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STATYSTYKA WR)EŚNIA
Odeszli do wie z oś i:
Wiecz y odpoczy ek
racz i dać, Pa ie,
a światłość wiekuista
iechaj i świeci.
Niech odpoczywają
w pokoju wiecz y .
A e .

Stefan Duch, l. 50
Zenon Skrzypczyk, l. 73
Marian Oborski, l. 75
Zofia Zawisza, l. 91
Zofia Bocian, l. 81
Jan Jung, l. 74
Sakra e t

Sakra e t hrztu
przyjęli:

ałżeństwa zawarli:

Aleksandra Pałka
Franciszek Markiewicz
Nadia Mazurkiewicz
Karolina Przygodzka
Anastazja Mikła

Sebastian Paciepnik i Katarzyna Gsell
Paweł Sepioło i Agnieszka Kasperczyk
Kamil Jalowietzki i Agnieszka Szczerbińska

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)

Łatwo się zgadzać z wolą Boga, gdy idzie ona w parze z moimi pragnieniami.
żdy jednak dzieje się co nie tak, wtedy najczę ciej obra amy się na Boga i zadajemy
standardowe pytaniaŚ Dlaczego ja? Czemu mnie to spotkało?
A czy nie powinno być odwrotnie? Czy wła nie w sytuacji, która mnie się wydaje beznadziejną, nie
powinienem wołaćŚ Przyjmuję! Zgadzam się! Bez zbędnych pytań, dąsów. Za to z wiarą, nadzieją i
siłą, której ródłem jest ON. Do takiej postawy zachęca nas bohater ksią ki, którą chcę wam
polecić. Ów bohater ma raptem pięć lat. Jest słaby fizycznie. Nie umie pisać ani czytać. Ale
posiada mądro ć, wiarę i ufno ć. Posiada rodzinę głęboko zakorzenioną w Bogu i przyjaciela księdza. I to wszystko. Wszystko albo a tyle!!!
Ta ksią ka to "Na koniec wiata" Marcina Ludwickiego. Krótka - na jeden wieczór. Ale nie zasiadaj
do niej bez chusteczki i bez niezbędnego zaufania.
Iwona Zwadło
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Ma niezwykł sił ra enia – u miechaj si ci, którzy nie wypuszczaj go z dłoni. – Ci,
którzy b d gorliwie odmawiali Ró aniec, „otrzymaj wszystko, o co poprosz ” – usłyszał
od samej Maryi błogosławiony Alanus de la Roche. – Ró aniec zachowuje cał sw moc i
pozostaje narz dziem nie do pomini cia po ród rodków duszpasterskich ka dego
głosiciela Ewangelii – pisał w li cie „Rosarium Virginis Mariae” Jan Paweł II. Jan
Budziaszek, perkusista Skaldów, swój ró aniec nazywa pieszczotliwie „kulomiotem”.
Dlaczego Bóg wybrał na narz dzie walki duchowej tak niepozorn , prost modlitw ?
Zdejmij ten ła cuch! Parzy!
Do mojego ró ańca przyczepiony jest medalik
więtego Benedykta – opowiada ks. Jarosław
Międzybrodzki, katowicki egzorcysta. –
Zawsze, gdy odmawiam spisaną na nim
modlitwę, obserwuję
bardzo gwałtowne
reakcje złych duchów.
Modlę się słowami z
medalikaŚ „Niech krzy
Chrystusa będzie mi
wiatłem, niech szatan
nie
będzie
mi
przewodnikiem”, a złe
duchy
szaleją.
Dosłownie je roznosi…
Bardzo
często
odmawiam Ró aniec w
czasie egzorcyzmów.
Choć rytuał nie
przewiduje konieczno ci odmówienia tej
modlitwy, egzorcysta mo e modlić się nią
wedle swego uznania. Wybieram Ró aniec, bo

