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STATYSTYKA LISTOPADA
Odeszli do wie z oś i:
Stanisława Musiał, l. 77
Antoni St pień, l. 78
Antoni Iwan, l. 83
Maria Mreła, l. 62
Zenon Christof, l. 60
Gabriela Hadulla, l. 53

ŚWIĄTEC)NE
ODWIED)INY CHORYCH
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XII so ota od godz.
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a światłość
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Sakra e t hrztu
przyjęli:
Leonard Kazieczko

.

- owy h hory h i ewe tual e
z ia y prosi y zgłosić w zakrysii lu
w ka elarii
Sakrament chrztu i błogosławie stwo rocznych dzieci:

I-sza niedziela miesi ca na Mszy w. o godz. 16.00 (nauka przedchrzcielna dla rodziców
i chrzestnychŚ w sobot poprzedzaj c o godz. 19.00 w salce).
Katolicka Poradnia Rodzinna: I i III wtorek miesi ca od 18.30 do 19.00
- 3 spotkania dla narzeczonych (po uzgodnieniu mo na ustalić inny terminŚ tel. 605 085 822)
KANCELARIA C)YNNA:
po iedziałek: . - . ,
wtorek i środa: . - .
zwartek: . - . ,
so ota: . - .

,
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Czuwajcie wiec , bo nie
wiecie, w którym dniu Pan wasz
przyjdzie (żt 24,42) Na początku
Adwentu czytamy o potrzebie
czuwania. "Czuwajcie!", a nie
"oczekuj-cie". Czym ró ni się
oczekiwanie od czuwania?
Kiedy czekam na kogo , nie
ruszam się z miejsca, stoję trochę
jak "malowana lala", z zało onymi
rękoma, która przypomina
ziewająca piącą Królewnę. żiło ć
trochę ziewająca.
Kiedy czuwam, to jakbym ju
wychodził na spotkanie. W
czuwaniu kryje się królewicz, który
przychodzi, by obudzić
piącą
Królewnę.
Czuwać znaczy więcej ni
czekać. Czuwanie zawiera wyj cie
naprzeciw i kryje miło ć
rozbudzona, a nie piąca.
Sam Adwent
ma trzy
znaczenia: pierwsze - jest pamiątką
dawnego oczekiwania
ydów
Starego Testamentu na przyj cie
Mesjasza; drugie - jest czasem
oczekiwania na przyj cie Jezusa
przy końcu wiata; trzecie - jest
czasem przygotowania do
wiąt
Bo ego Narodzenia.
Rok kalendarzowy - to rok

/

wiecki, rok, który mierzy czas od
1 stycznia do 31 grudnia. W ciągu
tego roku obracamy się z Ziemią
wokół Słońca.
Rok liturgiczny - to rok Bo y,
rok, w czasie którego stale
obracamy się wokół Pana Jezusa i
Jego tajemnic.
ks. Jan Twardowski

Posła ie św. A

y

Posła ie św. A

)araz po skoń zo y
Katolikami niepraktykuj cymi
nazywamy tych, którzy w ko ciele pojawiaj si
bardzo rzadko, tych, którzy na niedzieln msz
przychodz mniej wi cej raz na miesi c, ale
równie takich, którzy choć w ogóle nie chodz
do ko cioła, chcieliby jednak przed mierci
przyj ć wi te sakramenty, a przynajmniej
mieć katolicki pogrzeb.
Z ró nych powodów kto mógł si
znale ć w grupie katolików niepraktykuj cych.
Niektórzy pochodz z rodzin, które na
niedzieln msz chodziły z rzadka albo wcale.
Kto inny nauczył si zapominać o niedzielnej
mszy podczas zaocznych studiów albo w
zwi zku z prac , któr musiał wykonywać
w niedziel . W naszym pokoleniu ro nie liczba
takich katolików, którzy przestaj chodzić do
ko cioła z chwil
wej cia w zwi zek
niesakramentalny. Wydaje si jednak, e
najcz stszym powodem odej cia od praktyk
religijnych jest znalezienie si w rodowisku,
dla którego coniedzielna msza nie jest czym
oczywistym.
Rozmaicie si
układa stosunek
katolików niepraktykuj cych do Ko cioła. Jedni
bardzo jednoznacznie czuj si katolikami i nie
maj w tpliwo ci co do tego, e Ko ciół jest ich
podstawowym domem duchowym. Inni wobec
Ko cioła s bardziej zdystansowani, nieraz
bardzo krytyczni, nierzadko krytyczni
niesprawiedliwie, zarazem jednak nie przestaj
poczuwać si do realnego z nim zwi zku jako
ze swoim Ko ciołem.
Poniek d naturaln
konsekwencj
porzucenia praktyk religijnych jest zaniedbanie
codziennej modlitwy. Ale z tym bywa ró nie.
Mo na nie chodzić na niedzieln msz , a
zarazem skrupulatnie pilnować codziennego
pacierza albo jakiego innego sposobu
regularnej modlitwy. Zdarza si te , e kto
rzadko przychodzi na niedzieln msz , lubi
jednak wpadać do ko cioła, by pomodlić si w
ciszy. Tak czy inaczej, stosunkowo wielu
niepraktykuj cych katolików o modlitwie stara

