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W życiu często na co  czekamy, ale 
jakże różne są nasze oczekiwania. Bywa 
czekanie nieangażujące, mało aktywne,  takie, 
którego wynik jest zależny od czystego 
przypadku. Tak czekają np. grający w Lotto, 
gdzie wynik okre la lepy los, 
czysty przypadekś tak czeka uczeń, 
który z bijącym sercem patrzy, jak 
nauczyciel wodzi wzrokiem po 
li cie w dzienniku, szukając 
ochotnika do odpowiedzi; tak czeka 
chory na lekarstwo, które ma 
poprawić stan jego zdrowia. 

Najczę ciej jednak czekanie 
wiąże się z pewną aktywno cią, 
zaangażowaniem. Tak np. czeka 
matka na narodziny swojego 
dzieckaŚ kupuje wyprawkę dla swej 
pociechy, robi sweterki na drutach, 
wspólnie z mężem zastanawia się 
jakie dziecku nadać imię... Tak 
czekają kibice zgromadzeni na 
stadionie, na którym za chwilę ma 
się rozegrać ważny meczŚ rozwijają 
transparenty i flagi, malują twarze, 
r ob i ą  za k ła dy  k to  w y g r a , 
wypróbowują trąbki... Tak czeka 
rolnik na swe plony: nawozi i 
uprawia glebę, wyplenia chwasty, 
przesadza ro liny... 

Niebawem rozpocznie s ię 
Adwent - czas przygotowania i 
oczekiwania na Boże Narodzenie. Ale nie tylko. 
Adwent, to również czas oczekiwania na 

powtórne przyj cie Chrystusa. Tak jeden, jak i 
drugi Adwent nie może być biernym 
czekaniem, ale pełnym aktywno ci i działania 
czuwaniem.  

W życiu codziennym zazwyczaj wiemy 
kiedy nastąpi to, na co czekamyŚ wiemy 
o której godzinie przyjedzie autobus, 
kiedy rozpocznie się ciekawy program w 
TV czy kiedy zakończy się rok szkolny. 
Niestety, nie wiemy kiedy przyjdzie 
Chrystus z wieczora czy o północy, czy 
o pianiu kogutów, czy rankiem. Stąd 
człowiek przez całe życie powinien mieć 
postawę czuwania i gotowo ci na 
przyj cie Pana. 
Pewna żydowska legenda opowiada o 
rabinie, który spotkał proroka Eliasza i 
postanowił wykorzystać tę okazję, by 
spytać proroka o to, kiedy przyjdzie 
obiecany Mesjasz. Eliasz zmarszczył 
brwi, chwilę pomy lał i powiedziałŚ „O to 
musisz już Go sam zapytać.”  
- Ale gdzie Go mam szukać? - pytał 
rabin.  
- Siedzi przy bramie miejskiej w 
Rzymie pomiędzy biednymi i chorymi i 
opatruje ich rany - wyja nił Eliasz. 
Rabin udał się więc w drogę i szybko 
odnalazł wskazane miejsce. Gdy 
dostrzegł Mesjasza wykrztusił z siebie 

pytanie dotyczące terminu jego przyj cia. 
Mesjasz odpowiedział krótkoŚ dzisiaj! Na te 

słowa rabin natychmiast pospieszył do domu.  
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Późnym wieczorem znów spotkał Eliasza 
i z wyraźnym rozżaleniem w głosie wyznał, że 
Mesjasz go oszukałŚ miał przyj ć dzisiaj, a do 
tej pory Go nie ma. 

- Dopóki nie zrozumiesz, co znaczy 
„dzisiaj”, Mesjasz przyj ć nie może - usłyszał w 
odpowiedzi. 

Rzeczywi cieŚ Chrystus pragnie, aby my 
stale byli przygotowani na Jego przyj cie, 
aby my czuwali. A czekanie nie zawsze musi 
być stratą czasu. Długie oczekiwanie może być 
próbą miło ci i wierno ci. Utarło się nawet 
powiedzenie: Jak kocha, to poczeka. Adwent 
jest taką próbą naszej miło ci do Boga, czasem 
refleksji nad sobą, nad swoim życiem, czasem 
nawrócenia i przemiany. Czy wykorzystasz ten 
czas, czy zmarnujesz, przeczekasz? 

