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i utą iszy. Nieraz słyszy y tę oi jal ą, świe ką, zi

W pierwszych dniach listopada rozbrzmiewają
w ko ciołach wypominkowe litanie imion i
nazwisk naszych bliskich zmarłych.
Odprawiane są za nich Msze w., odmawia się
Ró aniec. Niektórzy narzekają,
e
wyczytywanie nazwisk jest nu ące, e Bóg
przecie zna naszych zmarłych. Broniłbym
jednak tej tradycji. Jej sens jest głębszy, ni
mo e się z pozoru
wydawać.
Pamiętamy
i
tęsknimy
Po pierwsze dlatego,
e pamięć o naszych
przodkach,
o
przyjaciołach, o bliskich
jest wyrazem zwykłej
ludzkiej wdzięczno ci.
Nieraz
ludzie
zachowują się tak,
jakby wiat zaczynał
się od nich. W naszym
zagonionym, pędzącym
do przodu wiecie gubi się gdzie szacunek dla
korzeni, dla historii, dla tych, którzy byli przed
nami. A przecie dziedziczymy po zmarłych nie
tylko geny, ale i ducha. W pamięci zostają
pojedyncze słowa, obrazy, fragmenty, epizody,
u miech, wyraz twarzy, ciepło dłoni. A w tym
wszystkim ich wiara, ich miło ć, ich nadzieja,
ich dobro, ich po więcenie, ich przyja ń…
Ka de ludzkie imię to osobna historia,

ą for ułę.

niepowtarzalny los. Imiona zmarłych
wymówione gło no w modlitwie brzmią jak
wyznanieŚ pamiętamy o was, je li trzeba,
wybaczamy popełnione zło, jeste my wdzięczni
za dobro, brakuje nam was, tęsknimy za wami.
Wierzymy w ycie wieczne
Modlitwa za zmarłych jest wyznaniem wiary w
ycie wieczne. Wierzymy, e po drugiej stronie
oni yją. Nie umiemy sobie tego
wyobrazić. Ale ufamy Bo ej obietnicy.
Wpatrujemy się w blask paschalnej
wiecy, która przypomina prawdę o
zmartwychwstaniu Chrystusa. Wszystkie
lampki zapalane na cmentarzach są
symbolem tego wiatła. Jezus mówiŚ W
domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę
przygotować wam miejsce (J14,2). Modląc
się za zmarłych, błagamy Boga o dar nieba
dla nich. Prosimy o wybaczenie im
grzechów. Ta modlitwa w bardzo
praktyczny sposób wyra a tak e nadzieję
na nasze ycie wieczne, na nasze
zmartwychwstanie, na Wielkie Spotkanie w
domu Ojca. Dlatego chrze cijanie nie czczą
zmarłych ciszą, bo cisza kojarzy się z pustką, z
nico cią, z beznadzieją. Uczniowie Chrystusa
w ciszy, która zostaje po zmarłych, powtarzają
wieczny odpoczynek, szepczą Zdrowaś, a w
ka dej źucharystii modlą sięŚ pamiętaj Boże o
naszych zmarłych braciach i siostrach.
Jeste my Ko ciołem
Modlitwa za zmarłych wyra a tak e tajemnicę
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Ko cioła – wspólnoty, która ogarnia ywych i
umarłych. Kiedy w wiątyniach czy na
cmentarzach wyczytywane są imiona zmarłych,
u wiadamiamy sobie wspólnotę z nimi,
dostrzegamy wię , która biegnie przez
Chrystusa zmartwychwstałego. Przez Niego, w
Nim jeste my z nimi jedno. Nie ma „dusz
opuszczonych”. Ko ciół poleca Bogu
wszystkich. Ale nawet ten dopisek „za dusze
opuszczone”, który nieraz pojawia się w
wypominkach, jest jaką słuszną intuicją, e
chcemy modlić się nie tylko za
„naszych” zmarłych, ale i za tych innych,
zapomnianych. Nie modlimy się dla nikogo o
piekło, ale błagamy o miłosierdzie Bo e nawet
dla największych grzeszników. Nieraz kto
martwi się, czy będzie obecny w ko ciele, kiedy
będą wyczytywane imiona „jego” zmarłych. To
nie jest najwa niejsze. Kto modli się za
„moich”, ja modlę się za „twoich” zmarłych. I tak
jest dobrze. To tak e jest znak Ko cioła