si pami tać.
W odpowiedzi na pytanieŚ „Dlaczego
nie chodzisz do ko cioła, skoro jeste
katolikiem?”, zazwyczaj pada która ze
stereotypowych odpowiedzi:
– Po co mam chodzić do ko cioła? To mi nic
nie daje!
– Przede wszystkim staram si o to, eby być
uczciwym człowiekiem, i na pewno jestem
lepszy od wielu tych, którzy niedzielnej mszy
nigdy nie opuszcz Ą

– Na mszy po prostu si nudz , a najwi cej
daje mi modlitwa, któr sam sobie wybior Ą
Na wymówk , e chodzenie do
ko cioła nic mi nie daje, trafnie, choć
rubasznie, odpowiadał w XIV wieku mistrz
źckhartŚ A czy Pan Bóg to krowa? To krowa
daje ci mleko, ciel ta, a na końcu bierzesz j
na mi so. Owszem, to od Boga mamy zdrowie
oraz to, e mamy co je ć i w co si ubrać. Ale
najwa niejsze dary Bo e s niewidzialne i tylko
ludzie m drzy potrafi je rozpoznać i docenić.
Jednak przede wszystkimŚ Czy ty naprawd nie
rozumiesz, jak wielkim wywy szeniem
człowieka jest to, e mo emy Boga uwielbiać i
być Jego przyjaciółmi?
Drug
wymówk
skomentujmy
retorycznym pytaniemŚ Czy do ko cioła
chodzimy po to, eby być lepszymi lud mi? Kto
tak s dzi, jest podobny do fantasty, który
twierdzi, e po to dziewczyny wychodz za
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szę w iedzielę. Niestety Kowalski ył z yt „sła y”, a y

aktyw ie u zest i zyć w liturgii i pod zas kaza ia zas ął.
Gdy orga ista rozpo zął pieśń Kowalski zerwał się
Żarty poświę o e

a rów e

ogi

i krzy zy: raz, dwa, trzy, a teraz od ija y...