to bardzo skuteczna modlitwa. Kiedy modliłem
się długo nad zniewoloną kobietą. W pewnej
chwili wyciągnąłem zwykły, drewniany ró aniec
i zało yłem go na jej szyję. Tak jak korale.
Reakcja złego ducha była natychmiastowaŚ –
ciągnij ten łańcuch –
zaczął wrzeszczeć. –
Parzy mnie, dusi! Błagał
mnie o to przez
kwadrans. Prawie
wszystkie osoby
zniewolone, które
spotkałem, opowiadają,
e mają ogromne
problemy z modlitwą
ró ańcową. Nie są w
stanie jej odmawiać.
Zaczynają kaszleć,
odczuwać duszno ci.
Dlaczego Bóg posługuje
się kawałkiem sznurka i zbieraniną
drewnianych kuleczek? – To wielka tajemnica,
którą opisuje Jan w 12 rozdziale Apokalipsy –
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opowiada ks. Międzybrodzki. – To opis
potę nej duchowej walki między potomstwem
Niewiasty a szatanem. Miałem kiedy w czasie
egzorcyzmów ciekawą sytuację. Zły duch przez
osobę zniewoloną zaczął krzyczeć urywanymi
zdaniami. Wrzeszczał, e sam nie wie,
dlaczego boi się Maryi. Nie rozumie Jej. Nie
jest w stanie pojąć tajemnicy Jej pokory.
Obdarzył Ją nieprawdopodobną łaską i mocą.
Na co dzień obserwuję, jak bardzo boi się Jej
szatan. Ostatnio w czasie egzorcyzmów
modlili my się z grupą modlitewną. Ka dy
trzymał w ręku ró aniec. Osoba zniewolona
zaczęła nagle krzyczećŚ za du o tych
ró ańców! Duszę się! To ciekawe, e Zły
zareagował nawet na ró aniec jako przedmiot.
Na po więcony sznurek z paciorkami.
Taniec brzucha
Pomiędzy dziećmi nienarodzonymi a Maryją
istnieje szczególny, niezwykle intymny związek.
Sporo matek do wiadczyło tego na własnej
skórze. A wła ciwie pod własną skórą…
Kilka lat temu ona ciągle męczyła mnie
pytaniemŚ „Widzisz, jak mi się brzuch rusza?”.
Co tam się ruszało, ale niewiele. Od pewnego
czasu siedziała w nim mała Marta. żdy miała
kilkana cie tygodni do „wyj cia”, naszła nas
my l (lepiej pó no ni wcale)Ś a mo e oddać
dziecko pod opiekę Maryi? „Prosimy Cię,
Matko, połó swe dłonie na główce naszego
dziecka i pomódl się nad nim...” – poprosili my.
Od pewnego czasu nurkująca w wodach
płodowych Marta nie dawała adnego znaku
ycia. Zaczęli my się powa nie obawiać.
Odmówili my pierwszą zdrowa kę i nagle
brzuch Doroty dosłownie oszalał. Dziecko
zaczęło w nim skakać jak piłeczka. To techno
party trwało do ć poka ną chwilę. Nas
oczywi cie zamurowało. Opowiedziałem o tym
o. Augustynowi PelanowskiemuŚ „Dziecko
jakby tańczyło – mówię”. Zaczął się strasznie
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miać. „Powiedziałe Ś tańczyło? Kiedy Maryja
(w cią y) udała się wysoko w góry do źl biety
(te w cią y), to maluteńki Jan Chrzciciel na ten
widok zaczął... tańczyć w brzuchu!”. źwangelia
wspominaŚ „żdy źl bieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w
jej łonie, a Duch więty napełnił źl bietę”. W
oryginalnym tek cie zamiast słowa „poruszyło
się”, jest „tańczyło”! To ciekaweŚ źl bieta
wydała okrzyk rado ci wtedy, gdy przypomniał
jej o tym kopniakiem mały Jan.
I dopiero wtedy napełnił ją Duch więty.
Chcesz być porwany?
Czy nienarodzone dzieci potrafią wyczuwać
obecno ć Maryi? Tak – odpowiada Czesław
Mauer, szef hurtowni ksią ek katolickich i
wydawnictwa Emmanuel. – Zanim narodził się
nasz Żranu , wyczytali my w jakiej ksią ce,
e je eli dziecku, które jest jeszcze w łonie
matki, piewa się codziennie jaką kołysankę,
to po urodzeniu ono na nią znakomicie reagujeŚ
rozpoznaje d więki, uspokaja się, wycisza. W
pewnym momencie zorientowali my się, e
naszą „kołysanką” jest Ró aniec, który i tak
codziennie odmawiamy z pozostałymi dziećmi.
Zaczęli my regularnie go odmawiać przed
rokiem, gdy moja ona Terenia była w cią y.
Miała problemy zdrowotne, musiała le eć. Nie
wiedzieli my, czy donosi tę cią ę. Bali my się
bardzo o jej zdrowie. Zaczęli my
systematyczny ró ańcowy szturm do nieba.
Żranu urodził się cały i zdrowy. żdy trafił ju
do domu, a ona wzięła go wieczorem na ręce,
zaczął płakać, kręcić się, marudzić. Zaczęli my
odmawiać Ró aniec, a on bardzo się uspokoił.
Rozpoznał swoją „kołysankę”. Kiedy w czasie
odmawiania Ró ańca we wspólnocie
otrzymali my proroctwo. ObrazŚ dłoń Maryi
spu ciła z nieba ogromny ró aniec, a my
złapali my się tego łańcucha i niczym winda
poszybowali my w górę. Opisane w
Apokalipsie dziecko Niewiasty „zostało
porwane do Boga” – wyja niał nam o.
Pelanowski. – Ró aniec to winda. Tych, którzy