Nasze społeczeństwo wymy li ło 
poczekalnie. Aby człowiekowi się nie nudziło, 
aby skrócić długie godziny oczekiwania 
proponuje się nam różne formy zabicia czasuŚ 
czytanie czasopism, oglądanie TV, automaty z 
grami, słuchanie muzyki itp. 

Czy ty ze swojego Adwentu też zrobisz 
taką poczekalnię - czekając bezczynnie aż 

przyjdzie Boże Narodzenie, albo robiąc 
wszystko, aby ten czas zabić najróżniejszymi 
pracami. Zadziwiające jest ile ludzie potrafią 
włożyć energii i starań w zewnętrzne 
przygotowania do wiątŚ robi się zakupy jak na 
wesele, wypieka się pierniki, na które potem 
ani już patrzeć nie można, gotuje się i wymy la 
potrawy, które już nie mieszczą się w lodówce, 
porządkuje się i tak już sterylne mieszkanie... A 
tak mało ludzi zwraca uwagę na 
uporządkowanie swojego życia, na wyrzucenie 
ze swego serca całego tego wiństwa, które 
tak misternie było gromadzone i pielęgnowane 
przez dłuższy czas... 

Różne są AdwentyŚ jest Adwent ludzki - 
kiedy to człowiek czeka na przyj cie Boga, ale 
jest też Adwent Boży - kiedy Bóg czeka z 
wytęsknieniem aż człowiek powróci do Niego. 

Tyle już razy Bóg przychodził do Ciebie w 
Komunii, w drugim człowiekuś czekał u twoich 
drzwi, kołatał, a ty Go nie wpu ciłe ! Może więc 
najwyższy czas, aby  ty przyszedł do Boga? 
Pamiętasz jeszcze drogę do Niego? Je li nie, 
to zapytaj innych jak doj ć, patrz na 
drogowskazy, którymi są przykazania i Słowo 
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Dla dzie i: 
 XII zwartek  - od godz. .  do .   

 

Dla łodzieży i dorosły h: 
 XII zwartek  - od godz. .  do .  oraz od .  do .   
 XII piątek  - od godz. .  do .  oraz od godz. .  do .  

 XII so ota  - od godz. .  do .  oraz od godz. .  do .   
 XII iedziela  - pod zas każdej Mszy św. 
 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   

)APRAS)AMY NA RORATY  
dzie i z la pio a i, a dorosły h ze świe a i z osło ka i   

OD  DO  XII: OD PONIED)IAŁKU DO PIĄTKU O GOD). .   
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W trwającym od 11.10.2012 r. do 24.11.2013 r. 
Roku Wiary, umożliwia się wiernym uzyskanie 
odpustu zupełnego na terenie diecezji gliwickiej, 
po spełnieniu następujących warunkówŚ 
 
Wierni w duchu prawdziwej skruchy za własne 
grzechy, wzbudziwszy wewnętrzną postawę 
całkowitego oderwania od każdego grzechu, 
także powszedniego, po sakramentalnej 
spowiedzi, przyjęciu Komunii więtej i 
modlitwie w intencjach Ojca więtego, mogą 
uzyskać jeden raz w ciągu dnia odpust zupełny 
(dla siebie lub ofiarować go za zmarłych na 
sposób wstawiennictwa) w następujących 
okoliczno ciach i miejscachŚ 

1. Za każdym razem, gdy będą 
uczestniczyć w co najmniej trzech 
konferencjach misji więtych w jakimkolwiek 
ko ciele lub stosownym miejscuś 

