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więty Mikołaj to postać historyczna. ył 
na przełomie III i IV wieku po Chrystusie, był bi-
skupem miasta Mira w Azji Mniejszej. Choć był 
jedynakiem, wykazywał wielką wra liwo ć na 
biedę i potrzeby ludzi ubogich. Zasłynął z 
działalno ci charytatywnej, którą prowadził w 
niezwykle dyskretny sposób - czasami 
nawet sam obdarowywany nie 
wiedział, kto mu pomaga. żłów-
nym ródłem finansowania tej po-
mocy był rodowy majątek Miko-
łaja. więty zmarł około 350 roku. 
W XVII wieku jego relikwie zostały 
przewiezione do miasta Bari we 
Włoszech, gdzie spoczywają a  do 
dnia dzisiejszego. 

Na pamiątkę dobroci więtego 
biskupa powstał zwyczaj obdarowywania 
się prezentami w dzień jego liturgicznego 
wspomnienia. Przetrwał on do dzi  jako popu-
larne mikołajki. Niestety, zarówno sam zwyczaj, 
jak i postać więtego nie oparły się atakowi ko-
mercji i reklamy. Dzi  mało gdzie mo na 
spotkać wizerunek Miko ła ja,  który 
przypominałby, kim ten więty był naprawdę. 
Do rzadko ci nale y jego portret w mitrze i z 
pastorałem. Zamiast tego prezentuje się nam 
rubasznego dziadka w krótkim czerwonym 

płaszczyku i czapce z pomponem, która do 
złudzenia przypomina nakrycie głowy noszone 
przez krasnoludki w bajkach. Cało ć stroju 
„nowoczesnego” Mikołaja uzupełniają 
czerwone spodnie i nieodłączny atrybutŚ worek 

z prezentami. Jego towarzyszem bardzo 
często jest renifer, który ciągnie sanie, 

albowiem w ród naszych pociech nie 
do wykorzenienia jest przekona-

nie, e więty Mikołaj pochodzi 
z dalekiej Laponii. 

Prawdę mówiąc taki „Mikołaj” 
przypomina bardziej Dziadka 
Mroza z czasów propagandy 
socjalistycznej. Ró nica 
między nimi jest chyba tylko 

taka, e ten dzisiejszy ma bardziej 
wypełniony worek - ale tylko dla tych, 

którzy mają pieniądze. 
Prawdziwy więty Mikołaj dał nam przykład 

autentycznej miło ci bli niego. Miło ci, która 
potrafi dawać bezinteresownie. Chęć ob-
darowywania naszych bliskich jest czym  
chwalebnym. Nie powinno się to jednak 
ograniczać do płytkiego gestu kupienia 
prezentu 6 grudnia. Ten dzień powinien trwać 
cały rok, a dary, które sobie ofiarujemy, mogą 
być naprawdę ró ne - niekoniecznie 

Cho iaż do świąt Bożego Narodze ia pozostało jesz ze sporo d i, to asze uli e i sklepowe 
dekora je przy aj iej od iesią a zapeł iły się dekora ja i i rekla a i odwołują y i się do 

ożo arodze iowej sy oliki. Raz po raz słyszy y o świąte z y h pro o ja h, a w sklepa h 
widzi y towary przyozdo io e rysu ka i hoi ki, etleje skiej szopki zy a iołka. Niestety, 
wszelkie rekordy pod ty  względe  ije wizeru ek świętego Mikołaja. 
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materialne. Równie dobrze mo e być to 
u miech, dobre słowo, pomocna dłoń. Zamiast 
kupować naszym bliskim drogie prezenty, 
po więćmy im trochę naszego czasu - nie-
jednokrotnie mo e się to okazać trudniejsze ni  
pój cie do sklepu i sięgnięcie po portfel. Warto 
pamiętać, e ofiarowanie komu  czasu czy 

nawet tylko u miechu staje się powodem do 
rado ci nie tylko dla obdarowanego, ale 
równie  dla obdarzającego, bo „Więcej 
szczę cia jest w dawaniu ani eli w braniu" (Dz 
20, 35). Czynna miło ć mo e realizować się na 
wiele sposobów, a czasem do tego stosownym 
jest nie tylko dzień w. Mikołaja, lecz 365 dni, 