wspólnoty, w którym modlimy się jedni za
drugich. Najdoskonalszą formą modlitwy za
zmarłych jest zawsze źucharystia.
Ofiarujemy odpusty
Tradycja Ko cioła zna jeszcze jeden sposób
modlitwy za zmarłych – ofiarowanie odpustu.
Odpust to darowanie przed Bogiem kary
doczesnej za grzechy zgładzone ju co do
winy. Tłumacząc rzecz bardziej po ludzku,
grzech zostawia w człowieku niszczące skutki
tak e wtedy, gdy został ju odpuszczony. Je li
palacz rzucił nałóg, to ma nadal zniszczone
płuca. Te bolesne następstwa grzechu
n a z y w a n e
s ą
„karą doczesną”. Pokuta to wła nie stopniowe
uwalnianie się z następstw grzechu, duchowa
rekonwalescencja, która trwa tak e po mierci
w czy ćcu. Odpust jest formą przyspieszenia
tego procesu. Cały Ko ciół wstawia się za
grzesznikiem u Ojca. Prosi Go o zmniejszenie
lub przekre lenie konsekwencji grzechu („kar

Przez oktawę uro zystoś i Wszystki h Święty h tj. od do listopada
ZAPRASZAMY NA RÓŻANIEC Z WYPOMINKAMI ZA ZMARŁYCH
- odzie ie o godz. . , 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.

Odpust zupełny za dusze w czy ćcu mo na
uzyskać:
 Od południa Wszystkich więtych i w Dzień
Zaduszny – przez nawiedzenie ko cioła i
odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga.
 Od 1 do 8 listopada przez nawiedzenie
cmentarza i modlitwę za zmarłych.
Konieczne są nadto zwykłe warunki odpustu
czyli:
Ń. Stan łaski u więcaj cej, w razie
potrzeby spowied . Spowied nie musi
mieć miejsca w tym samym dniu, w którym

zyskujemy odpust. Po jednej spowiedzi
mo na zyskać wiele odpustów.
ń. Komunia więta.
3. Modlitwa w intencjach papie a. Nie za
osobę papie a, ale w intencji, jaką on
wyznacza. Nie trzeba jej znać. Wystarczy
mieć intencję modlitwy w łączno ci z
papie em, np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.
4. Brak przywi zania do jakiegokolwiek
grzechu, nawet powszedniego. Nie trzeba
zastanawiać się czy ten warunek jest
spełniony, czy nie. Wa ne jest szczere
pragnienie odwrócenia się od grzechu.
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Pew ego d ia do Jezusa podszedł Jair przełożo y sy agogi. Prosił o Jezusa o to,
y uzdrowił jego horą órkę. W trak ie
i h spotka ia i i ludzie do ieśli, że jego
órka z arła i ówili, że y już ie trudził
Nau zy iela. Jed ak w rew te u, o
ówili ludzie, Jezus powiedział do iego
Nie ój się, wierz tylko. Jair uwierzył
Jezusowi, a Jezus u zy ił to, o wydawało
się ie ożliwe – wskrzesił jego órkę. Bóg
h e przez to wydarze ie powiedzieć a ,
że ie a dla Niego sytua ji tak trud y h,
z który h ie ył y w sta ie wyprowadzić
złowieka. Nie a dla Niego sytua ji ez
wyjś ia, awet jeśli a wydaje się, że już
i się ie da zro ić. Jezus ie ówi do
as „Nie ój się” tylko po to, y as
po ieszyć. W ty h słowa h jest o , która
wyzwala z lęku, a przez to u ożliwia
wiarę, która daje przestrzeń Bogu, y ógł
zadziałać. Bóg prag ie działać w Twoi
ży iu, h e z ie iać te sytua je, które
wydają się ez wyjś ia, po ieważ ardzo
ię ko ha, po ieważ jesteś Jego

u iłowa y sy e , u iłowa ą órką.
)aprasza y Cię w każdy zwarty
zwartek iesią a a Mszę św. o godz