2. Za każdym razem, gdy odbędą 
pielgrzymkę do wskazanych poniżej miejsc 
więtych i wezmą udział w nabożeństwie, bądź 

będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą 
„Ojcze nasz” i „Wyznaniem Wiary”, wezwaniem 
do Matki Bożej lub więtych.  
Jako miejsca wi te w diecezji gliwickiej, za 
nawiedzenie których mo na uzyskać odpust 
zupełny, wyznaczam: 
Katedra w. Ap. Piotra i Pawła w Żliwicach 
Bazylika Matki Bo ej Pokornej w Rudach 
Sanktuarium pw. Wniebowzi cia NMP  
              w 
Lubecku 
Ko ciół pw. w. Ap. Piotra i Pawła  
         w Tarnowskich 
Żórach 
Ko ciół pw. Wniebowzi cia NMP w Bytomiu 
Ko ciół pw. w. Anny w Zabrzu 
Ko ciół pw. w. Mikołaja w Lubli cu 
Ko ciół pw. w. Mikołaja w Pyskowicach 
Ko ciół pw. Naj wi tszego Serca Pana 
Jezusa           w 

Kosz cinie 
Ko ciół pw. w. Katarzyny w Toszku. 
 

3. Za każdym razem, gdy w dniach 
wskazanych poniżej zgromadzą się na 
uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin, 
dodając odmówienie „Wyznania Wiary”.  
Jako dni, w których we wszystkich 
ko ciołach i kaplicach diecezji gliwickiej 
mo na uzyskać odpust zupełny, 
wyznaczam: 
8 grudnia 2012 r. - uroczysto ć 
Niepokalanego Pocz cia NMP 
13 stycznia 2013 r. - wi to Chrztu 
Pa skiego 
29 czerwca 2013 r. - uroczysto ć wi tych 
Apostołów Piotra i Pawła 
Ń4 wrze nia ń0Ń3 r. - wi to Podwy szenia 
Krzy a wi tego 
24 listopada 2013 r. – uroczysto ć Jezusa 
Chrystusa Króla Wszech wiata, 
zako czenie Roku Wiary 

4. Jeden raz, w dniu dowolnie wybranym 
przez wiernego, w którym nawiedzi on 
chrzcielnicę lub - gdy jej nie ma - miejsce 
własnego chrztu i odnowi przyrzeczenia 
chrzcielne. 

5. Ponadto postanawiam, że w dniu 
zakończenia Roku Wiary 24.11.2013 r., w 
katedrze gliwickiej, udzielę błogosławieństwa 
papieskiego wraz z odpustem zupełnym.  

6. Odpust zupełny mogą także uzyskać 
wierni, którzy nie mogą uczestniczyć w 
uroczystych nabożeństwach odprawianych w 
wyznaczonych dniach (więźniowie, chorzy i 
osoby w podeszłym wieku oraz ci, którzy 
sprawują nad nimi opiekę w szpitalach, 
hospicjach i innych domach opieki), je li będą 
się jednoczyć duchowo podczas transmisji 
telewizyjnych lub radiowych uroczysto ci Roku 
Wiary pod przewodnictwem Ojca więtego lub 
biskupa diecezjalnego i odmówią we własnym 
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Wszystko zaczęło się, gdy pewnego dnia 9-
letni chłopiec powyrzucał z domu wszystkie 
religijne obrazy. Następnie, ku przerażeniu 
rodziców, wszedł na czubek drzewa i zaczął 
nieludzko wyć i pienić się, tak że całe osiedle 
zostało postawione na nogi. Kiedy zszedł na 
dół, z siłą prawdziwego giganta zdemolował 
zaparkowane samochody.  

Po pewnym czasie scenariusz jego 
zachowań powtórzył się. Chłopiec był na 
codzień zamknięty w sobie i miał głęboką 
awersję do modlitwy, sakramentów, ko cioła, 
wody więconej, obrazów, krzyży i rzeczy 
więtych. Początkowo my lano, że jest to 

