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P O S Ł A N I E C  P O S Ł A N I E C    

Ś W.  A N N YŚ W.  A N N Y   
MIESIĘCZNIK PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU 

 

 LISTOPAD  /  

Za niespełna miesi c będziemy prze ywali 
jubileusz 25-lecia konsekracji naszego 
ko cioła. Nale ała Pani do najbli szych 
współpracowników budowniczego naszej 
wi tyni i pierwszego proboszcza: p. ks. 

Antoniego elasko, a z tego co wiem 
równie  ks. prof. Wacława Schenka – trzeba 
więc młodszym naszym parafianom 
przypomnieć jakie były pocz tki naszej 
parafii i ko cioła. 
Ks. prof. Wacław Schenk był postacią 
wyjątkową, naukowcem z du ym dorobkiem, 
wykładowcą na KUL-u (w tym samym czasie 
kierował katedrą etyki na KUL-u ks. bp Karol 
Wojtyła, z którym ks. Schenka łączyły więzi 
kole eńskie) i jednocze nie proboszczem 
wielkomiejskiej parafii, a przy tym człowiekiem 
skromnym i otwartym na ludzi. Dla mnie - 
młodej wówczas osoby - był ogromnym 

autorytetem. Budził szacunek i zaufanie. 
Potrafił słuchać z uwagą i udzielać 
serdecznych, mądrych rad. Nawet w potocznej 
rozmowie zwracał uwagę na głęboki, 
chrze cijański sens wypowiadanych słów. żdy 
kto  wyraził się o zmarłym „Nie yje” od razu 
poprawiałŚ „umarł, ale yje w wieczno ci”. 
Podobnie napisał w swoim testamencieŚ „Nasz 
zmarły yje. Dla Boga i u Boga wszyscy yją”.  
Ciekawostką jest, e ks. Schenk interesował 
się ziołami. Jednym z najbardziej znanych, a 
nie dostępnych na rynku była przytulia ółta, 
bardzo skuteczna w chorobach nerek. Ks. 
Proboszcz rokrocznie zbierał i przechowywał 
jej zapasy na wypadek gdyby kto  potrzebował.  
żorącym pragnieniem ks. Schenka było, aby 
na terenie nowych osiedli w Bytomiu powstał 
ko ciół. Parafia Wniebowzięcia NMP była 
bardzo du aŚ liczyła ponad 20 tysięcy wiernych. 

ROZMOWA Z PANIĄ STANISŁAWĄ ROMANISZYN  

Ju ileusz -le ia ko sekra ji aszego koś ioła  
ędzie y przeżywali  listopada, a Mszy św. o g. . . 

Uro zystej, dzięk zy ej Eu harysii przewod i zyć ędzie  
Jego Eks ele ja Ks. Bp Ja  Wie zorek.  

O e i też ędą księża - yli wikariusze aszej paraii. 
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Z osiedla Arki Bo ka do ko cioła był spory 
kawałek, szczególnie dla dzieci doje d ających 
na katechizacje. Kiedy to marzenie o nowym 
ko ciele zaczęło nabierać realnych kształtów 
rado ć ks. Schenka była wielka. Cieszył się 
nawet z drobiazgówŚ kilku par roboczych 
rękawic czy butów, które udało się komu  
zdobyć, a potrzebnych do pracy w wykopach. 
W sklepach wtedy nie było dosłownie nic. 
Rado ć Proboszcza była i naszą rado cią. 
Wszyscy nią yli my. Razem te  wybierali my 
wezwanie dla nowego ko cioła.  
Budowniczym został ks. Antoni elasko, który 
jako wikary cieszył się du ym uznaniem i 
sympatią wiernych. Był wyjątkowo wra liwy i 
taktowny. Je eli zwracał komu  uwagę, to 
zawsze była to uwaga braterska czy ojcowska. 
Cenił yciową mądro ć i do wiadczenie 
prostych ludzi. Ks. Antoni z ogromną 
gorliwo cią i młodzieńczym zapałem zabrał się 
do tego dzieła.  
Pocz tek naszej parafii, to nie tylko rado ć 
jej narodzin, ale i smutek tragicznej mierci 
ks. Schenka. Jak do niej doszło i jak to 
prze ywali cie? 
Została ju  zalana pierwsza czę ć 
fundamentów pod ko ciół, kiedy to 28 
pa dziernika 1982 spadła na nas 
nieprawdopodobna wiadomo ć. W pobli u 
Stacji Ratownictwa żórniczego zdarzył się 
wypadek samochodowy. Pogotowie zabrało 
nieprzytomnego księdza. Wie ć rozeszła się 
błyskawicznie. Kto  mówił, e to ks. Schenk, 
kto  inny zaprzeczał. Ks. Proboszcz miał 
zwyczaj poobiedniej drzemki. Mieli my 
nadzieje, e pi. żospodyni na parafii te  nie 
zauwa yła eby wychodził. Niestety wyszedł 
nie zauwa ony i pojechał na plac budowy 
ko cioła. „W jaki sposób Anioł mierci 
zaprowadził żo na to miejsce?” (cytat z 
przemowy w dniu pogrzebu). Tak nagle spadła 
na nas ta niespodziewana mierć człowieka do 
tej pory zdrowego, w pełni sił fizycznych i 
intelektualnych! Bole nie to odczuli my... 
Pogrzeb zgromadził tłumy wiernych, przyjaciół, 
studentów. Pozostała modlitwa i pamięć. Nie 