y

. , pod zas której ędzie y odlić się
w i te ji ty h wszystki h trud y h
sytua ji, które as spotykają, y Bóg w
i h działał, prze ie iał je oraz a
spotka ie
odlitew e z
ożliwoś ią
odlitwy wstawie i zej.
)a hę a y do prze zyta ia świade tw
osó , które doświad zyły takiego działa ia
Boga w swoi ży iu. Po iższe świade twa
yły wypowiedzia e w zasie Mszy św.
. .
.
„Nazywa się Daria. Kiedyś oja wiara
yła z iko a, ie szukała ko taktu z
Bogie , ie od zuwała Go w swoi
ży iu. Twierdziła , że jeste ateistką.
W okresie dorasta ia za zęła się gu ić.
Bu towała się prze iw wszystkie u i
wszystki . Ciągle rakowało i iłoś i i
iepła, dlatego w hodziła w toksy z e
rela je z ludź i, którzy łatwo to
wykorzystywali. Nie
yła
sz zęśliwą
astolatką, pa i z ie ała się ży ia. W
wieku
lat po raz pierwszy poszła do
psy hiatry z o jawa i erwi y i depresji.
Już wtedy iała sil e yśli sa o ój ze i
rak jakiejkolwiek o hoty do ży ia.
Za zęła koić swój ól w alkoholu, o w
astępstwie stało się już odzie oś ią, z
którą ie wiedziała jak skoń zyć. Gdy
iała
7 lat dodatkowo doszedł do tego
pro le
z jedze ie . Prze hodziła
pły ie po iędzy a oreksją i uli ią.
Była hospitalizowa a i prze yła kilka
terapii grupowy h i i dywidual y h.
O jawy alały a krótki okres zasu,
pote
z ów wra ała
do stary h
awyków – wy iotowała
kilka lu
kilka aś ie razy dzie ie. Lekarze zawsze
dziwili się, że ój sta zdrowia jed ak ie
ył taki zły – ówili ie raz, że to ud, że
i o wszystko żyję i
ój orga iz
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fu k jo uje w iarę prawidłowo. Przez
te ały okres pojawiali się ludzie w oi
ży iu, którzy zapew iali
ie, że
powi a zaufać Bogu, że w Ni jest
adzieja. Nie ufała , yła
a Boga w
jakiś sposó o rażo a. Dopiero teraz
widzę, że O działał w oi ży iu awet
wtedy, gdy ja Go odrzu ała . To trwało
kilka lat, kilka ie y h lat.
Pawła poz ała
za i
się awró ił,
widziała prze ia ę w jego ży iu. Paweł
opowiadał i o Bogu, o ty ile do rego
zro ił w jego ży iu, a ja ie wierzyła w
Bożą o . Po wielu a owa h i i o
ojej ie hę i za zęła jeździć do paraii
św. A y a spotka ia Szkoły Nowej
Ewa geliza ji. Poz ała ta ludzi, którzy
podali i po o ą dłoń i którzy odlili się
za
ie, o oje awró e ie ie yło
takie proste. Potrze owała
wielu
odlitw, wielu pró ko taktu z Bogie ,
a y doświad zyć Jego Miłoś i i uwierzyć,
że O jest o e y w oi ży iu.
W
zerw u
raze
w
Pawłe
u zest i zyliś y w kursie Nowe Ży ie
orga izowa y
przez SNE. Ostat iego
d ia kursu w zasie odlitw uwiel ie ia,
po zuła
iesa owite iepło w okoli a h
żołądka, zuła
że oś do rego się
właś ie dzieje i w ty
o e ie jed a z
o e y h osó
iała przeko a ie, że
właś ie zostaje uzdrowio a oso a, która
a róż ego rodzaju pro le y z
żołądkie . Wiedzieliś y o oje, że hodzi o
ie, że właś ie astępuje przeło w
ojej horo ie. Wtedy doświad zyła
iłoś i Boga i Jego wspar ia. Została
uzdrowio a. Moje ży ie za zęło a ierać
se su.
Jeste zdrowa, po wielu lata h le ze ia,
które ie przy iosło większy h rezultatów,
uzdrowie ie przyszło od Boga. Była
kiedyś przeko a a, że pro le
z