choroba psychiczna. Po wielomiesięcznej 
obserwacji i  badaniach w kl inice 
psychiatrycznej lekarze stwierdzili jednak, że 
wszystko jest w normie i nie ma żadnych 
symptomów choroby. Napady szału i przypływ 
nadludzkiej siły fizycznej wciąż się powtarzają, 
a awersja do rzeczy więtych coraz bardziej 
pogłębia. Leki uspokajające nie pomagają. 
Zdesperowani rodzice zwrócili się więc o 
pomoc do egzorcysty. Tuż przed egzorcyzmem 
chłopak zdemolował całe mieszkanie. 
Egzorcyzmujący ksiądz powiedział, że jest to 
trudny przypadek opętania i potrzebna jest cała 
seria egzorcyzmów. Rzeczywi cie, pierwszy 
egzorcyzm pomógł, ale tylko na kilka tygodni. 
Rodzice zaczęli szukać przyczyn opętania 
swego syna. Skojarzyli, że w domu zaczęły się 
dziać dziwne rzeczy od czasu jak babcia 
chłopca, przyniosła w prezencie „talizman 
szczę cia”, który kupiła od pewnego maga i 
uzdrowiciela, po kilku uzdrowieńczych sesjach. 
Przyniosła ten talizman i powiedziałaŚ wierzcie, 
a on przyniesie wam szczę cie. Dopiero teraz 
zrozumieli, że przyjmując i wierząc w moc 
talizmanu, popełnili miertelny grzech, bo 
złamali pierwsze przykazanie. W ten sposób 
otwarli swoją rodzinę na działanie złego ducha. 
Obecnie całą nadzieję położyli w Bogu i wierzą, 
że tylko mocą Chrystusa obecnego i 
działającego w Ko ciele, ich syn zostanie 

wyzwolony z mocy złego. 
Jeżeli człowiek zapomina, że poza Bogiem 

nie ma żadnego prawdziwego dobra i zaczyna 
żyć, jakby Boga nie było, wtedy wystawia się 
na działanie demonicznych mocy. Bardzo 
szybko ulega sugestiom złego ducha, który w 
niezwykle atrakcyjny sposób ukazuje zło pod 
pozorami dobra. Satanistyczne zło 
charakteryzuje się tym, że najpierw wzbudza w 
ludziach poczucie pretensji, żalu i buntu 
przeciwko Bogu, a później zniechęca do 
modlitwy i sakramentów, równocze nie 
nakłaniając do zachowań sprzecznych z 
prawem Bożym. W pogoni za szczę ciem 
ludzie lgną do różnego rodzaju magów, 
wróżbitów, uzdrowicieli. Konsekwencje łamania 
pierwszego przykazania są tragiczne, czego 
przykładem jest wyżej opisany przypadek 
opętania. 

Pierwszym następstwem odej cia od Boga 
i poddania się działaniu złego ducha jest 
smutek, poczucie pustki i samotno ci, trwoga i 
strach przed przyszło cią, zamknięcie w sobie i 
niemożno ć kochania, a także najróżniejsze 
choroby psychiczne, nerwowe i somatyczne.  

Tracąc wiarę, ludzie staczają się, jak po 
równi pochyłej, aż w końcu dochodzą do stanu, 
w którym traktują Pana Boga jako 
największego wroga i zaczynają Go 
nienawidzić. W niektórych przypadkach może 
doj ć nawet do opętania. Pan Bóg dopuszcza 
do tego, aby zdemaskować obecno ć złych 
duchów i wezwać ludzi do nawrócenia. 

Demon, czyli Szatan, jest upadłym aniołem, 
który przez grzech absolutnej pychy stał się 
jakby kosmicznym „kłamcą” i „ojcem 
kłamstwa” (J 8,44)Ś sam żyje w radykalnej 
negacji Boga i zarazem to własne tragiczne 
„kłamstwo o Dobru”, jakim jest Bóg, usiłuje 
narzucić ludziom. Tak więc Szatan i inne złe 
duchy całą swoją istotą nienawidzą Boga i 
pragną swą nienawi ć udzielić ludziom, aby ich 
wprowadzić na drogę prowadzącą do piekła – 
stanu absolutnego egoizmu.  
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Taktyka, jaką stosował i stosuje Szatan, 
polega na tym, aby się nie ujawniać – aby zło, 
wszczepione przez niego na początku, rosło z 
samego człowieka, aby człowiek czuł się 
niejako «wyzwolony» od grzechu, a 
równocze nie, aby był w nim coraz bardziej 
pogrążony. Zły duch usiłuje wpłynąć na 
człowieka, na jego wyobraźnię oraz wyższe 
władze jego duszy, by odwrócić je od prawa 
Bożego. W pewnych wypadkach działalno ć 
złego ducha może posunąć się również do 
owładnięcia ciałem człowiekaś wtedy mówimy o 
«opętaniu» (por. Mk 5, 2-9). Wstrząsające 
słowa w. Jana ApostołaŚ «cały wiat leży w 
mocy złego» (1 J 5, 19), wskazują na obecno ć 
szatana w historii ludzko ci, która potęguje się, 
w miarę jak człowiek i społeczeństwa odsuwają 
się od Boga. Wówczas też wpływ złego ducha 
może się pełniej i skuteczniej zakonspirować, 
co z pewno cią odpowiada jego «interesom». 
Najskuteczniej może działać wówczas, gdy 
udaje mu się skłonić człowieka, by zaprzeczał 
jego istnieniu w imię racjonalizmu lub ja-
kiegokolwiek innego prądu my lowego, który 
nie chce wiedzieć o jego działaniu w wiecie. 