wiem, jak po mierci ks. Schenka, bez jego 
psychicznego wsparcia, ks. Antoni potrafił 
ud wignąć cię ar budowy ko cioła i 
kontynuować to dzieło.  
Czasy, w których powstawał ko ciół były 
trudne politycznie i gospodarczo – jak 
ludzie anga owali się w dzieło jego 
budowy?  
Ks. Antoni elasko posiadał wyjątkowy dar 
gromadzenia ludzi wokół siebie. Jego zapał 
stawał się zara liwy. Wspólnie budowali my 
ko ciół, nowy, piękny, NASZ. Ka dy na miarę 
własnych mo liwo ci starał się pomóc. Czasy 
były bardzo cię kie. Brakowało wszystkiegoŚ 
pieniędzy, materiałów na budowę, rodków 
transportu. Wszystko trzeba było zdobywać  
„spod ziemi”. Trudno ci się piętrzyły. Dzi  
młodzi ludzie nie są w stanie tego zrozumieć. 
Wysiłek ks. Budowniczego był ogromny. 
Oprócz pracy duszpasterskiej wyje d ał na 
kolektę do ró nych, nierzadko odległych parafii. 
Drzemka w samochodzie, jedzenie w biegu... 
Organizm tego nie wytrzymałŚ pojawiła się 
choroba, przyszło cierpienie. Zdawać by się 
mogło, zbyt cię kie na wątłe ramiona tego 
młodego kapłana. Cierpienie z trudem 
ukrywane, ofiarowane za Ko ciół, za parafię. 
Czy było ono wypełnieniem motta z obrazka 
prymicyjnegoŚ „Panie, pozwól mi z rado cią 
nie ć swój krzy ”?  
Pamięta Pani jakie  anegdoty z czasów 
budowy ko cioła? 
Raczej nie. Obaj Księ a proboszczowie mieli 
du e poczucie humoruŚ potrafili wietnie bawić 
towarzystwo i miać się serdecznie. Mieli ładne 
głosyŚ lubili piewać i zachęcali do piewu.  
Mniej więcej w tym samym czasie tak e w 
Bytomiu Szombierkach rozpoczęto budowę 
ko cioła  i jak wiadomo wła ciwie dopiero 
kilka lat temu j  zako czonoŚ nasz ko ciół 
konsekrowano po sze ciu latach od 
rozpoczęcia budowy! Sk d pozyskiwano 
rodki na tę ogromn  inwestycję i jak 

tłumaczyć tak szybkie tempo budowy w 
porównaniu z nieco mniejszym ko ciołem w 
Szombierkach? 
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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 
20.11.2013 

 

SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI 

1. Czym namaszcza się ołtarz w czasie jego 
konsekracji? (odp. w gazetce) 

2. Kto wybudował najwspanialszą ydowską wiątynię? 
(odp. w 1Krl 6) 

3. Pod jakim wezwaniem jest nasz dolny ko ciół? 

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:  

 

1. P. Jaricot yła i działała we Żrancji. 
2. Doczesne szczątki w. Bernadety 

Soubirous spoczywają w Nevers. 
3. Do grona 12 apostołów nie nale ał w. 
Paweł i w. Tymoteusz. 
 

Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza) 
otrzymuje Marlena Kozikowska  

- gratulujemy! 

 

Po Jeziorze Ge ezaret w Izraelu orga izowa e są rejsy łodzią. Bilet 
kosztuje aż  dolarów. 
- Coś takiego? To strasz ie dużo! - ulwersuje się turysta. 
- Owsze , ale to właś ie po ty  jeziorze hodził P. Jezus - ówi 
przewoź ik. 
- Nie dziwię się! Przy taki h e a h... 

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: 

 

PARAFIALNA INTENCJA 
YWEŻO RÓ A CA: 

 

O rado ć nieba dla zmarłych członków 
ywego Ró a ca naszej parafii.    

 

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. 
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Coraz zęś iej atraia  a tytuły, 
które ówią o „rewolu ji w Koś iele”. 
Papież Fra iszek doko ał kilku z ia  
perso al y h? Rewolu ja w 
Koś iele!  Powołał jakąś ta  ko isję, 
która a oś z adać? Rewolu yj y zy  
Fra iszka! ) i i jatywy Koś ioła 
kilkadziesiąt osó  w Pols e  ro i jakiś kurs 

a te at zjawiska pedoilii? A jakże! 
Wielka rewolu ja w 
Koś iele. Moż a y 
po yśleć, że sa  
Feliks 
Dzierżyński, 
wy it y – jak 
wiado o – 
rewolu jo ista, 
wstał 
z 
gro u i 
pośpieszył 

a po o  Koś iołowi. 
 

 

 

Nie a  i  prze iwko zgra y  
tytuło . Rozu ie  po adto, że zasy są 
iężkie, a ko kure ja a ry ku ogro a, 

a zate  o klie ta-od ior ę trze a wal zyć. 
Między i y i za po o ą tytułów. Stąd 

i  tak już or al ie się ie wydarza, ale 
wszędzie a y afery, ska dale, 
rewolu je, szok, zasko ze ie itp. Biję się w 
piersi, że sa  kilka razy uległe  tego 
rodzaju etodo  i klik ąłe  a jakiś  
„krzy zą y” tytuł, który skrywał zwy zaj ą 
historyjkę. 

 Ma  jed ak wraże ie, że ie tylko 
o arkei g w tego rodzaju ówie iu o 
Koś iele hodzi. Sądzę, że h e się 

wywołać wraże ie, iż w Koś iele ie a 
i  stałego, a! ie powi o yć i  

stałego, o „stałość”, to „skost ie ie”, a 
a  potrze a aprzód iść, szerzyć 

rewolu ję. A każda rewolu ja jest 
do ra, sz zegól ie w sprawa h 
o y zajowy h. „Dzierżyńs y” 

aszy h zasów ają ideę 
Koś ioła… politeisty z ego, w 
który  każdy oś dla sie ie 
z ajdzie, łogosławią ego w 
i ię ogów wszelkie związki, 
sz zegól ie te wypływają e 

horej seksual oś i i kłopotów 
z tożsa oś ią pł iową. Chodzi 

ie o Koś iół, który rozez aje i 
peł i wolę Bożą, ale o Koś iół 
„ró ta, o h eta”, przy zy  
owo „ h eta” ie jest dowol e 

o, ie, ie , ale określa e i wtła za e do 
głów przez róż e edial e 

autorytety. 
Dzisiaj Koś iół ie potrze uje  

„Dzierżyński h”, ale święty h. Jeśli już 
ko uś podo ają się słowa: rewolu ja, 
rewolu jo ista, to ie h i h używa w 
stosu ku do święty h i i h zy ów. Jeśli 
jakiejś rewolu ji w Koś iele potrze a, to 
rewolu ji świętoś i.  

