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Motywy
1. W Polsce trwa debata na temat
sztucznego zapłodnienia metodą in vitro, ale
te innych kwestii bioetycznych. Dotyczą one
istoty człowieczeństwa i rodzą
powa ne wyzwania moralne. Dlatego
podejmowane są próby niezbędnego
prawnego uregulowania tej
problematyki. W debacie nie mogło
zabraknąć głosu Ko cioła katolickiego,
który z troski o dobro ka dego
człowieka, wierzącego i niewierzącego –
opowiada się przeciwko takim praktykom
jak do wiadczenia na ludzkich
zarodkach, wykorzystywanie w
eksperymentach embrionalnych
komórek macierzystych, klonowanie
ludzi czy zapłodnienie in vitro. W
prowadzonych dyskusjach głos
Ko cioła bywa przedstawiany w sposób
uproszczony i jako stanowisko natury
czysto religijnej, a sam Ko ciół jest
oskar any o to, e stoi na drodze do
szczę cia bezdzietnych mał onków. Te
nieporozumienia nale y wyja nić.
2. Wiele kontrowersji budzi obecnie
kwestia zapłodnienia pozaustrojowego, o której
dyskutuje się kręgach politycznych i w
mediach. Częstym argumentem poruszanym w
debacie jest „prawo do szczę cia”, w tym
„prawo do dziecka”. W pewnym sensie o takim
„prawie” mo na mówić, ale podlega ono
warunkom i ograniczeniom. Chodzi bowiem nie
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tylko o dobra osobowe rodziców, ale tak e o
dobro innych osób oraz samego dziecka i jego
dalszego ycia – rygory postępowania
adopcyjnego, chroniące dobro dziecka i całą
jego przyszło ć, to jeden z mo liwych
przykładów. Bóg chce szczę cia
ka dego człowieka, ale szczę cia
pojmowanego dojrzale,
dostrzegającego dobro innych oraz
ich niewyzbywalne prawa. Dlatego
szczę cie nie znaczyŚ robię to, co mi
się podoba, kosztem innych ludzi, a
nawet za wszelką cenę.
Odnale ć szczę cie – to
odnale ć siebie i odkryć dobro,
jakie dyktuje mi prawidłowo
ukształtowane sumienie.
Najpełniej jest to mo liwe
na drodze, jaką
przygotował dla nas
Stwórca rodzaju
ludzkiego. Realizacja
tylko własnych projektów
yciowych niesie w sobie
niebezpieczeństwo wynikające z
człowieczej niedoskonało ci i zagubienia.
3. Nikt nie uniknie w yciu cierpienia.
Nawet Syn Bo y go nie uniknął. Sama
bezdzietno ć jest rzeczywi cie dotkliwie
odczuwana. Ko ciół to doskonale rozumieŚ nie
tylko szczerze współczuje mał eństwom, które
nie mogą mieć własnych dzieci, ale próbuje
otwierać przed nimi inne perspektywy, a
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zawsze towarzyszy im w cierpieniu. Ko ciół –
wspólnota ochrzczonych – niesie z nimi krzy ,
tak jak niesie wszystkie inne ludzkie krzy e.
Nie zawsze do końca rozumiemy ich sens.
4. Sprzeciw Ko cioła katolickiego wobec
metody in vitro wynika najpierw z
chrze cijańskiej wiary, w której wietle człowiek
podejmuje decyzje. Bóg stworzył kobietę oraz
mę czyznę, aby przekazywali ycie w akcie
miło ci mał eńskiej, przez nich samych i
wyłącznie przez nich. Tymczasem w trakcie
procedur zapłodnienia pozaustrojowego
dochodzi do naruszenia godno ci człowieka,
skoro poczęcie następuje nie w trakcie aktu
miło ci, ale na drodze eksperymentalnej
procedury technicznej. Nosi to znamiona
„produkcji ludzi”.
Argumentacja biomedyczna
5. Zdajemy sobie sprawę, e nie wszyscy
uznają argumentację religijną, dlatego sprzeciw
wobec in vitro uzasadniamy równie w oparciu
o prawo naturalne, czyli uniwersalne dane
rozumowe, powszechnie uznawane normy,
obowiązujące wszystkich ludzi – niezale nie od
wiatopoglądu. W trakcie sztucznego
zapłodnienia tworzy się kilka zarodków
ludzkich, z których czę ć – zwykle po selekcji –
jest wszczepiana do organizmu kobiety; reszta
– tzw. zarodki nadliczbowe – jest niszczona,
wykorzystywana w eksperymentach lub
zamra ana. Moralnie jest niedopuszczalne
zabijanie, selekcja i mro enie ludzkich
zarodków. Są one istotami ludzkimi, którym
nale y się pełna ochrona prawna, zwłaszcza
ochrona prawa do ycia. Często forsowany jest
pogląd, e zarodek nie jest istotą ludzką. Takie
opinie nie mają adnych podstaw naukowych,
lecz są wyrazem ideologii odmawiającej
człowiekowi prawa do ycia od momentu
poczęcia. Prawda za , e ycie człowieka
zaczyna się od poczęcia, nie opiera się na
zało eniach religijnych, lecz jest racjonalnym
stanowiskiem wynikającym z obecnej wiedzy
naukowej. W trakcie sztucznego zapłodnienia
człowiek zostaje powołany do ycia nie w łonie
matki, lecz w warunkach laboratoryjnych. Ma