jedze ie
igdy ie i ie, a teraz je
or al ie, ie a żad y h o jawów
związa y h z za urze ia i jedze ia – to
jest ud. U zę się ak epta ji sa ej sie ie,
o wie , że Bóg ko ha
ie taką jaką
jeste . Moje ży ie a rało se su, wie ,
że Bóg jest przy
ie, przy as i że a as
w opie e. Mi o dużego pro le u z
alkohole , który wydawał i się ie do
rozwiąza ia – Bóg uwol ił
ie z tego
pro le u. Mówio o i, że wszystko o
do re przy hodzi od Boga i że tylko przy
Bogu ogę zaz ać prawdziwej iłoś i,
radoś i i sz zęś ia. Nie wierzyła w to.
Dziś wie , że ie a i ej drogi iż ta,
którą wy rała . I ho iaż zdarzają się
trud e o e ty w ży iu, ie tra ę wiary
w Boga, tego który od ie ił oje ży ie.”
„Nazywa
się Paweł. Ma
lat,
po hodzę ze zwy zaj ej, katoli kiej
rodzi y. Wierzyłe w Boga, jed ak tak
aprawdę Go ie z ałe , igdy ie
doświad zyłe Jego iłoś i, tego że jest
przy
ie. Moje ży ie peł e yło u tu,
po zątkowo ają ego ujś ie w uzy e.
Póź iej swoją
frustra ję topiłe
w
alkoholu i przy ależ oś i do su kultury
pu kowej. Chodziłe w iężki h uta h,
stary , podarty
u ra iu, a głowie
iałe irokeza, a iele tatuaże i kol zyki.
W zasie wkra za ia w dorosłe ży ie oraz
zęś iej sięgałe po alkohol. Z zase w
oi ży iu pojawiły się arkotyki. Coraz
ardziej tra iłe se s ży ia. Byłe
ardzo
wrogo astawio y do ludzi, a
oi
jedy y argu e te
yła siła. Z zase
odzie e pro le y stawały się dla
ie
arierą ie do przejś ia, o doprowadziło
ie do psy hiatry w elu le ze ia
o jawów depresji i erwi y. Po i o
przyj owa ia leków psy hotropowy h,
ie rezyg owałe z alkoholu i arkotyków,
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o doprowadziło do za iku jaki hkolwiek
a i ji w oi ży iu. Nie widziałe sza s
a lepsze. Coraz zęś iej pojawiały się
yśli sa o ój ze.
Po i o
sposo u
ży ia,
który
prowadziłe , Bóg ały zas ył przy
ie.
Posyłał do
ie ludzi, którzy przypo i ali
i, że to O jest ajważ iejszy i że
jedy y sposo e
a wyjś ie z oi h
pro le ów
jest
Jego
po o .
Posta owiłe dać Mu sza sę. Za ząłe

y

jeździć a spotka ia wspól oty Szkoły
Nowej
Ewa geliza ji,
zęś iej
się
odliłe , po kolej ej wizy ie u psy hiatry
zrezyg owałe z alkoholu, jed ak to ie
wystar zało. Ciągle prze ywałe
w
środowisku,
w
który
spędziłe
poprzed ie lata,
iągle zażywałe
arkotyki. Bóg h iał ode
ie zegoś
wię ej, h iał, a y
Mu ałkowi ie
zawierzył,
h iał, że y
oddał Mu
wszystko, ałe swoje ży ie. Kiedy to

Przed nami uroczysto ć Wszystkich więtych, a 30 listopada więto Andrzeja Apostoła. W
radiu, prasie, telewizji i w marketach z łatwo ci mo na zaobserwować intensywn
promocję żalloween, wró b andrzejkowych i magicznych praktyk zwi zanych z tymi dniami.
Czy chodzi tu tylko o niewinn zabawę? A mo e o powa ne zagro enie, nios ce ze sob
ogromne szkody dla naszego ycia duchowego a nawet fizycznego...
Ko ciół katolicki, opierając się na
wskazówkach i prawie zawartym w Pi mie
więtym, przestrzega i zabrania udziału w tych
„zabawach”, aby uchronić ludzi przed
straszliwymi skutkami polegającymi na
zniewoleniu duchowym (do opętania włącznie)
oraz chorobami ciała.
Ka dy człowiek posiadaŚ ciało, psychikę i
sferę duchową, które wzajemnie wpływają na
siebie. Je li dochodzi do zaka enia lub
zranienia ducha, chorować będzie zarówno
nasza psychika, jak i ciało. Oprócz znanych
nam m.in. praw fizyki, na wiecie istnieją
jeszcze prawa duchowe ustanowione przez
Boga, według których wiat funkcjonuje. Prawa
te zawarte są w Dziesięciu Przykazaniach.
Ka de wiadome złamanie duchowego prawa
(popełnienie grzechu) lub nie wiadome
wikłanie się w zło doprowadza do zaka enia
lub zranienia w/w sfer człowieka, a
w
konsekwencji do chorób i problemów w naszym
yciu. Ka dy czyn, oprócz fizycznego, ma
tak e swój wymiar duchowy. Nie trzeba
udowadniać, e na przykład dopuszczenie się
kradzie y rujnuje duchowe i psychiczne ycie
sprawcy.