Na zy  o a polega? Świę i 
wypowiadali ezpardo ową walkę 
grze howi i g uś oś i w so ie. Marzyli o 
wyróż ie iu się w służ ie Bogu i ludzio . 
Wiedzieli jed ak, że i zego do rego ie 
zdziałają ez posłuszeństwa Koś iołowi 
hierar hi z e u, które iekiedy kosztuje.  

Taki  rewolu jo istą świętoś i ył 
.i . Ig a y Loyola, założy iel jezuitów. 

Miał jas o sfor ułowa y el: Wiel ić 
Boga i służyć Mu we wszystki . I iał 
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To wyjątkowy charyzmat ks. Budowniczego, 
wielkie zaanga owanie,  umiejętno ć 
współpracy z lud mi i ogromny wysiłek 
owocował szybkim postępem prac 
budowlanych, ale te  przyczynił się do choroby. 
To tak e szlachetna ofiarno ć ludzi, którzy 
temu dziełu oddawali swój czas, swoje 
umiejętno ci i swój częstokroć „wdowi grosz”. 
Mo e ks. Schenk pomagał „z domu Ojca” albo 
w. Jadwiga ląska, patronka budujących 

ko cioły? Wielu z nas ma na pewno ksią eczkę 
napisaną przez ks. Antoniego w roku 1998. 
Warto do niej wrócić. Jest tam wiele 
szczegółów dotyczących budowy. 
Wraz z budow  ko cioła budowano 
wspólnotę parafialn  – od czego zaczęto? 
Jakie grupy wtedy powstały? 
Wraz ze wznoszeniem murów zacie niały się 
te  więzy międzyludzkie i tworzyła się 
wspólnota duchowa. Powstawała rodzina 
parafialna, której duchowym ojcem był ks. prob. 
Antoni elasko. Sztandarowym hasłem była 
piosenkaŚ „Rodzina ma się kochać, rodzina ma 
się lubić, my musimy to zrozumieć, eby w 
yciu się nie zgubić”. Poniewa  byli my ró ni, a 

ró norodno ć ubogaca, szukali my te  ró nych 
form pogłębiania więzi z Bogiem. Była grupa 
pań modlących się o powołania 
kapłańskie, powstał III Karmel-
zało ony przez p. Teresę Jó wik i 
B r a c t w o  w .  J ó z e f a . 
Zapoczątkowany jeszcze w parafii 
NMP „Caritas”, na czele z Marysią 
Łuczak, przeniósł się do w. Anny. 
Kto kochał piew nale ał do chóru. 
Była grupa ministrantów, dzieci 
Maryi, oaza młodzie owa. W tych 
czasach czytało się jeszcze ksią ki, 
więc była skromna biblioteka. Pani 
Monika Kłosok zaszczepiła na 
naszym terenie Stowarzyszenie 
Dobrej mierci. Powstawały Ró e 
Ró ańcowe.  
Najstarsze Ró e Ró a cowe te  
prze ywaj  ń5 lat istnienia, a Pani 
je współtworzyła – co stanowi o 

fenomenie tej grupy modlitewnej i co 
pozwoliło jej doczekać srebrnego 
jubileuszu? 
Inicjatorem ywego Ró ańca był ks. prob. 
Antoni elasko. Umiłowanie tej modlitwy 
wyniósł z domu rodzinnego. Jego mama i 
siostry nale ały do tej grupy. Kiedy , gdy p. 
Zofia Wójcik zapytała w jaką działalno ć 
mogłaby się włączyć, ksiądz zaproponowałŚ 
Niech Pani zało y ywy Ró aniec. I tak 
powstała pierwsza Ró a w. Wojciecha, 
następną była Ró a w. Maksymiliana 
zało ona 28 lutego 1987. przez wspomnianą 
ju  p. Monikę Kłosok. Szybko powstawały 
kolejne. W szczytowym okresie rozwoju było 
ich a  27. Była Ró a dzieci, rodzin, mał eństw, 
ministrantów, marianek. Moje pierwsze kroki 
stawiałam w Ró y w. Barbary z zelatorką p. 
źwą Nawrocką. Ciągle przybywało chętnych, 
więc 5 marca 1988 zało yły my nową Ró ę, 
której patronem został mój ukochany w. 
Żranciszek. Pamiętam łezkę wzruszenia jednej 
z pań w odpowiedzi na jej zaproszenie do tej 
Ró y. Z czasem Ró e rozrastały się. Z naszej  
„rozkwitły”Ś Ró ą w. Józefa z zelatorką p. 
Władysławą Matusz, Ró a w. Anny z p. Marią 
Dalmata, Ró a w. Łukasza z p. Wiesławą 
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Żry kowską i Ró a w. Bernadety z p. Matyldą 
Makarską (dzi  ju  seniorką). Jedną z 
pierwszych była te  Ró a męska w. 
Szczepana na czele z p. Mietkiem Jó wikiem. 
Nale y podkre lić, e członkowie tej Ró y 
aktywnie włączali się we wszystkie prace 
wymagające „męskiej ręki” jak np. budowa 
ołtarza na Bo e Ciało itp. My lę, e 
fenomenem, który pozwolił Ró om przetrwać 
tyle lat, jest obecno ć Maryi tak e i we 