więc ju na samym początku istnienia
nieporównywalnie gorsze warunki dla rozwoju
ni poczęty w sposób naturalny, bowiem nawet
najlepsze sztuczne podło e nie jest w stanie
zastąpić naturalnego rodowiska organizmu
kobiety.
6. Ocena Ko cioła opiera się równie na
przesłankach natury biologicznej i medycznej.
Metody in vitro są bardzo niebezpieczne dla
zdrowia matki, gdy dla uzyskania kilku
komórek jajowych kobieta przechodzi
stymulację hormonalną, która często powoduje
zespół powikłań, jaki mo e prowadzić do
zaburzenia czynno ci wątroby, rozwoju chorób
nowotworowych, zakrzepicy ylnej i tętniczej.
W stosowanych obecnie technikach do
organizmu kobiety wprowadza się kilka
zarodków, co staje się przyczyną cią mnogich.
Dane statystyczne jednoznacznie pokazują, e
w procedurze in vitro dochodzi do nich
kilkunastokrotnie czę ciej ni w naturalnym
poczęciu. Cią e mnogie in vitro dwukrotnie
czę ciej ni
naturalne kończą się
przedwczesnym porodem. Kilkakrotnie
zwiększone jest ryzyko urodzenia dziecka ze
zbyt małą masą urodzeniową. Przedwczesny
poród i mała masa prowadzą do urazów
okołoporodowych, niedotlenienia i wylewów
ródmózgowych, co z kolei jest główną
przyczyną zaburzeń rozwojowych, a tak e
umieralno ci okołoporodowej. Z badań
przeprowadzonych w USA i w Australii, gdzie
metody in vitro są stosowane dłu ej ni w
Polsce, wynika, e dzieci poczęte w sposób
sztuczny kilkakrotnie czę ciej cierpią na
powa ne wady wrodzone, powikłania i choroby
genetyczne. Przytaczamy te argumenty, aby
pokazać, e nauczanie Ko cioła, które wyra a
głęboką troskę o dobro człowieka, znajduje
potwierdzenie w wynikach badań naukowych.
7. Przy stosowaniu metod in vitro dzieci
rodzą się tylko z 5 – 10% wyprodukowanych
zarodków. Tym samym 90 – 95% powołanych
w ten sposób do ycia ludzkich istot nigdy się
nie urodzi. To z kolei powoduje, e techniki in
vitro stają się
ródłem specyficznego
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syndromuŚ po krótkim okresie satysfakcji z coraz lepsze wyniki, przywraca zdrowie i
posiadania długo oczekiwanego dziecka umo liwia naturalne poczęcie dziecka.
przychodzi refleksja i wiadomo ć, e jego Zachęcamy więc mał onków i personel
ycie okupione jest miercią wielu innych. medyczny do podejmowania skutecznej
Syndrom nasila się w przypadku, kiedy w diagnostyki i leczenia, nienaruszających
stanie zamro enia czekają jeszcze następne. godno ci mał onków i dziecka. Usunięcie
Wiele kobiet mówi, i ma wiadomo ć, e jest przyczyn niepłodno ci daje znacznie większe
matką równie tych dzieci. Jednak odmienienie szanse na urodzenie dziecka w sposób
procedury wspomaganego
ich losu nie jest mo liwe lub przynajmniej naturalny ni
sztucznie rozrodu, w tym in vitro.
bardzo utrudnione. Nie
9. Bezdzietnych mał onków warto te
wolno te zapominać, e
zapytać,
czy
syndrom in vitro dotyka
miło ć, jaka ka e
mocno samo dziecko, które
Zostałeś stworzo y a o raz Boga,
im dą yć do
będzie
wymagać
który jest iłoś ią.
zrodzenia
szczególnego wsparcia
potomstwa, jest
psychicznego, gdy kiedy
Z dłoń i, y rozdawać.
na tyle silna, by
dowie się, e kosztem jego
Z ser e a y ko hać.
zdecydowali się
urodzenia była
mierć
I z dwojgie ra io , które są
obdarzyć nią ju
rodzeństwa w stadium
wystar zają o długie,
yjące dzieci,
embrionalnym.
y i y h o ej ować.
które czekają na
Konkluzje
adopcję? Jak
8. Chcemy bardzo
ka de cierpienie,
wyra nie podkre lić, e –
Phil Bos a
t a k
i
mimo sprzeciwu wobec