1. Po czy mo na poznać wiec roratni i kogo ona
Odpowiedzi na pytania konkursowe
oznacza? (odp. w gazetce)
nale y oddać w zakrystii lub
2. Rodzicami w. Jana Chrzciciela byliŚ
w
kancelarii,
albo przesłać poczt
a) Joachim i Anna
ęmo
na
e-mailem)
z dopiskiem:
b) Zachariasz i źl bieta
Konkurs
Religijny
- do dnia
c) Łazarz i Marta
12.12.2014
3. Jak nazywa si hymn (albo jak brzmi pierwsze jego
słowa), który Maryja wypowiedziała przy spotkaniu z SPOŚRÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI
źl biet (odp. w Łk 1)
Nagrodę w Ko kursie Religij y ufu dował:
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:
1. Autorem encykliki „Spe salvi” jest
papie Benedykt XVI
2. Pami ci wszystkich wiernych zmarłych
po wi cony jest Dzień Zaduszny (2 XI).
Byto , ul. Piekarska
3. Ziemska ojczyzna P. Jezusa to
TELEFON C)YNNY CAŁĄ DOBĘ: /
dzisiejszy Izrael.
)ałatwia y wszelkie for al oś i
związa e z pogrze e
Nagrod (odebrać u ks. Proboszcza)
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
otrzymuje Ewa Kotala
- 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
Aby nadchodz ce wi ta zaowocowały
w kraju i zagra icą
pojednaniem w skłóconych, rozbitych
BIURO C)YNNE:
i zagro onych rozbiciem rodzinach.
W ADWENCIE )APRAS)AMY NA RORATY
dzie i z la pio a i, a dorosły h ze świe a i z osło ka i
od po iedziałku do piątku o godz. . , w zwartek o godz. .
Kolej e wyda ie Posłań a św. A
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ŚWIATŁA ADWENTOWE
Dyrektorium o pobo no ci ludowej i liturgii w
odniesieniu do Adwentu wspomina tylko o
czterech wiecach na wieńcu adwentowym,
które zapala si kolejno w nast puj ce po
sobie niedziele. Wieniec jest „upami tnieniem
ró nych etapów historii zbawienia przed
przyj ciem Chrystusa i symbolem prorockiego
wiatła, które z czasem coraz bardziej
rozja niało noce starotestamentalnego
o c z e k i w a n i a n a w z e j ci e S ł o ń c a
sprawiedliwo ci, Jezusa Chrystusa (por. Ml
3,20ś Łk 1,78)ą. Zwyczaj umieszczania w
ko ciołach wieńca adwentowego przyj ł si po
II wojnie wiatowej zwłaszcza w Austrii,
Niemczech, Polsce i na W grzech. Wieniec i
wiece adwentowe mo na pobłogosławić w
czasie Mszy I niedzieli Adwentu (po homilii),
albo podczas nabo eństwa. W Obrz dach
błogosławieństw tre ć modlitw nawi zuje do
rado ci i do przebywania Boga w niedost pnej
wiatło ci. Pro by dotycz o wiecenia wiatłem
Chrystusa, trwania na modlitwie i wychodzenia
na Jego spotkanie ze wiatłem wiary i miło ci.
Wieniec jest znakiem zwyci stwa wiatła
Chrystusa nad mocami ciemno ci i symbolizuje
wieczno ć.
wieca roratnia wzi ła swój pocz tek od mszy
roratniej, sprawowanej w Polsce od XIII wieku.
Podczas tej mszy przy ołtarzu lub na nim

umieszczano dodatkow
płon c wiec , w której widziano symbol Maryi nios cej w
swoim łonie Chrystusa - wiatło ć
Prawdziw . Była to siódma wieca
ołtarzowa. Obecnie jest to wysoka
wieca koloru białego lub
jasno ółtego, udekorowana biał wst k i
zieleni . Podobn wiec mo na umie cić na
ołtarzyku domowym albo obok figurki lub
obrazu Matki Bo ej i zapalać w czasie modlitw
rodzinnych w okresie Adwentu.
Z roratami ł cz si lampiony przynoszone
przez dzieci do ko cioła. Dawniej w takich
lampionach płon ła wiecaś obecnie wieci
arówka zasilana przez bateri . Lampiony s
znakiem wiary w obecno ć po ród nas Jezusa,
którego matk jest Maryja. Lampion w domu
czy te w ko ciele dobrze ilustruje przypowie ć
Jezusa o roztropnych pannach, które z
płon cymi lampami oczekiwały na przybycie
Oblubieńca (Mt 25,1-13).
W liturgii Ko cioła domowego mo na jeszcze
spotkać wiec kalendarzow , na której s
daty niedziel Adwentu lub poszczególnych dni
tego okresu. Zapalana jest podczas modlitw
rodzinnych i przy posiłkach. Dopala si ona do
końca podczas wieczerzy wigilijnej. 8 grudnia
mo na zapalić w domu ozdobion wiec maryjn , która podkre la znaczenie
Niepokalanego Pocz cia. Przy jej płomieniu