Dzień w. Mikołaja i więta Bo ego 
Narodzen ia  to  czas wza jemnego 
obdarowywania się. Ten gest mo e sprawić 
wiele rado ci, poprawić wzajemne relacje, 
wzmocnić więzi, odbudować to, co zostało 
zburzone, rozpocząć proces gojenia się ran. 
Mo e, ale nie musi. Wszystko zale y od tego, 
co le y na dnie naszego serca, kiedy dajemy. 
Bo je li ręce co  ofiarowują, serce 
posyła za tym darem to, co w sobie 
zawiera. A chocia  zawarto ć 
duszy jest niewidzialna, to 
przyjmujący mo e ją odgadnąć. 
Jak to robił Chrystus, e nikt nie 
czuł się upokorzony Jego pomocą, 
nauką, radą, Jego darem? Nawet 
g r z e s z n i c y  c z u l i  s i ę 
dowarto ciowani troską Jezusa - 
Dobrego Pasterza. My lę, e odpowied  
daje nam ju  sposób Jego przyj cia na ziemię - 
w stajni, bez specjalnych wymagań i bez 
pytania, co z tego będzie miał, ale za to z 
troską i pytaniem, co zyska dzięki temu 
ludzko ć. 
Sposób, w jaki dajemy, odkrywa naszą miło ć - 
bezinteresowną i hojną lub te  pełną lęku o 
siebie samego i uzale niającą innych. Mo na 
dawać jak Jezus, a mo na te  czynić to, 
oczekując wzajemno ci, chcąc zapewnić sobie 

uznanie i akceptację, wyrobić dobrą opinię, 
dowarto ciować siebie. Owocem takiego 
wypaczonego obdarowywania jest zazwyczaj 
wykorzystanie i upokorzenie osoby 
przyjmującej. Mo e wła nie z takich przykrych 
do wiadczeń rodzi się potem lęk przed 
przyjmowaniem, które przecie  powinno 
sprawiać rado ć? Mo e tu rozpoczyna się 

dą enie do całkowitej niezale no ci, 
pozbawionej pięknych 

relacji, opartych na 
yczl iwej  pomocy i 

współpracy? 
W tym czasie, kiedy my limy 

o prezentach dla naszych 
najbli szych, szukamy ich 

w ró nych sklepach i 
pakujemy je w ozdobne, 

kolorowe papiery i folie, zróbmy 
sobie rachunek sumienia z dawania. Pro my 
Jezusa, by my nigdy nikogo nie skrzywdzili 
jakim  interesownym darem. Niech naszą 
intencją będzie rozwój drugiej osoby, jej dobro i 
szczę cie. Dając, zapominajmy, e dali my, by 
nie obudziły się w nas al i pokusa odebrania 
daru. Bo przecie  to, co ofiarowane, ju  nie jest 
nasze. l radujmy się, e Bóg uzdolnił nas do 
dawaniaś e dzięki nam inni mogą być lepsi, 
mądrzejsi, zdrowsi, piękniejsi, bogatsi. Wszak i 

żrupa charytatywna naszej parafii ka dego miesiąca wydaje paczki z 
ywno cią i podstawowymi art. chemicznymi dla ok. 70 osób. Jedyne fundusze, 