procedury in vitro – dzieci powstałe w ten bezdzietno ć mo e być rozumiana po
sposób nale y przyjąć z miło cią i szacunkiem. chrze cijańsku. Dlatego wszystkich
Przysługuje im bowiem pełna godno ć, jak bezdzietnych mał onków zachęcamy – za
ka dej osobie ludzkiej. PowtórzmyŚ Ko ciół nie Janem Pawłem II – do wyboru miło ci w
stoi na drodze do szczę cia bezdzietnych najszerszym wymiarze, chocia by do adopcji,
mał eństw, ale pragnie zachęcić do do obdarzenia miło cią opuszczonych dzieci,
realizowania go w oparciu o hierarchię które ju są na wiecie i które wołają o miło ć.
Ko ciół prosi chrze cijańskich mał onków, aby
warto ci, której fundamentem jest etyka.
Dą enie do posiadania potomstwa jest odwa yli się pokochać i zaadoptować
naturalną konsekwencją miło ci, jaką wychowanka z domu dziecka. Dobro, które
obdarzają się mał onkowie. Jednak nie ka da ofiarujecie, z pewno cią do Was kiedy
droga słu ąca spełnieniu nawet słusznego powróci. Przyjmując to dziecko, w szczególny
pragnienia jest dobra. Poczęcie dziecka sposób bierzecie do swej rodziny Jezusa
metodą in vitro łączy się z przekroczeniem Chrystusa.
10. Obecnie w Sejmie zło one zostały
praw Boskich i ludzkich, związane jest
przewa nie z niszczeniem zarodków, niesie z projekty ustaw regulujących kwestie
sobą powa ne ryzyko dla zdrowia matki i bioetyczne, w tym in vitro. Zgodny ze
dziecka, wreszcie prowadzi do naruszenia stanowiskiem Ko cioła jest całkowity zakaz tej
wielu norm etycznych. Warto więc zastanowić metody. Je li jednak takie rozwiązanie prawne
się nad inną drogą. Jedną z takich dróg jest zostanie odrzucone, posłowie zatroskani o
leczenie niepłodno ci, które dzięki prawa człowieka, o ochronę jego godno ci, o
doskonalonym metodom medycznym przynosi prawa dziecka, a przede wszystkim ci, którzy
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c.d. wspomnień z parafialnej pielgrzymki
Na trasie do Czarnogóry zwiedzili my zwiedzili my Stare Miasto, otoczone murem
Dubrownik, uwa any za jedno z przypominającym Mur Chiński, gdzie niestety
lady niedawnej wojny domowej są widoczne
najpiękniejszych miast wiata i wpisane na listę
UNźSCO. Za opis tego miejsca niech posłu ą na ka dym kroku. Podziwiali my Bramę
słowa pisarza Bernarda ShawŚ „Kto szuka raju Morską, wie ę zegarową, katedrę romańską,
na ziemi, niech jedzie do Dubrownika”. pałace weneckie i targ. Malownicze, wąskie i
Dubrownik od niepamiętnych czasów stanowi kręte uliczki oraz ciasno do siebie przylegające
symbol wolno ci, niezale no ci i dobrobytu. Od kamienice, to wynik wpływów weneckich,
972 roku patronem miasta jest w. Bła ej tworzący urok tego miasta.
Budwa – to przepiękne miasto, w którym
(zwany tylko tutaj Vlaho). W tym mie cie,
zwanym Perłą Adriatyku, podziwiali my mury uderza nowoczesna baza hotelowa,
miejskie, Katedrę Wniebowzięcia NMP z wznoszona najczę ciej przez inwestorów
relikwiami w. Bła eja, Pałac Rektorów, Pałac zagranicznych. Zwiedzili my tutaj historyczne
Sponza, Studnię Onufregoś uczestniczyli my miasto z wąskimi uliczkami, gdzie na ka dym
we Mszy więtej w Ko ciele w. Bła eja, gdzie kroku mo na było usłyszeć mowę z całego
wiata.
otrzymali my błogosławieństwo chroniące
Spacerując za
po ulicach Baru,
przed chorobami gardła. Dodatkową atrakcją
zafascynował nas równie urok starej dzielnicy
był „spacer” statkiem wokół Dubrownika.
Ostanie dni pielgrzymki spędzili my w oraz port o urozmaiconej infrastrukturze.
Szkoda nam było egnać się z urokliwymi