Tradycyjnie w rocznic po wi cenia naszego ko cioła - ks. Proboszcz
wraz z Rad Parafialn przyznaj wyró nienieŚ „Statuetk w. Anny”, które
jest podzi kowaniem dla osoby, która w szczególny sposób przyczynia si do
budowania wspólnoty Ko cioła lokalnego, jakim jest nasza parafia. Tym
razem nagrodzili my pana JÓZEFA KUCZER , który od osiemnastu lat pełni
w naszej parafii posług nadzwyczajnego szafarza Komunii w.
Pan Józef, mimo podeszłego wieku i coraz mniejszych sił (wła nie
skończył 80 lat) nie tylko pomaga w rozdzielaniu Komunii w. na Mszy, ale
równie zanosi J chorym, pokonuj c kolejne pi tra domów naszych osiedliĄ
Za t gorliwo ć oraz wzór chrze cijańskiego mał eństwa - dzi kujemyĄ

m , eby wypi knieć. Owszem, nieraz si tak
zdarza, e nawet brzydula, któr m
autentycznie pokocha, przemienia si w pi kn
kobiet . Ale przecie nie na tym polega istota
mał eństwa.
Podobnie jest w naszych relacjach z
Panem Bogiem. Cieszymy si , kiedy one nas
moralnie uszlachetniaj , ale przecie nie to jest
ich ostatecznym celem. Nasze oddanie Panu
Bogu jest pocz tkiem i gwarancj
ycia
wiecznego, a celem ostatecznym naszych
relacji z Bogiem jest – chocia w uszach
człowieka niewierz cego brzmi to zapewne
mało atrakcyjnie – wiekuiste wysławianie żoĄ
Czy coniedzielnej Mszy wi tej mam
pilnować równie wówczas, kiedy regularna
medytacja albo modlitwa na łonie przyrody
dostarcza mi znacznie wi cej duchowej
satysfakcji? Otó , po pierwsze, jedno nie
wyklucza drugiego: Skoro inne formy modlitwy
tak ciebie wzbogacaj , nie porzucaj ich.
Natomiast na powy sze pytanie odpowiem
porównaniemŚ To, e smakuje ci tort, nie
powinno być powodem rezygnacji z obiadu.
A po drugieŚ „Trójjedyny Bóg jest dla
nas dost pny tylko tam, gdzie sam czyni si dla
nas dost pnym” – przypomniał Hans Urs von
Balthasar, jeden z najwybitniejszych teologów
XX wieku. Zatem grubym nietaktem wobec
Niego jest lekcewa enie Jego zaproszenia do
spotykania si z Nim i szukanie na własn r k
jakiego
nieistniej cego przyst pu do

y

nieznanego Boga.
Powiedzmy to samo innymi słowamiŚ
Celem sakramentów, w tym przede wszystkim
coniedzielnej mszy
wi tej, jest co
nieporównanie wi cej ni
zaspokajanie
potrzeby religijnej. Sakramenty s to realne,
ustanowione
przez
samego
Chrystusa sposoby spotykania si z Nim,
sposoby naszego napełniania si Jego
yciodajn obecno ci . Niedawno, w periodyku
literackim „Topos”, natrafiłem na wiersz
Macieja Krzy aka „Zaproszenie”, w którym cel
ten wyja niono z ujmuj c prostot Ś co tydzień
na uczt uparcie zaprasza mnie Bóg jednak ja
najcz ciej niegotowy odwracam si plecami i
odchodz bez po egnania na oswojone
niebezpiecznie manowce.
Nasuwa si pytanieŚ Czym s te
wspomniane w wierszu „oswojone
niebezpiecznie manowce”? Wiele mo na by na
ten temat mówić. Mnie szczególnie poruszyła
odpowied , której na to pytanie udziela
holenderski jezuita, ojciec Edward Kimman:
„Utrata nawyku chodzenia do ko cioła oznacza
dla wielu osób utrat nawyku słuchania,
rozumienia i posługiwania si j zykiem
religijnym. A przecie przesłanie Biblii jest
przekazane j zykiem religijnym, przesłanie
chrze cijaństwa jest przekazane j zykiem
religijnym, piewamy i modlimy si w j zyku
religijnym”.
Chrze cijanin, który sam sobie