którymi dysponujemy pochodzą z ofiar wiernych, sprzeda y wiec, 
ofiarowanego ciasta itp. W okresie wiąt symbolicznymi paczkami 
obdarowywani są równie  chorzy parafianie. Poniewa  składane ofiary nie 
starczają do zaspokojenia tych potrzeb, dlatego zwracamy się z pro bą o 
zło enie w dniu 11 XII, do wystawionych koszów, niepsuj cej się ywno ci 
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Od jak dawna jest Pan zwi zany z 
ratownictwem górniczym i na czym polega 
Pana praca? 
Pracę w górnictwie rozpocząłem w 1983 roku, 
a w Centralnej Stacji Ratownictwa żórniczego 
(CSRż) zacząłem pracować w 1990 roku. W 
t ym  samym roku  po za l i czen iu 
specjalistycznych badań lekarskich i 
ukończeniu kursu zostałem ratownikiem 
górniczym i jestem nim do dzisiaj. Obecnie 
pracuję jako zmianowy kierownik żórniczego 
Pogotowia Ratowniczego. W razie 
mobilizacji pogotowia tj. wystąpienia 
akcji lub jakiego  zagro enia w kopalni 
jadę wraz z zastępem do akcji 
ra townicze j .  Pr zez la ta  pracy 
ukończyłem wiele kursów, m.in. kurs 
maszyn is t y  wyc iągowego o raz 
sygnalisty szybowego. Jednym ze 
specjalistycznych pogotowii CSRG jest 
pogotowie przewo nych wyciągów 
ratowniczych, do którego nale ę. 
Pogotowie to wykonuje wszelkiego 
rodzaju prace związane z rewizją 
szybów oraz prac szybowych. Do moich 
obowiązków nale y równie  podnoszenie 
swoich kwalifikacji, szkolenie ratowników, 
udział w ćwiczeniach ratowniczych oraz troska 
o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. 
Czy brał Pan udział w jakiej  akcji, gdzie 
bezpo rednio było zagro one Pana ycie? 
Uczestniczyłem w wielu akcjach ratowniczych – 
praktycznie ka da z nich zagra ała yciu. Ju  
zje d ając pod ziemię jest się nara onym na 
niebezpieczeństwo, a tym bardziej przy akcjach 
ratowniczych. Idąc na pomoc, w szczególno ci, 
gdy trzeba kogo  ratować, zawsze istnieje 
mo liwo ć utraty własnego ycia. Przykładem 
jest niedawna akcja w Kopalni „Krupiński”, 
gdzie zginęło dwóch ratowników. 

Czy któr  z akcji ratowniczych szczególnie 
Pan pamięta, je li tak, to z jakiego powodu? 
Oczywi cie pamiętam takie akcje. W 2005 roku 
w Kopalni „Polska-Wirek”, gdzie uratowali my 
czterech górników, niestety pięciu nie udało się 
uratować. Z jednej strony rado ć, e udało się 
uratować kilku, a zarazem smutek, e pozostali 
zginęli. W 2006 roku w Kopalni „Halemba” 
zginęło dwudziestu trzech górników – 
olbrzymia tragedia. Te dwa wydarzenia 
ogromnie mną wstrząsnęły. Rozpacz rodzin, 

płacz matek, on i dzieci, przera one 
spojrzenia i pytania po ka dym wyje dzie na 
powierzchnięŚ czy jest nadzieja, szansa na 
uratowanie – tego nie mo na zapomnieć, 
wspomnienia wracają ciągle. 
Wiem, e jest Pan praktykuj cym katolikiem 
– na ile wiara ma wpływ na wykonywan  
pracę? 
Wła nie wiara pomogła mi przetrwać te 
wszystkie lata w zawodzie, te cię kie chwile 
przy ogromnych tragediach, gdy ginęli ludzie. 
Modlitwa towarzyszy mi przed zjazdemŚ „Bo e 
pozwól mi wyjechać cały i zdrowy, wrócić 
bezpiecznie do domu”. W samej klatce, przy 
zje dzie, jak i na dole pozdrowieniem górników 
jest „Szczę ć Bo e!”. Dziękuję Bogu za ka dy 

