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STATYSTYKA GRUDNIA
Odeszli do wieczności: (do 18 XII)

Zbigniew Zborowski, l. 96
Anna Bator, l. 62
Zenon Moś, l. 67
Jan Chorianopoulos, l. 65
Tadeusz Grzesiczak, l. 64
Kazimierz Ramuś, l. 81
Tadeusz Przybyła, l. 68
Danuta Stachula, l. 60
Sakrament małżeństwa zawarli:

Renata Głogowska i Jerzy Jóźwiak

Sakrament chrztu
przyjęli:

Anastazja Szczotka
Bartosz Lar

W dniach 27, 28 i 30 grudnia czynna od 8.00 do 8.45
31 grudnia - nieczynna
W dniach kolędy tj. 2-18.01.2020 czynna:
od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 8.45
oraz w sobotę od 9.00 do 10.00
Sprawy pogrzebowe można załatwiać poza
w/w godzinami, ale jeszcze przed rozpocz. kolędy!

Sakrament chrztu w sposób uroczysty i błogosław. rocznych dzieci w styczniu:
5 stycznia na Mszy św. o godz. 16.00 (nauka przedchrzcielna dla rodziców
i chrzestnych: w sobotę poprzedzającą o godz. 10.00 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 termin: tel. 605 085 822)

Nieomylność Papieża nie wynika z Jego osobistych przymiotów, ale jest darem Boga. Jest
łaską stanu. Stanowi właśnie jeden z przejawów nieustannej obecności Ducha Świętego w
Kościele i manifestację Najwyższego Pasterza i
Głowy Kościoła – Jezusa Chrystusa. Nieomylność ta, wbrew temu co się powszechnie uważa, zarezerwowana jest tylko do rozstrzygnięć
w kwestiach wiary i moralności. I to podawanych ex catedra, czyli w nauczaniu uroczystym
bądź zwyczajnym, gdy Papież naucza jako
Głowa kolegium biskupów. Przywilej ten nadany przez Chrystusa św. Piotrowi (zob. Łk 22,31-32; obietnica osobistego wstawiennictwa
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Chrystusa i wynikający z niej nakaz „utwierdzania braci”), przynależy także następcom.
Potwierdza to praktyka Kościoła Apostolskiego
(odwoływanie się do autorytetu Piotra w kwestiach spornych), oraz w późniejszych czasach.
Do III w. istniało nawet powiedzenie Roma locuta – causa finita (Rzym powiedział – sprawa
skończona). I dodać trzeba podkreślając mocno, że jest to przekonanie płynące z wiary w
obecność i nieustanną asystencję Ducha Świętego i Chrystusa realizującego swoją obietnicę
daną Piotrowi i Jego następcom. Przekonanie,
które przetrwało tyle wieków, a znalazło swe
zwieńczenie w formule dogmatu podanego
przez Sobór Watykański I.
ks. Tomasz Schabowicz

Dwa tysiące lat temu w ówczesnym nieludzkim
świecie Bóg stał się Człowiekiem, aby człowiek
stał się człowiekiem i uświadomił sobie, że jest
dzieckiem Boga.
Jakże nieludzki był ówczesny świat cezarów,
Herodów, Piłatów, bogaczów i nędzarzy,
rozwiązłości w Rzymie, niewolnictwa, podbojów.
Także w dzisiejszym
nieludzkim świecie w
każde Boże Narodzenie musimy sobie przypominać, że Bóg stał się
Człowiekiem, aby człowiek był podobny do
człowieka. Nieraz człowiek
staje się zwierzęciem, nieudaną małpą, robotem. Chodzi o
przywrócenie godności ludzkiej. Bóg przypomina, że człowiek jest dzieckiem Boga i
ma duszę Bożą, która na świat przychodzi
z nieba.
Czy mamy świadomość swego dziecięctwa
Bożego?
To jest chyba pierwsza myśl, która kojarzy się
ze świętami Bożego Narodzenia.
Co usłyszeli pasterze betlejemscy od samego
anioła w noc Bożego Narodzenia?
Usłyszeli, że znajdą Jezusa niepozornego, bez-

bronne niemowlę w żłobie.
Minęło dwadzieścia wieków i co się
zmieniło? Czy w dzisiejszym świecie materializmu, ateizmu, obojętności religijnej, bomby
atomowej, konsumpcyjnego społeczeństwa,
które myśli tylko o jedzeniu, samochodach i
dewizach, Jezus nie wydaje się nam tak samo
niepozorny, bezbronny?
Jezus wydaje się wciąż za słaby
wobec zła, wobec potopu krzykliwych książek. Czasem nawet
wydaje się, że Go nie ma. Niektórzy gotowi są Go nie zauważać. Hostia - to jak białe „Nic” w
niepozornym, białym żłóbku chleba.
Jak mądrzy byli betlejemscy pasterze, którzy - widząc słabego i bezbronnego Jezusa, przygniecionego
całym Imperium Rzymskim - wielbili i
chwalili Boga za to, że Go właśnie
takim zobaczyli.
Wciąż mały Jezus, pozornie nietriumfujący na świecie, zawstydza grzeszników,
sądzi władców tego świata tak, jak kiedyś
osądził cezara, Heroda i Piłata. Wciąż sądzi
nas: Czy naprawdę jesteśmy ludźmi? Czy pamiętamy, że człowiek jest dzieckiem samego
Boga? Czy - przez modlitwę, spowiedź, tęsknotę za Ojcem — budzimy w sobie świadomość
dziecięctwa Bożego?
Ks. Jan Twardowski