y

Prawdziwe historie:
 Babcia poszła z wnukiem do ko cioła na Ró aniec. W trakcie nabo eństwa
znudzony chłopiec mówi Ś „Babciu, id my ju stąd, bo ksiądz się zaciął”.
 W nabo eństwie ró ańcowym uczestniczy matka z dzieckiem. W pewnej
chwili zniecierpliwiony brzdąc oznajmia na całe gardłoŚ „Przesadzacie z tym
>Zdrowa Maryjo< , bo ju siódmy raz to samo...
Żarty poświę o e

1. W jakim mie cie resztę swego ycia po objawieniach
spędziła siostra Łucja? (odp. w gazetce)
2. Jakiego dnia obchodzimy wspomnienie Matki Bo ej
Ró ańcowej?
3. Autorem ostatniej księgi Pisma więtego jestŚ
a) w. Mateusza b) w. Marek
c) w. Jan
d) w. Paweł
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:

Odpowiedzi na pytania konkursowe
nale y oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać e-mailem
z dopiskiem: Konkurs Religijny
- do dnia 20.10.2015
SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI
WYLOSUJEMY NAŻROD !

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

1. Ko ciół w. Wojciecha przed II wojną
wiatową nale ał do protestantów.
2. Dar bilokacji polega na zdolno ci
przebywania w dwóch miejscach
jednocze nie.
3. Trumna ze szczątkami w. o. Pio
spoczywa w San Giovanni Rotondo.