Z okazji Barbórki rozmawiam o pracy, niebezpiecze stwie i sile płyn cej z wiary - z naszym 
parafianinem Zbigniewem Wojnowskim - ratownikiem górniczym CSRŻ w Bytomiu. 
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szczę liwy powrót do domu. Moja wiara 
pomogła mi, gdy miałem chwile zwątpienia i 
strachu (bo ka dy się boi), gdy my lałem 
„Bo e, co ja tutaj robię, mo e zrezygnować z 
tej pracy i pój ć tam, gdzie będzie 
bezpieczniej”. Obecno ć w ko ciele, modlitwa i 
zaduma nad yciem utwierdza mnie w 
przekonaniu, e jednak kto  musi wykonywać 
ten zawód, i e Bóg i w. Barbara czuwają 
nade mną. 
W tych dniach otrzymał Pan wyj tkowe 
odznaczenie: „Złoty Krzy  Zasługi” – 

najwy sze odznaczenie nadawane przez 
Prezydenta RP. Co to za nagroda i za co? 
żdy dowiedziałem się, e dostanę tę nagrodę 
byłem bardzo zdziwiony, a zarazem 
szczę liwy, e spotkał mnie taki zaszczyt. 
Odznaczenie to przyznaje się na wniosek 
kierownictwa zakładu za długoletnią i 
wyró niającą pracę dla kraju i swojego zakładu 
pracy, za postawę moralną i dorobek 
zawodowy. Przez całe ycie starałem się 
sumiennie i uczciwie wykonywać swoje 
obowiązki i czuję wielką satysfakcję, e kto  to 

 

P R ) E D  Ś W I Ę T A M I  B O Ż E G O  N A R O D ) E N I A 

Dla dzie i: 
 XII po iedziałek  - od godz. .  do .   

 

Dla łodzieży i dorosły h: 
 XII so ota  - od godz. .  do .   
 XII iedziela  pod zas każdej Mszy św. 
-  XII wtorek - piątek  od godz. .  do .  oraz od godz. .  do .  

 XII Wigilia  od godz. .  do .  po połud iu ie ędzie okazji do spowiedzi, 
gdyż koś iół ędzie sprząta y a święta i odprawia a ędzie Pasterka dla dzie i  
 

PROSIMY, ABY NIE ODKŁADAĆ SAKRAMENTU POKUTY   

Uroczysto ć Chrystusa Króla, to w 
Ko ciele Katolickim tak e więto ministrantów. 
W tym roku w naszej parafii było ono 
wyjątkowo huczne. Rozpoczęło się ju  sobotę 
Dekanalnym Dniem Wspólnoty, który otwarła 
uroczysta Msza w. z udziałem ks. dziekana 
źugeniusza żogolińskiego. Po jej zakończeniu 
wręczone zostały dyplomy za wieloletnią i 
gorliwą słu bę liturgiczną oraz dawanie 
wiadectwa wiary i zaanga owania w ycie 

Ko cioła. Z naszej parafii wyró nionych zostało 
trzech lektorówŚ P. Meus, M. Kaczmarczyk i J. 
Wojewódka.  

Drugą czę cią dnia był turniej sportowy w 
sali gimnastycznej ZSO nr 1 przy ul. Arki 
Bo ka. Rywalizacja toczyła się w czterech 

konkurencjachŚ gry i zabawy dla uczniów szkół 
podstawowych,  ten is  s to łowy d la 
gimnazjalistów, piłkarzyki dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz quiz liturgiczny dla 
składów mieszanych. Puchar Dziekana 
wywalczyli ministranci z parafii w. Barbary. 
Jestem głęboko przekonany, e ka dy z nas 
tego dnia dobrze się bawił.  