Szatan, jako upadły Anioł, wykorzystuje 
swoją inteligencję, aby doprowadzić człowieka 
na szczyty nienawi ci, absolutnej pychy, 
rozpaczy i ostatecznego zwątpienia. Z 
bezgraniczną pogardą i nienawi cią traktuje 
ludzi, którzy przez swą uległo ć i głupotę, są 
pod jego wpływem. Według relacji egzorcystów 
i ludzi więtych, w wiecie złych duchów 
istnieje rozległa hierarchia. Każdy z nich ma 
swoją indywidualno ć i specjalizuje się w 
jakiej  jednej namiętno ci, jest jakby szefem 
departamentu jakiej  dziedziny zła, z całym 
zastępem podporządkowanych mu złych 
duchów „mniejszego kalibru”, „specjalistów” od 
konkretnych pokus.  

Pierwsza my l o popełnieniu grzechu 
miertelnego pochodzi zawsze od szatana, 

inne złe duchy tę my l podtrzymują i 
podsuwają konkretne sposoby realizacji. 
Rozpalają w człowieku żądzę zaspokajania 
wszelkiej pożądliwo ci, ambicji i pychy. Złe 

duchy szczególnie upatrują sobie za cel 
swojego działania ludzi uzdolnionych, 
piastujących eksponowane funkcje, a więc 
takich, którzy mają duży wpływ na innych. Z 
wielką umiejętno cią i znajomo cią psychologii 
próbują zdobyć takich ludzi i nimi kierować. Na 
początku, kiedy uda im się ich zniewolić, 
pomagają, usuwają wszelkie przeszkody na 
drodze ich kariery. Tym się tłumaczy fakt, że w 
pewnym okresie ziemskiego życia, niektórym 
ludziom, oddanym w służbie zła, bardzo dobrze 
się powodzi i zdarza się, że osiągają wielkie 
sukcesy w biznesie lub polityce. Wielu z nich 
nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, komu 
służą, przez kogo i dokąd są prowadzeni. Są 
jednak i tacy, którzy wiadomie i z wolnego 
wyboru oddają się pod panowanie złych 
duchów, aby im pomagać. Zły duch opiekuje 
się uległym mu człowiekiem tylko do chwili 
wykonania przez nich tego zła, które 
zaplanował szatan. Później stają się 
najnędzniejszymi sługami królestwa szatana, 
traktowani z nienawi cią i pogardą za swą 
uległo ć i głupotę.  

Jeżeli człowiek odprawi spowiedź lub 
wzbudzi w sobie żal za grzechy, chociażby w 
ostatniej chwili swego życia, wtedy zostanie 
wyrwany z szatańskiej niewoli mocą 
Chrystusowej miło ci, która jest potężniejsza 
od wszelkich sił zła. Jeżeli natomiast 
wiadomie opowie się przeciwko Bogu, wtedy 

konsekwencją takiego wyboru będzie wieczne 
potępienie, czyli nieustanna rozpacz i 
nienawi ć do siebie i wszystkich.  