Byto , ul. Piekarska
TELEFON C)YNNY CAŁĄ DOBĘ: /
)ałatwia y wszelkie for al oś i
związa e z pogrze e
Nagrod (odebrać u ks. Proboszcza)
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
otrzymuje Katarzyna Rzeczycka
 Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
PARAFIALNA INTENCJA
ie iecki certyikate jakości
YWEŻO RÓ A CA:
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
O dary Ducha wi tego i umocnienie
w kraju i zagra icą
w powołaniu dla naszych kleryków:
BIURO C)YNNE:
Michała Picz i Krzysztofa żojki
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
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Miała być w Radzionkowie,
powstała w Bytomiu – parafia
w. Stanisława biskupa i m czennika
Nale y do jednej z najmłodszych parafii
w Bytomiu. Jej historia początkowo związana
była z Radzionkowem, bowiem to wła nie w
granicach radzionkowskiej parafii więtego
Wojciecha w latach osiemdziesiątych XX wieku
zaczęto rozbudowywać osiedle, zwane dzisiaj
Osiedlem im. żenerała Jerzego Ziętka.
Powstające nowe bloki, co wiązało się ze
wzrostem liczby mieszkańców
nowobudowanego osiedla, a tym samym
parafian spowodowało, e ksiądz biskup
Henryk Bednorz podjął decyzję o wybudowaniu
nowego ko cioła. Pierwsze starania rozpoczął
na początku lat osiemdziesiątych XX wieku
ksiądz Karol Nawa, proboszcz Parafii
Wniebowzięcia Naj więtszej Marii Panny w
Radzionkowie - Rojcy. Lokalizacja ko cioła na
Rojcy nie znalazła jednak uznania zarówno w
oczach kapłanów, jak równie wiernych,
dlatego te
rozpoczęto długo trwające
negocjacje z władzami Bytomia.
Dzięki osobistym staraniom biskupa
Henryka Bednorza władze Bytomia wyraziły 4
marca 1985 roku zgodę na lokalizację nowego
ko cioła na terenie powstającego osiedla. Dwa
miesiące pó niej, 17 czerwca biskup Bednorz
mianował księdza Dominika Szaforza
budowniczym ko cioła, który ju w styczniu
1986 roku rozpoczął ogradzanie terenu
przeznaczonego na nowy ko ciół. Z kolei 2
kwietnia 1986 roku podczas pielgrzymki
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kapłańskiej do Rzymu, Ojciec
Jan Paweł II po więcił
kamień węgielny pod
budowę ko cioła i udzielił
błogosławieństwa dla
budującej się nowej
parafii.

y

więty

4 maja 1986 roku ksiądz proboszcz
źrnest żrajcke po więcił krzy na placu
budowy nowego ko cioła, gdzie powstawała
tymczasowa kaplica, po więcona 24 czerwca
przez biskupa ordynariusza Damiana Zimonia.
14 wrze nia 1986 roku nastąpiła erekcja
tymczasowej parafii, za 4 stycznia 1987 roku
nastąpiła erekcja pełnoprawnej parafii pod
wezwaniem więtego Stanisława, biskupa i
męczennika.
Dzisiaj parafia więtego Stanisława
obejmuje głównie tereny osiedla im. żenerała
Ziętka, tzw. Osiedla „Wittora” oraz kilka ulic w
Radzionkowie i liczy prawie 9 tysięcy parafian.
Patronem parafii na Osiedlu im. żenerała
Jerzego Ziętka jest jeden z głównych patronów
Polski – biskup i męczennik więty Stanisław.
yjący w XI wieku biskup zasłu ył się w nowej
organizacji metropolii gnie nieńskiej, dzięki
czemu ustały pretensje metropolii
magdeburskiej do zwierzchnictwa nad
diecezjami polskimi. Dla Polski, która dopiero
co wchodziła na arenę międzynarodową miało
to ogromne znaczenie. W wyniku konfliktu
z królem Bolesławem Szczodrym został w 1079
roku skazany na mierć. Dzisiaj jest jednym z
głównym patronów Polski, za przez papie a

) ogro ą radoś ią i for uje y, że przygotowa ie do kapłaństwa w se i ariu
du how y rozpo zął asz paraia i Krzysztof Hojka. Ty sa y w Międzydie ezjal y
Se i ariu Du how y w Opolu kształ i się już dwó h kleryków z aszej paraii Mi hał
Pi z jest a trze i roku . Przed i i jesz ze długa i trud a droga zdo ywa ia wiedzy,
rozez awa ia powoła ia oraz kształtowa ia oso owoś i, dlatego pole aj y i h Bogu w
swoi h odzie y h odlitwa h i proś y o to, y odpowiedzial ie wykorzystali zas
studiów, a kiedyś yli do ry i kapła a i.