Dzień pó niej odprawiona została w 
naszej parafii równie uroczysta liturgia, 
podczas której do grona ministrantów dołączyło 
dwóch chłopców, a szeregi lektorów zostały 
wzmocnione przez trzech gimnazjalistów. 
Ponadto wszyscy odnowili my swoje 
ministranckie przyrzeczenia, w których 
prosili my o wstawiennictwo i opiekę patrona 
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Oto kolejna odsłona naszego wiadectwa o 
Bogu, który działa dzisiaj. Celowo nie zadajemy 
pytaniaŚ czy Bóg uzdrawia, bo co do tego nie 
mamy wątpliwo ci. Tym wiadectwem chcemy 
zachęcić do zaufania Jezusowi, uwierzenia 
Jego miło ci, powierzenia swojego ycia i 
oczekiwania Jego pomocy. 
Miesiąc temu poznali my prawdę, e Bóg 
uzdrawia z miło ci do ka dego człowieka. Idąc 
dalej stwierdzamy co  niezwykle wa negoŚ 
Bóg uzdrawia, poniewa  nie ma nic 
wspólnego ze złem. Kiedy spotka kogo  
nieszczę cie, często znajdują się pobo ni 
ludzie, którzy mówiąŚ Bóg zesłał ci to z jakiego  
powodu. Bóg dał ci taki krzy  itd. Tymczasem 
wg Ewangelii aden chory nie usłyszał od 
Jezusa, e Bóg zesłał mu chorobę. Jezus 
napotykał mnóstwo chorych i wielu uzdrowił, 
ale nikomu nie powiedział, e Bóg zesłał 
chorobę. Bóg nie ma nic wspólnego ze złem, 
jakim jest choroba fizyczna. Czytamy w Słowie 
Bo ymŚ Wszystko, co Bóg stworzył było 
bardzo dobre (por. Rdz 1,32). Bóg nie 
stworzył choroby. mierci Bóg nie uczynił i 
nie cieszy się ze zguby żyjących (Mdr 1,21). 

mierć, podobnie jak choroba weszła na wiat 
przez zawi ć diabła (por. Mdr 2,21). Słowo 
Bo e mówi, e Bóg jest Miło nikiem życia 
(por. Mdr 11, 26). Bóg kocha twoje ycie i 
adne zło, które cię dotychczas spotkało, nie 

było Jego pomysłem. Bóg jest gotowy aby 
otoczyć Cię opieką i opatrzyć twoje rany. Tego 
mo esz się po Nim spodziewać, tak jak 
Renata, która dzieli się z nami fragmentem 
swojego ycia. 
W październiku ubiegłego roku miałam 
wykonane badanie USG piersi, z którego 
wynikało, że w lewej piersi jest guz oraz są 
powiększone węzły chłonne. Lekarz 
zaniepokoił się tym i wyznaczył kolejny termin 
badania, w czasie którego wynik okazał się taki 
sam jak poprzednio. Kilka dni później miałam 
wykonaną biopsję. Badanie wykazało komórki 
nowotworu zło liwego. Chwilę po otrzymaniu 

wyników dzwoniłam do mojego lekarza, który 
powiedział, że należy usunąć guz i w czasie 
wizyty ustalimy termin zabiegu. Od razu też 
pojawił się ogromny strach, moje my li 
zaprzątnięte były obawą i troską o syna, co z 
nim będzie je li choroba będzie postępować. 
Tego samego dnia moi znajomi z SNE modlili 
się o moje uzdrowienie. Po modlitwie Pan Bóg 
dał mi wewnętrzny spokój i zatroszczył się o 
moje my lenie i nie czułam już lęku. W sobotę, 
przed Bożym Narodzeniem, po całym dniu 
intensywnych porządków, zasnęłam ok. godz. 
22.00. Muszę powiedzieć, że bardzo rzadko tak 
bywa, abym budziła się w nocy tuż po 
za nięciu, jednak tym razem było inaczej. 
Obudziłam się przed 24.00 - tą ze 
wiadomo cią, że tego dnia zaniedbałam 

modlitwę osobistą i czułam ogromne pragnienie 
modlitwy. Pierwszym fragmentem, który 
przeczytałam z Pisma w. był werset z Ps 119Ś 
wstaję o północy, aby Cię wielbić 
(u miechnęłam się, ponieważ wła nie była 
północ) oraz z Iz 43,4Ś Przeto daję ludzi za 
ciebie. Kiedy to przeczytałam otrzymałam sms-
a od Janusza, który napisał mi, że wierzy, że 
Pan Bóg chce, aby modlił się o moje 
uzdrowienie. Mówię o tym, ponieważ dla mnie 
to było niesamowite, w jak konkretny sposób 
Bóg pokazał nam co robić.  
W międzyczasie trafiłam do Kliniki 
Onkologicznej w Gliwicach, gdzie byłam 
poddana różnym badaniom i lekarz powiedział, 
że węzły chłonne nie są powiększone a obszar 
guza jest nietypowy, dlatego też zlecił 
wykonanie kolejnej biopsji, której wynik 
wykluczył jakiekolwiek zmiany o charakterze 
zło liwym. Termin operacji, która była już 
wcze niej zaplanowana okazał się zupełnie 
niepotrzebny. 
Wierzę, że Bóg, który jest pierwszym i 
najlepszym lekarzem, który chce mojego 
zdrowia i życia a nie cierpienia i choroby, 
przyszedł z darem uzdrowienia i wysłuchał 
modlitwy mojej rodziny, przyjaciół i znajomych. 
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Wracając my lami do parafii w. 
Anny w Bytomiu, przywołuję 
piękne wspomnienia. Kiedy  
słyszałem  twierdzenie, e pier-