Egzorcy ci podają klasyfikację grzechów, 
poprzez które dokonuje się zniewolenie 
człowieka przez siły zła, aż do opętania 
włącznie. Do pierwszej kategorii należą 
różnego rodzaju zboczenia seksualne. Do 
drugiej kategorii należą różnego rodzaju 
nałogowe uzależnienia od narkotyków, 
alkoholu i innych rodków mających 
zniewalający skutek. Trzecią kategorią 
grzechów jest korzystanie z usług wróżbiarzy, 
m a g ów ,  a s t ro l og ó w ,  uz d ro w i c i e l i , 
praktykowanie okultyzmu i magii, wywoływanie 
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duchów, wróżbiarstwo i tym podobne praktyki. 
Czwartą kategorią grzechów, które prowadzą 
do zniewolenia przez złe duchy, jest 
uczestniczenie w różnego rodzaju sektach z 
udziałem praktyk inicjacyjnych, a także 
przynależno ć do tych grup. 

Tylko Jezus żyjący i działający w Ko ciele 
może uwolnić człowieka z szatańskiej niewoli 
grzechu i mierci. Dlatego Ko ciół, w którym 

nieustannie obecny jest Jezus w Eucharystii, 
jest jedynym na wiecie miejscem, w którym 
najwięksi grzesznicy znajdują skuteczne 
schronienie i obronę przed mocami zła. 
Chrystusowy Ko ciół jest jakby szpitalem całej 
ludzko ci, w którym Jezus w sakramentach 
pokuty i Eucharystii nieustannie uzdrawia ludzi, 
uwalnia ich z niewoli sił zła i z wszystkich 
grzechów, i daje wolno ć i miło ć. Jeżeli z 

o. Pio - Szatan dręczył go 
wielokrotnie, m. in. wtedy, gdy 
miał do niego przybyć wielki 
grzesznik lub człowiek opętany 
przez złego ducha. Znany jest 

przypadek, gdy w 1964 r. przybyła do 
charyzmatycznego zakonnika 18-letnia 
dziewczyna z Bergamo, nękana przez demona, 
który zmuszał ją do obrzydliwych czynów. Nie 
pomógł jej żaden egzorcysta, a rodzice 
dziewczyny byli zrozpaczeni. W nocy 
poprzedzającej jej przybycie do San Giovanni 
Rotondo szatan z niezwykłą siłą zaatakował o. 
Pio. Klasztor wypełnił się przerażającym 
hukiem. Gdy współbracia weszli do celi 
stygmatyka, zauważyli go leżącego na 
podłodze z opuchniętą twarzą, broczącego 
krwią. Wezwali lekarza. Na drugi dzień pobity 
zakonnik nie zszedł do ko cioła, by odprawić 
Mszę w. Tłum pielgrzymów wiernie czekał na 
kapłana, w ród nich była opętana dziewczyna z 
Bergamo. Wtem rozległ się krzykŚ „Tej nocy 
uderzyłam starego! Zobaczycie, że nie zejdzie 
do ołtarza!” - wrzeszczała opętana. Za chwilę 
o. gwardian poinformował zebranych o złym 
samopoczuciu o. Pio, z powodu którego nie 
będzie on mógł celebrować Mszy w. Opętana 
dziewczyna krzyczała, że to jej sprawka. 
Zakonnik potwierdził tę wiadomo ć, wskazując 
na szatana, który nie chciał, by wypędzono go 
z opętanej. Po trzech dniach, gdy o. Pio 
powrócił do zdrowia, odprawiał Mszę w., 
obecna była na niej również opętana 
dziewczyna. Kiedy ujrzała zakonnika, wydała 
okrzyk i zemdlała. Gdy się ocknęła, nie tylko 

odzyskała spokój, ale też 
została uwolniona z mocy 
złego ducha. 
Marta Robin - Nie miała 
wątpliwo ci co do istnienia 
diabła. O jej zmaganiach z 
szatanem opowiadali liczni 

wiadkowieŚ 
Ks. prob. Berardier, z parafii w. Ludwika w 
Saint-Etienne, uczestniczył w takiej „walce” w 
sierpniu 1942 r., w towarzystwie o. Fineta i dr 
Ricarda. Marta jęczała cicho, ale bole nie. 
Kiedy zebrani zaczęli odmawiać Różaniec, jej 
ciało zostało gwałtownie ci nięte najpierw w 
prawo, a potem w lewo. Marta uderzyła głową 
o mebel znajdujący się między jej łóżkiem a 
cianą. A przecież była sparaliżowana. Jak to 