Witam wszystkich zaczytanych. Dzisiaj chciałam Wam polecić ksi k , z któr
sama miałam niezwykł przygod . Jest to ksi ka oczywi cie Żrancine Rivers pt.
„Zjadacz grzechów”. żdy pierwszy raz próbowałam przeczytać t ksi k , doszłam zaledwie
do 150 strony i dalej nie mogłam. Byłam zdziwiona i zawiedziona, e moja ukochana autorka
napisała TAK ksi k . A potem byłam w Katowicach na Żestiwalu ycia i dowiedziałam si , e
„Zjadacz grzechu” jest najbardziej ewangelizuj c ksi k napisan przez Rivers. I wiecie co?
Zacz łam od pocz tku. I… byłam zafascynowana. Usłyszałam bowiem słowa, które ju
słyszałam, ale, które w tej ksi ce zabrzmiały inaczej - donio lejŚ „Tylko, gdy wyznasz, e Jezus
jest Panem b dziesz zbawiona”. Tylko, gdy zawierzysz mu swoje ycie, b dziesz wolna od trosk.
Tylko wtedy dost pisz odpuszczenia grzechów. Tylko wtedy poczujesz, czym jest miło ć. I wiecie.
TAK SI STAŁOĄ Polecam wszystkim tym, którzy na nowo chc wyznać, e JźZUS JźST
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Dokładna historia mszy w. roratnich jest
trudna do odtworzenia. S to msze ku czci
Naj wi tszej Maryi Pannie, odprawiane w
Adwencie; ich potoczna nazwa pochodzi od
pie ni na wej cie, opartej na proroctwie
Izajasza (Iz 45,8) i zaczynaj cej si Ś „Rorate
caeli desuper, et nubes pluant iustum; aperiatur
terra, et germinet Salvatorem”-„Niebiosa,
spu ćcie Sprawiedliwego jak ros , niech jak
deszcz spłynie z obłoków, niech si otworzy
ziemia i zrodzi Zbawiciela”. S to te jedyne
msze w czasie Adwentu, gdy piewany jest
hymn „Chwała na wysoko ci Bogu”. Z
pewno ci pocz tki rorat wi
si z dawn
tradycj celebrowania Zwiastowania Pańskiego
w okresie Adwentu.
W źuropie Zachodniej przyj ł si z czasem
zwyczaj odprawiania tej mszy przez 9 dni przed
Bo ym Narodzeniem, za w niektórych krajach
– głównie Niemczech, Czechach, na W grzech
oraz w Polsce – na mocy specjalnych
przywilejów nadawanych przez Stolic
Apostolsk rozci gni to t tradycj na cały
okres Adwentu.
W Polsce tradycja mszy w. roratniej si ga XIII
w., prawdopodobnie została przyniesiona z
W gier, głównie za spraw bł. Kingi, ony
Bolesława Wstydliwego. Pierwsze lady tej
liturgii znajduj si w ksi gach l skich
cystersów. Ju w XIV w. msza była znana w
całej Polsce, za szczyt popularno ci osi gn ła
w XVI w., kiedy to zakładano specjalne bractwa
rorantystów, maj cych wła nie uroczy cie
odprawiać msze wi te roratnie, przede
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wszystkim w Adwencie, lecz w niektórych
miejscach nawet codziennie, przez cały rok.
Ju z tamtych czasów pochodz takie pie ni,
jak „Zdrowa b d Maryja”, czy „Oto Pan Bóg
przyjdzie”. Najbardziej znanym bractwem było
to zało one w 1540 r. przez Zygmunta Starego
przy Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu
(przetrwało do 1872 r.). piewali oni msz
roratni przez cały rok, raz w tygodniu. Jak
podaj dokumenty, wierni bardzo licznie
gromadzili si na roratach. Przed rozpocz ciem
mszy, do ołtarza podchodzili kolejno
przedstawiciele wszystkich stanów (król,
prymas, senator, ziemianin, rycerz,
mieszczanin oraz chłop), i wkładali w stoj cy
na nim siedmioramienny lichtarz wiece,
mówi c przy tymŚ Ś „Sum paratus ad adventum
Dei”- „Jestem gotowy na przyj cie Pana”. Być
mo e wła nie z tej tradycji wywodzi si tzw.
roratka – wieca ozdobiona niebiesk lub biał
wst k , traktowana jako symbol Maryi,
nios cej prawdziwe wiatło, Jezusa Chrystusa.
Z czasem, gdy fundacje rorantystów zacz ły
podupadać – z braku funduszy i spadku
popularno ci mszy roratniej – jej odprawianie
ograniczono do okresu Adwentu. Ale nawet do
tego, by móc j w Polsce odprawiać przez cały
Adwent, potrzebna była zgoda WatykanuŚ
udzielono jej w drugiej połowie XVI w. Pó niej,
przez kilka wieków poszczególne diecezje na
terenie Polski uzyskiwały ró ne przywileje
dotycz ce odprawiania rorat. Praktyka dla
całego kraju została ujednolicona dopiero przez
kard. Stefana Wyszyńskiego, w 1957 i 1961