wsza parafia dla kapłana to jakby „Pierwsza 
Miło ć”. Z tym się zgadzam, bowiem był to na 
pewno szczególny czas sze ciu pierwszych lat 
mojego ycia kapłańskiego. Po przyjęcia 
więceń kapłańskich 16 VI 1990 roku w 

Katedrze Opolskiej z rąk ks. bpa Alfonsa 
Nossola, otrzymałem dekret do Waszej parafii 
w Bytomiu. Na początku zrodziła się my lŚ „Tak 
daleko - na koniec diecezji” (wtedy jeszcze 
opolskiej). Ucieszyła mnie jednak wiadomo ć, 
e tamtejszym proboszczem jest pochodzący z 

moich stron, niedaleko Otmuchowa,  ks. Antoni 
elasko.  

Po przyje dzie do Bytomia poczułem, e 
jestem na swoim miejscu. yczliwo ć ks. 
Proboszcza, dobroć i otwarto ć spotykanych 
ludzi, a zwłaszcza bliskich współpracownikówŚ 
p. Rity Koczor, p. Teresy Jó wik, p. Stanisławy 
Romaniszyn, p. źl biety Matejczyk, p. 
Kazimierza Wójkiewicza, rado ć dzieci i 
młodzie y, a zwłaszcza zatroskanie ludzi 
starszych i chorych, sprawiły, e czułem się tu 
bardzo dobrze. Pobyt w tej parafii minął mi 
bardzo szybko.  
Piszę te słowa w liturgiczne wspomnienie w. 
Cecylii, dlatego te  szczególnie ciepło 
wspominam chór parafialny z jego prezesem p. 
Wojciechem Ploną i organistą p. Jurkiem 
Matulą. Msze w. z udziałem ludzi pragnących 
wielbić Boga piewem, utkwił mi szczególnie w 
pamięci. Często te  i miło wspominam Msze 
w. Barbórkowe i wszystkich naszych 

górników.  Pamiętam te  uroczyste Msze w. z 
okazji Dnia Nauczyciela i spotkania w dolnym 
ko ciele z bytomskimi nauczycielami. Zawsze 
serdeczne były równie  spotkania z seniorami 
na Mszach w. i przy kawie.  
Od pierwszego roku ks. Proboszcz powierzył 
mojej opiece Dzieci Maryi. Przebywanie z nimi, 

jak równie  katechizowanie w szkołach 
podstawowychŚ 42 i 53, a następnie w szkole 
redniej, to trudny czas, ale te  du a 

satysfakcja, którą dawała praca z dziećmi i 
młodzie ą.  
żdy przeje d am czasami przez Bytom, to 
od ywają wspomnienia ludzi tu spotkanych i 
miejsc, które poznałem. Zawsze miło 
wspominam czas tutaj prze yty. Nie 
wymieniając poszczególnych ludzi jestem 
wdzięczny wszystkim za okazaną yczliwo ć, 
ka de dobro słowo czy gest.  
W roku 1996 ks. bp ordynariusz Jan Wieczorek 
skierował mnie na kolejną parafię do Kalet, 
skąd po dwóch latach zostałem przeniesiony 
do żliwic, do parafii p.w. Chrystusa Króla. 
Tamtejszy proboszcz - ks. prałat Józef Dyllus, 
podobnie jak ks. Antoni elasko, był wikarym w 
Mariackiej parafii w Bytomiu za czasów ks. 
Schenka. W roku 2003 zostałem odwołany z 
gliwickiej parafii i zostałem proboszczem w 
parafii w. Józefa w Kaletach, gdzie poprzednio 
byłem wikariuszem. W tej parafii, liczącej ok. 
6000 wiernych,  obecnie jest 2 wikariuszy 
pochodzących z Bytomia.  
Serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian, 
Waszego Proboszcza i kapłanów pracujących 
w parafii. Szczę ć Wam Bo e.  Ks. Wojciech. 
 