Czarnogórze nad Morzem Adriatyckim,
za ywając kąpieli morskich i słonecznych oraz i go cinnymi Bałkanami, gdzie prze yli my tyle
zwiedzając przepiękne historyczne miasta. w s p a n i a ł y c h c h w i l i d o z n a l i m y
Adriatyk to morze czyste, ciepłe i spokojne, co niezapomnianych wra eń, tym bardziej e
uczestnicy pielgrzymki okazali się wyjątkowo
pozwalało bez obaw „pluskać się” równie
yczliwą sobie, rozmodloną i roz piewaną,
osobom odczuwającym lęk przed wodą.
Niezapomnianą przygodą był dla nas grupą.
Serdecznie dziękujemy ks. Proboszczowi
wjazd na Lovćen (1650 m n.p.m), szczyt w
Parku Narodowym, na którym znajduje się za zorganizowanie, prowadzenie, opiekę
mauzoleum Petra Petrovicia Njegosa, duchową oraz tworzenie przyjaznej atmosfery.
wielkiego władyki i poety czarnogórskiego. To, czego do wiadczyli my i prze yli my w
Przejazd autobusem w ród górskich
Niezwykle urokliwa wyspa św. Stefana
przepa ci kosztował nas sporo nerwów,
- niestety niedostępna dla turystów, bo stanowi
jednak e widok i urok oglądanej przyrody kompleks hotelowy
był zapłatą za prze yty stres.
W ród zwiedzanych miast, le ących
nad Adriatykiem, były równie Kotor, Bar i
Budwa. Pierwsze z tych miast le y nad
Zatoką Kotorską, porównywaną często do
norweskich fiordów. Droga do tego
miasta była równie pełna wra eń, ze
względu na wysokie góry i liczne
„serpentyny”, z których roztaczał się
przepiękny widok na zatokę. Tu
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Bardzo dobrze pamiętam moje pierwsze
duszpasterskie spotkania z mał eństwami
niesakramentalnymi, kiedy jeszcze jako diakon
chodziłem po kolędzie w rodzinnej parafii.
Wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z
problemem tych związków - dobrze
wiedziałem,
e takie są, ale nie
przypuszczałem, e jest ich tak wiele... W ród
nich jedną grupę stanowią tacy, którzy nie mają
adnych przeszkód do zawarcia
lubu
ko cielnego, ale tego po prostu nie chcą oraz
tacy, którzy chcieliby zawrzeć sakrament
mał eństwa, ale tego uczynić nie mogą, bo
przynajmniej jedna ze stron była ju
w innym związku ko cielnym.
O ile pierwsza z
tych grup jest
zazwyczaj obojętna
religijnie, to w ród tych drugich
mo na wyró nić przynajmniej
trzy pos tawy . P ierw szą
nazwałbym agresywną - to
ludzie, którzy kiedy byli dosyć
gorliwymi katolikami, a teraz swój
al i pretensje z powodu nieudanego
pierwszego związku zrzucają na Pana Boga i
na Ko ciół. Twierdzą, e Ko ciół stoi na drodze
ich szczę cia i w konsekwencji „obra ają się”
na Pana Boga rezygnując z praktyk religijnych.
Drugą grupę stanowią ci, którzy nigdy nie
byli praktykującymi katolikami, a wiarę i jej
przejawy traktowali jako rodzaj folkloru (co na
wzór „ więta choinki” czy „ więta pisanki”), do
ko cioła chodzili tylko od wielkiego więta, na
lub czy pogrzeb i dlatego w obecnej sytuacji
związku niesakramentalnego nie odczuwają
bole nie tego,
e utracili mo liwo ć
przystępowania do sakramentów.
W końcu zupełnie odrębną kategorię
stanowią ci, którzy zawsze byli i są lud mi
głęboko wierzącymi. Mają wiadomo ć, e yją
niezgodnie z nauką Chrystusa i Ko cioła, ale
jednocze nie uczucie miło ci względem siebie i
poczucie odpowiedzialno ci za wspólne dzieci
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nie pozwala im zakończyć obecnego związku.
Ten stan rodzi w nich ogromny ból i smutek.
Niejednokrotnie w ich oczach pojawiają się łzy,
kiedy widzą jak inni przystępują do Komunii
w., albo słyszą, e nie mogą zostać