SPOWIEDŹ PR)ED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NAROD)ENIA
Dla dzie i, łodzieży i dorosły h:
XII
XII
XII
XII
XII

so ota - od godz. . do .
iedziela pod zas każdej Mszy św.
po iedziałek od godz. . do . , od . do .
wtorek od godz. . do . , od . do .
Wigilia od godz. . do .
po połud iu ie ędzie okazji do spowiedzi,

W listopadzie br. upłyn ła kadencja
dotychczasowej Rady Parafialnej. Ze wzgl du
na to, e nie zgłoszono adnej kandydatury na
członka Rady nowej kadencji poprosiłem
dotychczasowych jej członków - zgodnie z
prawem diecezjalnym - aby pełnili t funkcj

y

przez nast pn , 5-letni kadencj . Moja
propozycja spotkała si
z pozytywn
odpowiedzi , za co nowym - starym Członkom
Rady serdecznie dzi kuj Ą
Jedn z decyzji Rady podczas ostatniego
spotkania było zaakceptowanie planu

)APROS)ENIE NA UROC)YSTOŚĆ
NADANIA S)KOLE PODSTAWOWEJ NR
IMIENIA )IEMI BYTOMSKIE J
Serdecznie zapraszamy
Parafian - Absolwentów, Rodziców,
Dziadków - Przyjaciół Szkoły
na uroczysto ć nadania naszej Szkole imienia
Ziemi Bytomskiej
Uroczysto ć odb dzie si 12 grudnia 2014 roku
o godz. 12.00 w budynku Szkoły
przy ulicy Chorzowskiej 28H.
Uroczysto ć poprzedzi Msza w.
w ko ciele p.w. w. Anny o godz. 10.00.
Działania w kierunku wyboru imienia dla Naszej
Szkoły zacz li my w lutym 2013 r. od
opracowania Projektu „Nadanie Imienia
Szkole”, poniewa dzi ki imieniu szkoła
uzyskuje swoj
indywidualn
to samo ć,
wyró niaj c j spo ród innych placówek
edukacyjnych.
W I etapie projektu, ka dy członek
społeczno ci szkolnej mógł zgłosić swoj
propozycj imienia dla Szkoły. Na zakończenie
tego etapu, zgodnie z wol społeczno ci
szkolnej, w wyniku głosowania, wybrano 4
propozycje imienia: Jana Brzechwy, Gustawa
Morcinka, Jana Pawła II, Ziemi Bytomskiej.
W II etapie Projektu odbywała si prezentacja

zgłoszonych kandydatur na forum rodowiska
szkolnego. Ogólnoszkolne wybory odbyły si
12 marca br. W wyniku tajnego głosowania
wybrano na Patronk Szkoły Ziemię Bytomską,
a 23 czerwca 2014 r. Rada Miejska podj ła
uchwał w sprawie nadania naszej Szkole
imienia Ziemi Bytomskiej.
Czy szkoła mo e nosić imi Ziemi Bytomskiej?
Oczywi cie, e takĄ
Imi szkoły znajdzie odzwierciedlenie w
działaniach zawartych w programie
wychowawczym. Nadaj c szkole imi Ziemi
Bytomskiej b dziemy uczyć miło ci i szacunku
do swojej ąMałej Ojczyznyą, b dziemy
piel gnować to, co sercu bliskie, od pokoleń
wpisane w tradycje rodzinne, uczyć szacunku
do pracy. Jeste my przekonani, e propaguj c
ide lokalnego patriotyzmu, zwłaszcza w
czasach globalizacji, przyczyniamy si do
ocalenia naszej odr bno ci wynikaj cej z
historii i tradycji. Pochylaj c si z szacunkiem
nad tym, co przetrwało stulecia, maj c za
autorytety ludzi zasłu onych dla Bytomia, z
wi ksz
wiadomo ci b dziemy poznawać
swoj Mał Ojczyzn i współtworzyć jej
tera niejszo ć. Wierzymy, e zaszczyc nas
Państwo swoj obecno ci w tak wa nym

W ty roku zaprasza y do o ej spowiedzi,
która ędzie sprawowa a w koś iele Trój y Świętej
grud ia w godz. . - .