Przykładami duchowej destrukcji młodego
pokolenia mogą być m. in. zabawy związane z
Halloween i wró by andrzejkowe.
HALLOWEEN, to celtycka (pogańska)
praktyka czczenia boga mierci. Pomimo
ewangelizacji Bretanii nie wygasła zupełnie. Tu
znajdujemy ródło rozpowszechnianego więta
Halloween. W tradycji amerykańskiej (w tej
formie przeniknęły do nas jego elementy)
„ więto” to wygląda pozornie niewinnie i wydaje
się być jedynie zaspakajaniem potrzeb
tajemniczo ci i dreszczyku emocji. Stąd
przebieranie się za mierć, duchy, czarownice,
nietoperze, czarne koty, zombie, wampiry, a
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nawet samego diabła. Znaczna czę ć z tych
postaci, to w tradycji europejskiej symbole
szatana i jego pomocników. Ta pogańska
tradycja została równie zawłaszczona przez
satanistów, którzy noc Halloween łączą z
w i e c z o r e m
t z w .
„czarnych mszy” i orgii seksualnych,
związanych z jednoczeniem się z demonamiś
bywa, e wią e się to tak e ze składaniem ofiar
z ludzi w kulcie satanistycznym, o czym
wiadczą wypowiedzi byłych satanistów,
naocznych wiadków tych zdarzeń.
Tymczasem 1 listopada to dzień
obchodzony w tradycji chrze cijańskiej na
cze ć Wszystkich więtych. Obecnie dzień ten
często mylony jest z Dniem Zadusznym (2
listopada).
Anga owanie się w tę pozornie niewinną
„zabawę”, jaką jest Halloween, oznacza
dotykanie rzeczywisto ci niebezpiecznych
duchowo, poniewa identyfikacja z postaciami
symbolizującymi zło nie musi być wyłącznie
psychologiczna, ale mo e dotyczyć wymiarów
duchowych. Przywołując bowiem w ten sposób,
poprzez wyobra nię złe moce, nawet nie do
końca wiadomie, mo na się otworzyć na
wpływ złego ducha (a po opętanie włącznie).
ANDRZEJKI - 30 listopada Ko ciół w
Polsce obchodzi więto Andrzeja Apostoła.
Zaniedbania w dziedzinie wiary, brak wiedzy,
duchowe zamieszanie, spowodowały
absurdalną sytuacjęś młodzie „czci” w.
Andrzeja przez praktyki wró biarskie!
Ju od dawna wylewano wosk i z jego
kształtów odczytywano przyszło ć, szczególnie
w aspekcie matrymonialnym. Niegdy wró by
te przeznaczone były wyłącznie dla
niezamę nych dziewcząt. Istotny jest fakt, e
tego rodzaju wró biarstwo, początkowo
matrymonialne, a współcze nie dotyczące
wszelkiego rodzaju prób przewidywania
przyszło ci, dokonuje się powszechnie w
atmosferze „zabawy” (ale nierzadko te
powa nego, okultystycznego seansu,
prowadzonego przez magów czy wró bitów,
specjalnie zapraszanych na tę okazję).

„Zabawy” te ogarnęły równie katolickie
rodowiska, o rodki akademickie czy szkoły.
W Biblii czytamy: Niech nie znajdzie się
pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał
przez ogień syna lub córkę, uprawiał
wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt,
kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i
widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy
jest bowiem dla Pana każdy, kto tak czyni.
(Pwt 18,10)
Je eli Biblia nazywa wró biarstwo
grzechem bałwochwalstwa, okre lanym tak e
jako grzech duchowego cudzołóstwa, to mamy
t
u
„zabawę w cudzołóstwo” ze wszystkimi tego
konsekwencjami.
Rodzice i nauczyciele powinni uczyć
dzieci zwracania się z ka dym problemem (np.
kłopoty w nauce, problemy w relacjach z innymi
lud mi lub zdrowiem itd.) do Pana Jezusa, a
nie szukania pomocy i odpowiedzi we
wró bach. Jak wiemy, dzieci uczą się poprzez
zabawę i to czego nauczą się w dzieciństwie
będą powielały w dorosłym yciu.
Z do wiadczeń księ y egzorcystów
wynika, e ka dy człowiek, który otarł się o w/w
praktyki, mo e prze ywać problemy
niezale nie od tego czy jest osobą wierzącą,
czy niewierzącą w Boga. Z rozmów
przeprowadzonych z egzorcystami wynika, e
u osób, które próbowały wchodzić w kontakt z
duchami przodków, które korzystały z „usług”
wró ek, bąd same sobie wró yły dochodziło
(czasem po wielu miesiącach) do zaburzeń
psychoduchowych, wzrostu agresji, silnych
lęków o charakterze nadprzyrodzonym,
depresji, nerwic czy bezsenno ci. Pojawiały się
równie choroby ciała nie poddające się
leczeniu farmakologicznemu lub odczucia
obecno ci jakiej niewidzialnej, wrogiej sobie
istoty. Dochodziło tak e do dziwnego splotu
wydarzeń powodujących nagłą utratę pracy lub
rozpad rodziny. Ludzie ci często popadali w
uzale nienie od alkoholu czy narkotyków.
Pojawiały się równie u nich my li samobójcze
lub dochodziło do prób popełnienia