współczesnym wiecie, a my tylko 
odpowiadamy na Jej fatimskie orędzie. Nie 
wszystkie Ró e przetrwały. W ciągu tych lat 
wiele osób z Ró ańca odeszło do wieczno ci, 
wielu wyprowadziło się z parafii, stąd te  
niektóre Ró e musiały się połączyć. W innych 
brakuje jednej czy kilku osób. Mo e to miejsce 
czeka wła nie na Ciebie? Serdecznie 
zapraszamy! Przy całym naszym zabieganiu 
wystarczy wygospodarować pięć minut dla 

Stosunkowo rzadko mamy mo liwo ć uczestniczyć w niezwykłym i pięknym obrzędzie 
jakim jest konsekracja ko cioła, dlatego warto poznać znaki i symbole, jakie temu 

Przepisy ko cielne wyra nie mówią o tym, e 
ka dy ko ciół, który jest szczególnym miejscem 
modlitwy i kultu – zanim zostanie oddany do 
u ytku liturgicznego, powinien być po więcony 
przez biskupa. W staro ytno ci chrze cijańskiej 
obrzęd ten polegał na wniesieniu relikwii 
więtego męczennika i odprawieniu pierwszej 

Mszy więtej. W pó niejszych wiekach obrzędy 
po więcenia ko ciołów zostały wzbogacone 
innymi elementami. Ko ciół, jako widzialna 
budowla, jest szczególnym znakiem Ludu 
Bo ego, pielgrzymującego na ziemi oraz 
obrazem społeczno ci przebywającej w niebie. 
Ka dy ko ciół, który ma być po więcony 
musi posiadać tytuł (wezwanie). Naszej 
wiątyni patronuje w. Anna.  

S a m  o b r z ę d  l i t u r g i c z n y 
przewidu je  k i lka 
czynno ci. Pierwszą z 
nich jest uroczyste 
wej cie do nowej 

wiątyni. Biskup, 
prezbiterzy i diakoni 
gromadzą się przy 
głównym wej ciu do 
ko c i o ł a ,  g dz ie 
oczekuje na nich zgromadzony 
lud. Po pozdrowieniu następuje otwarcie drzwi 
nowej wiątyni i zaproszenie wiernych, by 
weszli do ko cioła. Jeden z diakonów wnosi do 
wiątyni relikwie, które zostaną zło one w 

nowym ołtarzu. Kolejną czynno cią jest 
błogosławieństwo wody przeznaczonej do 
pokropienia cian, ołtarza i ludu. Jest to 
przypomnienie chrztu i wezwaniem do 
nawrócenia.  
Dalej następuje liturgia Słowa. Biskup wygłasza 
homilię, w której wyja nia znaczenie tekstów 
biblijnych oraz po więcenia ko cioła. Po 
wyznaniu wiary opuszcza się modlitwę 

wiernych, gdy  zastępuje ją 
piew Litanii do Wszystkich 

więtych. 
Po Litanii odbywa się bardzo wa ny i 
niezwykły obrzędŚ w ołtarzu składa 

się relikwie jakiego  Męczennika na 
znak, e ofiara członków Ko cioła, 
wzięła swój początek z ofiary 

Chrystusa.  
Teraz następuje modlitwa po więcenia, która 

wyra a zamiar oddania na stałe wiątyni 
samemu Bogu. Kolejną czynno cią są obrzędy 
namaszczenia, okadzenia, nakrycia i 

o wietlenia ołtarza. Są to widoczne znaki, 
które ukazują niewidzialne dzieła, 
j a k i c h  P a n  d o k o n u j e  z a 
p o r e d n i c t w e m  K o c i o ł a 

sprawującego Bo e misteria, a 
zwłaszcza źucharystię. 
Przez namaszczenie krzy mem ołtarz staje się 
symbolem Chrystusa, który przed wszystkimi 
został "Namaszczony" i tak jest nazwany. 