możliwe, żeby odzyskiwała władzę w ciele w 
czasie stanów nie wiadomo ci? Wydawało się 
oczywiste, że to zły duch. Dr Ricard znalazł 
kiedy  wyraźne lady duszenia. Następnego 
dnia usłyszano, jak Marta wydawała charczące 
dźwięki, jak kto , kogo ciskają za gardło i kto 
się dusi. Wiele razy mówiła swojemu 
kierownikowi duchowemu, że to demony, które 
krążą wokół niej i próbują ją udusić, i że jest ich 
legion. 
Innym razem, w czasie rozmowy z dr Alanem 
Assaillym, specjalistą od stanów mistycznych, i 
o. Finetem, Marta nagle bardzo mocno 
uderzyła głową o mebel ustawiony po lewej 
stronie łóżka. Powtarzało się to z zadziwiającą 
prędko cią. Doktor próbował złagodzić 
uderzenia, przytrzymując Martę za ramiona. Z 
przerażeniem poczuł, że to wątłe ciało było 
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Odpowiedzi na pytania konkursowe 
nale y oddać w zakrystii lub  

w kancelarii, albo przesłać e-mailem  
- do dnia 15.12.2012 

SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI 
WYLOSUJEMY NAŻROD ! 

 

1. Kto to jest Szatan? (odp. w gazetce) 
2. Jak nazywa się Mszą w. odprawiana w Adwencie ku 
czci Matki Bożej? 
3. Jak nazywa się poetycki tekst w. Pawła po więcony 
miło ci i w jakiej księdze się znajduje? 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:  

 

1. Odpust to darowanie przed Bogiem 
kary doczesnej za grzechy zgładzone już 
co do winy. 
2. Wg Mt 5, 3-10 w Kazaniu na Górze P. 
Jezus wymienia osiem błogosławieństw. 
3. Pan Jezus nauczył swoich uczniów 
modlitwy Ojcze Nasz. 

Nagrod  (odebrać u ks. Proboszcza) 
otrzymują Iza i Marcin l zok  

- gratulujemy! 

 

Od kilku lat - w rocznicę po więcenia naszego ko cioła - ks. Proboszcz wraz z 
Radą Parafialną przyznają wyróżnienieŚ „Statuetkę w. Anny”, które jest 
podziękowaniem dla osoby, która w szczególny sposób przyczynia się do 
budowania wspólnoty Ko cioła lokalnego, jakim jest nasza parafia. Tym razem 
nagrodzili my panów JANA BUKO i STANISŁAWA KOPKA za składane 
wiadectwo wiary oraz za wierno ć Bogu i Ko ciołowi przez wszystkie lata życia. 

Obaj panowie są już w podeszłym wieku, a liczne choroby odebrały im siły, a 
mimo to każdej niedzieli - o kulach - przychodzą na Mszę w., choć droga do 
ko cioła zajmuje im bardzo dużo czasu i kosztuje wiele wysiłku, przez co dają 

-  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 zagrożonych rozbiciem rodzinach.  

ŚWIĄTEC)NE ODWIED)INY CHORYCH ŚWIĄTEC)NE ODWIED)INY CHORYCH   
od ędą się  XII so ota  od g. .  od ędą się  XII so ota  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: 
 

Wieczny odpoczynek 

racz im dać, Panie,  
a światłość wiekuista  

niechaj im świeci.  
Niech odpoczywają  
w pokoju wiecznym. 

Amen. 

Jan Rogala, l. 65 

Leszek Markowski, l. 77 

Stanisława Kurzydlak, l. 67 

Leszek Bryk, l. 79 

Wanda Czernik, l. 88 

Bogusław Huk, l. 75 

Irena Supernak, l. 78 

Wiesław Korzeniowski, l. 50 

Anita Barcichowska, l. 55 

 

Sakra e t hrztu 
przyjęli: 

Igor Polańczuk 

Adrian Grycaj 

Patryk Kożuchowski 

Weronika Rzepka 

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 

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 można ustalić inny terminŚ tel. 605 085 822) 

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  