Wspomnienia z parafialnej pielgrzymki do Fatimy i Santiago de Compostela
Organizatorem naszej pielgrzymki ju po
raz drugi było BT Mistral z Katowic i równie po
raz drugi naszym przewodnikiem była siostra
Czesława - osoba o ogromnej wiedzy, tak
religijnej jak i historycznej oraz doskonale
znająca kulturę mieszkańców Półwyspu
Iberyjskiego. Jej do wiadczenie i kompetencje
spowodowały, e nasz trud pielgrzymkowy nie
był ucią liwy, a doznania ogromne.
Do Lizbony dotarli my samolotem, a na
miejscu czekał ju na nas autokar z
portugalskim kierowcą. Pielgrzymkę zaczęli my
od jej celu jakim była Żatima. Ju pierwszego
dnia ze łzami w oczach pokłonili my się Matce
Bo ej w Kaplicy Objawień. Ogromne emocje
towarzyszyły nam przez cały okres pobytu w
Żatimie. Niezwykłe sanktuarium zaskoczyło
nas atmosferą spokoju i ciszy, co skłaniało do
modlitwy i refleksji. Nasza 48-osobowa grupa
została wyró niona 13. wrze nia, kiedy to
czwórka mę czyzn mogła nie ć w procesji
figurę Matki Bo ej, a jedno mał eństwo przez
chwilę prowadziło ró aniec. Wyjątkowym
momentem było uczestnictwo we Mszy więtej
na placu przed bazyliką, celebrowanej przez
wielu księ y z całego wiata. Wprawdzie
główna bazylika Matki Bo ej była w remoncie,
ale mogli my wej ć do niej, by stanąć przy
grobach dzieci fatimskichŚ bł. Żranciszka i bł.
Hiacynty oraz słu ebnicy Bo ej siostry Łucji.
Wyjątkowym prze yciem było te uczestnictwo
w Drodze Krzy owej, której stacje znajdowały
się przy cie ce, którą Dzieci fatimskie
przemierzały idąc ze swoich rodzinnych domów
do miejsca objawień Maryi. żłębię prze yć
duchowych potęgował deszcz, który tego dnia
padał niemal bez przerwy.
W kolejnych dniach zwiedzali my
okoliczne miejscowo ciŚ Batalha, Alcobaca,
Nazare, w których podziwiali my klasztory i
sanktuaria maryjne. Na zwiedzanie Lizbony i jej