Posła ie  św. A y  

NIEDZIELA  
10.11.2013 

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Msze w. z kazaniem rekolekcyjnym 
15.30 - nieszpory  

PONIEDZIAŁEK 
11.11.2013 

8.00 lub 18.00 - Msze w. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 
19.00 - nauka stanowa dla mał onków 

WTOREK 
12.11.2013 

8.00 lub 18.00 - Msze w. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 
9.00 - nauka stanowa dla seniorów 

RODA 
13.11.2013 

8.00 lub 18.00 - Msze w. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 
W środę na Mszach św. zbierana będzie kolekta rekolekcyjna 

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA:  
w niedzielę: 15 min. przed Mszą w.,  

poniedziałek, wtorek, roda: rano od godz. 7.45; wieczorem od godz. 17.40 

DO UDZIAŁU W REKOLEKCJACż ŻOR CO WSZYSTKICż ZAPRASZAMY! 

- prowadzenie: ks. prałat Stanisław Puchała 

Ojciec przecie  nama cił żo Duchem więtym 
i ustanowił Najwy szym Kapłanem, aby na 
ołtarzu swego Ciała zło ył w ofierze swoje 
ycie za zbawienie wszystkich.  

Namaszczenie cian ko cioła oznacza 
p o w i ę c e n i e  g o  d l a  k u l t u 
chrze cijańskiego na zawsze. 
Przez ten znak zaznacza się, e 
ko ciół jest obrazem więtego 
miasta Jeruzalem. Kadzidło, 
które spala się na nowym 
ołtarzu, ma ukazać, e Ofiara 
Chrystusa, wznosi się do 
Boga jako słodka woń. Ma to 
równie  wyrazić my l, e 
modlitwy wiernych, pełne 
błagań i  wdzięczno ci , 
docierają do Boga. Okadzenie 
wnętrza ko cioła wskazuje, e 
przez po więcenie stał się on 
domem modlitwy. Przede wszystkim 
jednak okadza się lud Bo y, gdy  on jest ywą 
wiątynią. 

Pó niej ma miejsce nakrycie ołtarza, co 
wskazuje, e ołtarz jest miejscem Ofiary 
eucharystycznej - stołem Pańskim. Dokoła 

niego stoją kapłani i wierni i przez tę samą 
czynno ć, choć spełniają ró ne funkcje, 
sprawują pamiątkę mierci i zmartwychwstania 
Chrystusa oraz spo ywają wieczerzę Pańską. 
Dlatego ołtarz jako stół Uczty ofiarnej 
odpowiednio się przygotowuje i uroczy cie 
przyozdabia. Ołtarz jest stołem Pana, do 

którego wszyscy wierni przychodzą z 
rado cią, by posilić się Bo ym pokarmem, 
czyli Ciałem i Krwią ofiarowanego 
Chrystusa. O wietlenie ołtarza, po którym 
następu je  o wie t len ie  ko c io ła , 

przypomina, e Chrystus jest " wiatłem na 
o wiecenie pogan",  którego blaskiem ja nieje 
Ko ciół, a dzięki niemu tak e cała rodzina 

ludzka. 
Z w i e ń c z e n i e m  c a ł e j 
u r o c z y s t o c i  j e s t 

sprawowanie Eucharystii na 
nowym ołtarzu. Przez 

s p r a w o w a n i e 
eucharystycznej Ofiary osiąga się i za 

po rednictwem znaków ukazuje najwy szy cel, 
dla którego zbudowano ko ciół i wzniesiono 
ołtarz.  
Miejsce, gdzie Lud Bo y gromadzi się na 