chrzestnymi. A przy osobistych rozmowach z
księdzem w ich oczach widać rozpaczliwe
pytanie, którego boją się wypowiedziećŚ czy
będziemy potępieni?
Zanim podejmę szczegółowe problemy
odpowiem na zarzut, który od czasu do czasu
pojawia się w mediach czy towarzyskich
dyskusjach, a mianowicie, e „księ a to się
dobrze urządzili, bo sami
mogą uzyskać zwolnienie z
celibatu i zawrzeć w
ko ciele legalny
związek mał eński, a
komu po rozwodzie nie
pozwalają drugi raz wziąć lubu
ko cielnego”.
Rzeczywi cieŚ prawdą jest, e
czasami były ksiądz otrzymuje od
papie a zwolnienie z celibatu i je li tylko
jego partnerka w wietle prawa ko cielnego
jest stanu wolnego, to mogą zawrzeć
sakramentalny związek mał eński. Dzieje się
tak dlatego, e celibat jest prawem ko cielnym,
a nie Bo ym, a poza tym przez całe stulecia był
on jedynie dobrowolnym zobowiązaniem i wielu
księ y zakładało rodziny, a dopiero od 1139
roku, po soborze laterańskim II, celibat stał się
bezwzględnym wymogiem. Stąd Ko ciół,
poniewa ustanowił takie prawo, mo e je
znie ć w danym przypadku albo w ogólno ci.
Za nierozerwalno ć mał eństwa ustanowił
Pan JezusŚ „Co Bóg złączył człowiek niech nie
rozdziela” (Mt 19,6) i dlatego Ko ciół nigdy nie
będzie miał prawa rozdzielać mał onków mo e jedynie stwierdzać, e mał eństwo od
samego początku było zawarte niewa nie.
Ale wróćmy do tematu! Najpierw
chciałbym kilka słów powiedzieć do tych
mał onków niesakramentalnych, którzy nie
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przychodzą do ko cioła (a mo e wpadnie im w
ręce ten numer naszego pisma), bo „obrazili
się” na Pana Boga, wychodząc z zało enia, e
skoro nie mogą przystępować do
sakramentów, to nie będą te praktykować.
Otó po pierwszeŚ to, e mał onkowie
yjący w związkach niesakramentalnych nie
mogą przystępować do sakramentów nie
oznacza, e są wyłączeni z Ko cioła, który
został ustanowiony po to, aby doprowadzić
wszystkich do zbawienia - a więc tak e tych,
którzy zawarli kolejny cywilny związek
mał eński! Poza tym Chrystus sam o sobie
powiedział, e przyszedł szukać i zbawić, to co
zginęło oraz do tych, którzy się le mają. Je li
więc kto z owych ludzi czuje się wyłączonym z
Ko cioła, to nie dlatego, e Ko ciół wykluczył
go ze swej wspólnoty, ale dlatego, e on sam
się z niego wykluczył!
Po drugieŚ Żrancuzi mówią, e wielkim
nieszczę ciem jest, je eli kto zgubiwszy
ostrze siekiery wyrzuca równie i trzonek, bo
kiedy znajdzie ostrze, nie będzie mo na go
u yć bez trzonka. eby więc nie utracić szansy
na zbawienie yjąc w związku tylko cywilnym,
trzeba zachować ów trzonek, a więc kontakt z
Bogiem i Ko ciołem. Bo być mo e kiedy
znajdzie się ostrze, czyli mo liwo ć
przystępowania do sakramentów np. na skutek
mierci pierwszego mał onka i owi ludzie będą
mogli yć pełnią chrze cijańskiego ycia.
Jaka więc powinna być postawa i udział
w yciu Ko cioła tych mał onków cywilnych,
którzy nie wykluczyli się ze wspólnoty
wierzących? Na początku bardzo istotne jest
uznanie prawdy, e kiedy popełnili my błąd,
za który nie mo na obwiniać ani Boga, ani
Ko ciół i e teraz trzeba ponie ć tego
konsekwencje. DalejŚ trzeba być wiadomym,
e samo przyjmowanie Komunii w. jeszcze nie
zapewnia zbawienia - liczy się cało ć ycia
chrze cijańskiego! W przeciwnym razie, aby
dostać się do nieba, wystarczyłoby od czasu do
czasu „zje ć” Pana Jezusa, a na co dzień być
po prostu zwykłym draniem.
ycie
sakramentalne nie jest jedyną nicią łączącą