Parafia w. Józefa 



Posła ie  św. A y  

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 
10.12.2011 

 

SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI 

1. żdzie obecnie przechowywane są doczesne szczątki 
w. Mikołaja? (odp. w gazetce) 

 
2. Od czego zale y, e jednego roku Adwent jest 
dłu szy, a innego krótszy? 
 
3. Jak nazywa się i kiedy jest obchodzone wielkie 
więto Matki Bo ej, przypadające w Adwencie? 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:  

 
1. Mę czyzna  - przyjaciel Jezusa 
wskrzeszony przez Niego, to Łazarz. 
2. Postać w. Antoniego związana jest z 
Padwą. 
3. „Sutanna” zakonnika, to habit. 
 

Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza) 
otrzymuje Marek Tylikowski  

- gratulujemy! 

 

Ksiądz i rabin stoją przy drodze trzymając transparentŚ  
KONIźC JźST BLISKI! ZAWRÓĆCIź Zź ZŁźJ DROżI PÓKI JźSZCZź CZAS!  
Ludzie przeje d ający obok nie zwracają na nich uwagi. Jeden tylko krzyknął z 
samochodu:  
- Darujcie sobie te teksty! I tak nic nie osiągniecie!  
Na to ksiądz do rabinaŚ A mo e powinni my napisać po prostuŚ "Uwaga, most 

się zawalił"? 

Żarty ie poświę o e 

-  Byto , ul. Piekarska  

TELEFON C)YNNY 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 C)YNNE: 

Nagrodę w Ko kursie Religij y  ufu dował: 

PARAFIALNA INTENCJA 
YWEŻO RÓ A CA: 

 

 Aby nadchodzące więta zaowocowały 
pojednaniem w skłóconych, rozbitych  
i zagro onych rozbiciem rodzinach. 

ŚWIĄTEC)NE ODWIED)INY CHORYCH ŚWIĄTEC)NE ODWIED)INY CHORYCH   
od ędą się  XII po iedziałek  od g. .  od ędą się  XII po iedziałek  od g. .    

--  owy h hory h i z ia y prosi y zgłosić w zakrysii lu  w ka elarii owy h hory h i z ia y prosi y zgłosić w zakrysii lu  w ka elarii --  

Kolej e wyda ie Posłań a w. A y .i . z pla e  kolędy  ukaże się  grud ia 
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KALENDARIUM LISTOPADA  

Odeszli do wie z oś i:  

Wie z y 
odpo zy ek ra z 

i  dać, Pa ie,  
a światłość 
wiekuista  

ie haj i  świe i.  

Stefan Mielczarek, l. 64 
Monika Jakubowicz, l. 59 
Nicola Madeja, noworodek 
Regina Łukaszewicz, l. 85 
Helena Ju wik, l. 84 

UWAGA! 

 

W każdą -gą iedzielę iesią a  
kolekta przez a zo a ędzie  
a spłatę kredytu za iąg iętego  

a re o t koś ioła.  
 

Za złożo e oiary z góry składa y  

 

Sakra e t hrztu 
przyjęli: 

 

Jakub Nowak 

Alan Kaczyński 
Jakub Deninger 

Ksawery Uliczka 

Wiktor Uliczka 

Krzysztof Zieliński 
Wojciech Broda 

Żilip Polański 

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). 

KANCELARIA C)YNNA:  
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 