okolic po więcili my kolejny dzień.
Stolica Portugalii okazała się niezwykle
urzekającym miastem. Wiele jej domów
ozdobionych jest kunsztownie wykonanymi
płytkami ceramicznymi (najczę ciej w kolorze
niebieskim), a liczne chodniki wyło one są
kostkami granitowymi, tworzącymi piękne
wzory. Jedną z najstarszych atrakcji Lizbony
jest katedra oraz ko ciół wybudowany na
miejscu rodzinnego domu w. Antoniego
Padewskiego (wbrew przypuszczeniom to tu
urodził się i spędził wiele lat swego ycia ten
tak dobrze znany więty). Niezatarte wra enie
w naszej pamięci pozostawił ogromny i bogato
zdobiony klasztor Hieronimitów. Kończąc
zwiedzanie portugalskiej stolicy
rozkoszowali my się narodowym specjałemŚ
babeczkami z ciasta francuskiego z
zapiekanym cynamonowym kremem. Pycha! W
nagrodę za „dobre sprawowanie” Siostra
przewodniczka pokazała nam nowoczesną
czę ć Lizbony z obiektami wybudowanymi na
wiatową wystawę źXPO, która odbyła się tutaj
w 1998 roku.
Zaledwie 25 kilometrów od Lizbony
znajduje się bajkowe miasteczko Sintra, które
dawni władcy obrali sobie jako rezydencję ze
względu na niezwykły mikroklimat oraz
poło enie w ród gór i lasów. Nie obyło się te
bez postawienia nogi na Cabo da Roca najbardziej na zachód wysuniętym
portugalskim skrawku ziemi, skąd rozciągał się
cudowny widok.
Żatimę po egnali my Mszą
więtą
odprawianą o wicie w Kaplicy Objawień.
Patrząc w dobre oczy Maryi prosili my ją o
drogowskaz na dalsze ycie dla nas i naszych
bliskich. Zmierzając do Santiago de
Compostela podziwiali my Coimbrę miasto
poło one na kilku wzgórzach, z najstarszym
portugalskim uniwersytetem. Bardzo
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charakterystyczni dla tego miasta są liczni
studenci noszący długie czarne peleryny.
Wzruszenie towarzyszyło nam podczas wizyty
w klasztorze Karmelitanek, gdzie większo ć
ycia spędziła siostra Łucja, do ywając 99 lat.
W klasztorze spotkała się między innymi z
Janem Pawłem II, przekazując Mu tajemnice
fatimskie. Zwieńczeniem pobytu w tym mie cie
była niespodzianka w postaci udziału w
koncercie muzyki fado - charakterystycznej dla
Portugalii.
Następnie na krótko zawitali my do
małego miasteczka Pontevedra, gdzie w 1925
r. Matka Bo a przekazała siostrze Łucji swoje
pragnienie, by rozpowszechnić nabo eństwo
pierwszych sobót miesiąca.
W końcu dotarli my do Hiszpanii, gdzie
le y Santiago de Compostela - jedno z
najstarszych miejsc pielgrzymkowych w

źuropie. W ogromnej bazylice znajdują się
doczesne szczątki w. Jakuba Apostoła.
Charakterystycznym symbolem
przybywających tu pielgrzymów jest muszla i
krzy „Jakubowy”, którego pionowe ramię
stanowi miecz. Monumentalna katedra
zauroczyła chyba ka dego pielgrzyma.
Nieodzownym momentem podczas pobytu w
tej wiątyni jest objęcie swoimi rękami figury

Posła ie św. A

w. Jakuba i powierzenie mu swoich pró b.
Temu gestowi towarzyszyło ogromne
wzruszenie. Prawdziwa pielgrzymka powinna
wiązać się z wyrzeczeniem i trudem i tak te
było w naszym przypadku, bowiem przez cały
dzień lał niemiłosiernie deszcz i wiał silny wiatr
(przez moment zazdro cili my naszym bliskim,
którzy pozostali w domach, bo w tym czasie
mogli cieszyć się upalną pogodą). Jako
potwierdzenie odbycia pielgrzymki do grobu
w. Jakuba nasza parafia otrzymała stosowny
certyfikat (mo na go zobaczyć w gablotce
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich).
Niejako „wisienką na torcie” było
zwiedzanie malowniczego Porto, miasta
usytuowanego na wzgórzach, pełnego
kolorowych domów, wąskich uliczek i
klimatycznych zakątków, a znanego przede
wszystkim z produkcji dobrego i mocnego wina
o tej samej
n a z w i e .
Znajdujący się
w tym mie cie
ko ciół
w.
Franciszka
chyba ka dego
zwiedzającego
powala
na
kolana swoim
niezwykłym
wystrojem,
który a ocieka
złotem.
W
podziemiach
tego ko cioła
znajdują się
katakumby z
ogromną ilo cią grobów – to te niecodzienny
widok...
Dwa ostatnie dni naszego pobytu w
Portugalii przeznaczyli my na pla owanie nad
oceanem, co było doskonałym sposobem
wypoczynku po trudach pielgrzymowania. Na
szczę cie dopisywała nam słoneczna pogoda i
doskonałe humory.
Wdzięczni za duchowe prze ycia i piękne