człowieka z Bogiem. Najwa niejszą jest ywa
wiara, która podtrzymuje w nas ycie Bo e, a
sakramenty są jedynie pomocą na drodze do
zbawienia. Trzeba więc gorliwo cią prawdziwie
chrze cijańskiego ycia niejako „nadrobić” to,
co jest zaniedbane na drodze sakramentalnej.
Konkretnie, chodzi o:
 słuchanie i czytanie Słowa Bo ego,
 regularny udział w źucharystii i nabo eństwach,
 praktykowanie modlitwy osobistej,
mał eńskiej i rodzinnej,
 podejmowanie czynów pokutnych jak post
czy jałmu na,
 korzystanie z niektórych elementów
sakramentu pokuty jakŚ rachunek sumienia, al
za grzechy, postanowienie poprawy, rozmowa
z księdzem nt. rozterek sumienia czy trudno ci
w wierze,
 dostrzeganie Jezusa w drugim człowieku, a
więc czyny miło ci,
 dawanie przykładu ycia rodzinnego,
sąsiedzkiego i kole eńskiego,
 włączenie się do jakiej grupy parafialnej
( ywy Ró aniec, grupa charytatywna, Szkoła
Nowej Ewangelizacji itp.),
wychowywanie dzieci w wierze katolickiej...
Trzeba powiedzieć,
e chyba
najtrudniejszym problemem związków
cywilnych jest niemo no ć przyjmowania
Komunii w., ale Słowo Bo e jest tutaj bardzo
jasne: Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański
niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.
Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na
Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije (1
Kor 11, 27-29). To prawda, e Naj więtszy
Sakrament jest lekiem dla naszej duszy, ale te
wiadomo, e je li człowiek bierze jaki lek
wbrew wskazaniom lekarza, to mo e mieć on
zupełnie przeciwny skutek!
Kończąc pragnę jeszcze wyrazić moje
głębokie przekonanie, e nasz Bóg nie jest
Bogiem kary, lecz Bogiem miło ci, e Bóg
nigdy nie cofa od nas swojej miło ci, która jest
większa ni nasz grzech i e ka dy, bez
wyjątku, ma szansę na zbawienie, je li tylko nie
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Przed św. Piotre zjawił się łody kierow a.
- Tro hę w ześ ie przy hodzisz, jesz ze ogłeś tro hę pożyć a
świe ie - powiedział a przywita ie św. Piotr.
- Też tak uważa , św. Piotrze, ale to wszystko przez oją żo ę...
- Jak to?
- Otóż siadłe z żo ą do sa o hodu, a y spędzić urlop ad orze .
W połowie drogi żo a powiedziała: „Będziesz a iołe , jak
Żarty ie poświę o e