Posła ie św. A

Żarty ie poświę o e
Rozmawia młody mnich ze starym na temat
zbiorów w klasztornej bibliotece.
- Mistrzu, wybacz, e pytam, ale co by się stało
gdyby mnich przepisujący księgę reguł
zakonnych pomylił się i jakie zdanie le
przepisał?
- Nie, to niemo liwe, nie mógł się pomylić.
- No, ale jakby się kto pomylił?

y

- Nic z tego! Znasz tekst reguły na pamięćŚ
przyniosę ci jedną z pierwszych kopii i
zobaczysz, e wszystko jest tak, jak się
uczyłe .
Mnich poszedł po ów tekst, ale długo nie
wracał. W końcu młody mnich poszedł szukać
mistrza. Znalazł go w bibliotece siedzącego i
płaczącego nad jedną z pierwszych kopii
reguły.
- Mistrzu co się stało!?

1. Co to jest odpust? (odp. w gazetce)
2. Ile błogosławieństw wymienia P. Jezus w swoim
kazaniu na górze? (odp. w Mt 5, 3-10)
3. Jakiej modlitwy nauczył P. Jezus swoich uczniówŚ
a) Ojcze nasz
b) Zdrowa Maryjo
c) Wierzę w Boga

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
20.11.2012
SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Nagrodę w Ko kursie Religij y ufu dował:
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:
1. P. Jezus zwraca się do Boga słowem
„Abba”, co tłumaczy się jako ojcze.
2. Tajemnice wiatła wprowadził do
Ró ańca bł. Jan Paweł II, a są toŚ Chrzest
P. Jezusa w Jordanie, Objawienie się
Byto , ul. Piekarska
Jezusa na weselu w Kanie, żłoszenie
królestwa B. i wzywanie do nawrócenia,
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: /
Przemienienie na G. Tabor
)ałatwia y wszelkie for al oś i
3. Wspólnota, która zobowiązała się do
związa e z pogrze e
codziennej modlitwy dziesiątką Ró ańca,
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
to ywy Ró aniec
 Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
Nagrodę otrzymuje Marek Węglarz
ie ie ki ertyikate jakoś i
PARAFIALNA INTENCJA
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
YWEŻO RÓ A CA:
w kraju i zagra i ą
O rado ć nieba dla zmarłych członków
BIURO CZYNNE:
ywego Ró a ca naszej parafii.
 Spotka ie Rady Paraial ej od ędzie się w so otę . listopada o godz. . proszę o o e ość wszystki h zło ków Rady.
 I for uje y, że a proś ę aszy h paraia otwarta ędzie toaleta w dol y
koś iele ie tylko w iedziele, ale rów ież wie zore w te d i powszed ie, gdy

Posła ie św. A

y

KALENDARIUM PAŹDZIERNIKA
Odeszli do wie z oś i:
Maria Pierzyna, l. 81
Maria Stankiewicz, l. 90
Józef Du y, l. 64
Maria Topolewska, l. 71
Józef liwka, l. 71
Stanisław Żranke, l. 66
Franciszka Senus, l. 72
Sakra e t

Urszula Sieja, l. 69
Monika Blachucik, l. 49
Ró a Sobota, l. 91
Iwona Franke, l. 39

ałżeństwa zawarli:

Krysia Do rzański i A a Pędzi h-Motyl
Artur Cieślik i Dorota Ło a zewska

Wieczny
odpoczynek racz im
dać, Panie,
a światłość
wiekuista
niechaj im świeci.
Niech odpoczywają
Sakra e t hrztu
przyjęli:
Marcel Zawisza
Wanda Gryzik
Janina Wojtas
Zuzanna Borzucka
źwa Lisińska

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

Redakcja: ul. Chorzowska 21,
41-902 Bytom,  32-282-03-37
www.anna.rozbark.net.pl;
e-mail: bytom.anna@gmail.com