Od 11 do 17 sierpnia w Olsztynie pod
Częstochową odbyły się rekolekcje pasji. Brała
w nich udział młodzie z ró nych stron ląska
w wieku gimnazjalnym i nie tylko, ale przede
wszystkim młodzie
z naszej parafii.
Uczestnicy rekolekcji, którzy byli bardzo
zadowoleni z tygodniowego wyjazdu, prócz
wielu ró nych aktywno ci, mogli wziąć udział w
ciekawych warsztatach (np. kulinarnych,
muzycznych, sportowych, samoobrony czy
manualnych). Co wa neŚ nie było to tylko
pieczenie ciastek czy te zwykłe piewanie
piosenek, lecz poszukiwanie swojego talentu i
zainteresowań.
Jak sama nazwa wskazuje, celem
rekolekcji jest odnajdywanie swojej pasji czyli
tego, co cię interesuje, co lubisz robić bąd to,
czego chciałby się nauczyć. Podczas naszych
rekolekcji mo na było się przekonać, e nie jest
to takie trudne, je eli zaprosi się do tych

y

poszukiwań Boga, który pragnie pomagać ci w
odkrywaniu twojej pasji, rozwijać ją i
doskonalić.
Rekolekcje Pasji pokazują równie w jak
twórczy i nowy sposób mo na robić ró ne
codzienne rzeczy. Okazuje się, e to wszystko,
co nudne mo e stać się nowo cią i czym
zupełnie innym, czym co cię zaciekawi i
zachęci do dalszych działań.
Uczestnicy tych rekolekcji mogą przede
wszystkim poznać Boga, nauczyć się modlić i
budować wię nie tylko z Nim ale równie z
innymi lud mi. Rekolekcje Pasji to bardzo
dobry czas do tego, aby zacząć yć z Bogiem,
aby rozwijać swoje pasje i poznać innych,
wspaniałych ludzi, którzy równie pragną
rozwijać swoje zainteresowania. Dlatego je eli
jeste młodym człowiekiem (lub masz dzieci
czy wnuki w wieku szkolnym) i chcesz prze yć
co zupełnie nowego, odkryć swoją pasję, bąd

Wi kszo ć par sprawdza swoje Ądopasowanie w łó kuĄ zanim zacznie snuć wspólne,
yciowe plany. Naukowcy z USA odkryli, e to podej cie nie gwarantuje lepszego
m
a
ł
e
s
t
w
a
.
Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej
grupie ponad dwu tysięcy mał eństw.
Ankietowani odpowiadając na pytania z
kwestionariusza ujawniali m.in. w jakim
momencie ich związek nabrał "seksualnego
charakteru". Analizując wyniki naukowcy
ustalili, e w porównaniu z zakochanymi, którzy
swą znajomo ć konsumowali stosunkowo
szybko, w związkach osób czekających z
seksem do lubu pojawiały się pewne
korzystne zjawiska. Przede wszystkim
stabilno ć ich związków oceniano o 22 %
wy ej, za satysfakcję ze związku - o 20 %
wy ej. Natomiast "seksualna jako ć" tych
związków zyskiwała ocenę o 15 % lepszą i o
12 % wy ej oceniano komunikację pomiędzy

partnerami.
żłówny autor badania, profesor Dean Busby
zauwa a, e ci, którzy dłu ej czekają, są potem
bardziej zadowoleni z seksualnego aspektu
związku. Jego zdaniem jest tak dlatego, e
zdą yli się oni nauczyć rozmawiać, posiedli te
umiejętno ci potrzebne do rozwiązywania
problemów, jakie się pó niej pojawią. Pary,
które od początku związku ponad wszystko
przedkładają seks - uznają często, e ich
związki są słabo rozwinięte pod względem
cech, dzięki którym związek staje się trwały. Co
ciekaweŚ wyniki badań naukowców pokazały,
e niezale nie od religijno ci badanych,
czekanie pomaga wytworzyć w związku lepsze
procedury komunikacji. Te za pomagają