1. Co oznacza słowo „Dekalog”?
2. Jak nazywa się urzędowy teolog ydowskiŚ
a) rabbi
b) uczony w Pi mie
c) arcykapłan
3. Kto jest patronem chóru i piewu ko cielnego?
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:

Odpowiedzi na pytania konkursowe
nale y oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać poczt
(mo na e-mailem) z dopiskiem:
Konkurs Religijny - do dnia
20.11.2010
SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

1. w pierwszych 3-ch „Zdrowa ” podczas
Ró ańca modlimy się o 3 cnoty boskie.
2. Chłopak, który podczas długiego
kazania w. Pawła wypadł z okna
nazywał się Eutych.
3. Obecną formę Ró ańca ustalił bł. Alan
de la Roche.

Byto , ul. Piekarska
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ:
/
)ałatwia y wszelkie for al oś i
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
związa e z pogrze e
otrzymuje Dawid Wieczorek
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
- gratulujemy!
 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 rado ć nieba dla zmarłych członków
w kraju i zagra icą
ywego Ró a ca naszej parafii.
BIURO CZYNNE:
Katoli ka Porad ia Rodzi a: I i III wtorek iesią a od . do .
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

- spotka ia

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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KALENDARIUM PAŹDZIERNIKA
Odeszli do wie z oś i:
Wojciech Zakrzewski, l. 41
Czesław Obiedziński, l. 78
Franciszek Sobieraj, l. 80
Danuta żojd , l. 58
Zygmunt Czuba, l. 80
Sakra e t

ałżeństwa zawarli:

Rafał Zarzycki i Agnieszka Łąkowska
Marek Nowak i Anna Flaszewska
Damian Jastrzębski i Bo ena Żranczuk

Mieczysław Pajdzik, l. 85
Wiesława Sznirling, l. 59
Horst Hullok, l. 66
Ryszard Brodowski, l. 69
Joanna Sura, l. 54

Wieczny odpoczynek
racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista
niechaj im świeci.
Niech odpoczywają
w pokoju wiecznym.
Amen.

Sakra e t hrztu
przyjęli:
Maja Polak
Maja Garczyk
Karolina Bielica
Julia Piecuch

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).

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

W każdy piątek tytułe pró y do koń a grud ia zaprasza y a ałodzie ą
ADORACJĘ PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE,
która rozpo z ie się po ra ej Mszy św. a zakoń zy się przed wie zor ą Mszą św. W
każdą so otę ist ieje adal ożliwość Adora ji od godz. . .
Dodatkowo III Kar el zaprasza a Adora ję
w każdą II-gą so otę iesią a od godz. . do . .

Przez oktawę uro zystoś i Wszystki h Święty h tj. od do listopada
ZAPRASZAMY NA RÓŻANIEC Z WYPOMINKAMI ZA ZMARŁYCH
- odzie ie o godz. . , w zwartek o . zaś w iedzielę o .
pod zas
Różań a odli y się zawsze za wszystki h zale a y h,
zaś i te je wypo i kowe ędą od zytywa e w zęś ia h
przed posz zegól y i taje i a i.

