została katoliczką!  
- Przekonałe  ją? - A  za bardzo.  

- Jak to?  
- Bo ona teraz koniecznie chce wstąpić do klasztoru. Żarty ie poświę o e 

-  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 iecki  certyikate  jakości 

 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok  
w kraju i zagra icą 

BIURO CZYNNE: 

Nagrodę w Ko kursie Religij y  ufu dował: 

Katoli ka Porad ia Rodzi a: II i IV środa iesią a od .  do .  -  spotka ia dla 
arze zo y h po uzgod ie iu oż a ustalić i y ter i : tel.    

 

a kowe ko to paraii:        

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 

PARAFIALNA INTENCJA 
YWEŻO RÓ AŃCA: 

 

O dobry i odpowiedzialny wybór  
nowych szafarzy  

i nowych członków Rady Parafialnej  
(w niedługim czasie odbędą się wybory) 
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KALENDARIUM WRZEŚNIA  

Sakra e t ałżeństwa zawarli: 

 
 

 
 

Barbara Dzwonowska i Daniel Krzaczyński 
Beata Łuczyszyn i Piotr Kozłowski 

 

 

Sakra e t hrztu 
przyjęli: 

Michał Małota 

Łukasz żilge 

Zuzanna Witczak 

Daniel Chałubiński 

UWAGA! 
Od kilku tygodni czynna jest (po kapitalnym remoncie) kaplica na cmentarzu Mater Dolorosa,  
w której mo liwe jest odprawianie pogrzebu w połączeniu z Mszą w. Wszelkie formalno ci 
związane z taką formą pogrzebu (je li chodzi o udostępnienie kaplicy) nale y załatwiać w parafii 
Trójcy więtej - zawsze po wcze niejszym uzgodnieniu terminu i mo liwo ci z nasz  

  

Z teologią a „ty” 

  Ze słownika poj ć teologicznych i symboli religijnych:  
XXX -  EKSKOMUNIKA - jest najcię szą karą ko cielną, zwaną potocznie klątwą. Aczkolwiek 
ekskomunika nie wyłącza z Ko cioła w znaczeniu dosłownym, to jednak faktycznie pozbawia 
uczestnictwa w yciu Ko cioła. Zabrania bowiem sprawowania i przyjmowania sakramentów 
więtych i sakramentaliów oraz innych posług, np. lektora czy ministranta, a tak e kierowania 

urzędami ko cielnymi i pełnienia władzy rządzenia. źkskomunika dosięga człowieka, gdy czynnie 
zniewa y postacie eucharystyczne, stosuje przymus fizyczny wobec papie a, naruszy jako 
spowiednik tajemnicę spowiedzi, dopu ci się herezji lub schizmy, spowoduje przerwanie cią y. Za 
wyjątkiem dwóch ostatnich przestępstw tylko Stolica Apostolska mo e uwolnić od kary 
ekskomuniki.  
INTERDYKT - zabrania sprawowania i przyjmowania sakramentów więtych oraz sakramentaliów. 
Mo e być nało ony na jednostkę, a tak e na okre lony ko ciół czy parafię. Ma to miejsce, gdy np. 
zastosowano przymus fizyczny wobec biskupa, lub gdy kto  usiłował odprawić Mszę w. nie będąc 

Odeszli  
do wie z oś i: 

 

Maria Posłuszna, l. 91 
Maria Charubin, l. 70 
Henryk Gleba, l. 63 
Katarzyna Nowosielska, l. 28 
Jerzy Gondzik, l. 68 
Jan Wąsowicz, l. 61 

KAMIENIARSTWO „)YCH” 
  najładniejsze pomniki, 500 wzorów,  wszystkie kolory kamienia,  solidne wykonanie 

 

Bytom, ul. Adamka 24,  506 152 446; 
Bytom, Piekarska 5 (ofic.),  787 27 53; 

więtochłowice, Bytomska 14,  
     501 465 364 