Pełnych radości, miłości i nadziei Świąt Bożego Narodzenia;
zdrowia, szczęścia i pokoju na każdy dzień 2020 roku
wszystkim parafianom życzą Duszpasterze
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1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św.
i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
Obowiązek czy przywilej?
Powszechnie wiemy, że w niektóre dni trzeba
chodzić do kościoła. Wątpliwość budzi inna
kwestia: kiedy i dlaczego?
Dyskusja o świętach nakazanych zwykle wywołuje kontrowersje. Niektórzy do tego tematu
podchodzą emocjonalnie - kojarzą go z ograniczaniem wolności. Jednak na pierwsze przykazanie kościelne można popatrzeć inaczej: nie
tyle ogranicza nas i przypomina o grzechu, ile
pokazuje konkretne dobro i zachęca, by go nie
zmarnować.
... aby moją i waszą ofiarę
Przez chrzest każdy ma udział w powszechnym kapłaństwie. Rzadko sobie to uświadamiamy. A przecież podczas Eucharystii ksiądz zachęca wiernych: „Módlcie się, aby moją i waszą
ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący". Kapłaństwo wszystkich ochrzczonych różni się od
urzędowego kapłaństwa święceń, ale na jednym i drugim spoczywa ten sam obowiązek
składania ofiary. Stąd między innymi kościelne
przykazanie - mówiące o świętach nakazanych.
Eucharystia przewyższa inne praktyki religijne.
Podczas każdej Mszy św. dokonuje się ta sama ofiara, którą Chrystus złożył na Golgocie,
tyle że bezkrwawa. Dlatego to coniedzielne
wydarzenie jest tak bardzo wyjątkowe. Dzieje
się tam to samo, co przed dwoma tysiącami lat:
Jezus za nas oddaje życie. Tego nie można
lekceważyć, jeśli się weźmie pod uwagę, że
Eucharystia nie tylko wspomina Golgotę
(śmierć na krzyżu) czy zapowiada niebo
(uczta) - ale uobecnia jedno i drugie. Więc nie
dziwi obowiązek uczestnictwa we Mszy św.,
choć można na to popatrzeć nieco inaczej: jest
przywilejem chrześcijan. Świadczy o tym znany
z historii zwyczaj opuszczania świątyni po Liturgii Słowa przez katechumenów. Jako nieochrzczeni - nie mogli uczestniczyć w całej
Eucharystii.

Święta zostały
Kiedy ukazał się list Episkopatu informujący
wiernych o .nowym brzmieniu przykazań kościelnych, pojawiły się komentarze, że Kościół
zniósł pewne święta. Jednak biskupi napisali
jedynie o zniesieniu niektórych świąt nakazanych. Potrzebne było uporządkowanie norm, by
nikogo nie narażać na niepokój sumienia. Ze
względu na konieczność pracy w niektóre dni
świąteczne - budziły się wśród wiernych wątpliwości: czy opuszczenie Mszy w takim przypadku oznacza uchybienie obowiązkowi? By uniknąć niepotrzebnego zamieszania Konferencja
Episkopatu jednoznacznie orzekła, że w dni
robocze nie ma świąt nakazanych. Wyjątkiem
jest Objawienie Pańskie, ale - jak czytamy w
liście - biskupi mają nadzieję, że w przyszłości
obowiązek pracy w to święto będzie zniesiony.
Świętami nakazanymi w Polsce, poza niedzielami, są następujące uroczystości:
- Narodzenie Pańskie 25 grudnia,
- Bożej Rodzicielki 1 stycznia,
- Objawienie Pańskie 6 stycznia,
- Boże Ciało,
- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny 15 sierpnia
- Wszystkich Świętych 1 listopada
(Wniebowstąpienie jest przeniesione na 7 niedzielę Wielkanocy).
Sacrum i profanum
Pierwsze przykazanie kościelne zawiera zachętę nie tylko do uczestniczenia we Mszy św.,
ale także do powstrzymania się od prac niekoniecznych. Różne są interpretacje tych słów.
Jedni zachęcają, by w niedzielę nie pracować
ciężko. Inni akcentują element zarobkowy; w
niedzielę nie wolno robić tego, co przynosi dochód.

Humor z zeszytów szkolnych:
- Telimena leżała na łące, a po jej
środku płynęła rzeka.
- Rozróżniamy filmy kostiumowe,
ubraniowe i na golasa.
- Ślimak, to jednocześnie płeć męska
i żeńska, ale z niej nie korzyŻarty poświęcone sta.

1. Czy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski (3 maja)
jest świętem nakazanym? (odp. w gazetce)
2. Czy Objawienie Pańskie i Ofiarowanie Pańskie to to
samo święto?
3. Jak wg tradycji mieli na imię trzej królowie?
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA:

- Kochali się do utraty tchu, ale bez
wzajemności.
- Jurand był rycerzem szybkiego reagowania.
- Darek miał na plecach tornister i
niebieskie oczy.
- Na meczu Górnika z Legią najlepiej
grała orkiestra strażacka.

Odpowiedzi na pytania konkursowe
należy oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać e-mailem
z dopiskiem: Konkurs Religijny
- do dnia 15.01.2020
SPOŚRÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI
WYLOSUJEMY NAGRODĘ!

Nagrodę w Konkursie Religijnym ufundował:

1. Na Mszy roratniej używamy ornatu
koloru białego.
2. Wigilia może przypadać w IV niedzielę
adwentu.
3. Rodzicami Jana Chrzciciela byli Elżbieta i Zachriasz.

41-902 Bytom, ul. Piekarska 99
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: 32/281 42 18
Załatwiamy wszelkie formalności
związane z pogrzebem
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
oraz wypłacamy zasiłki pogrzebowe
otrzymuje Patryk Rudek
 Posiadamy własne krematorium
 Gwarantujemy solidne usługi potwierdzone
PARAFIALNA INTENCJA
niemieckim certyfikatem jakości
ŻYWEGO RÓŻAŃCA:
 Wykonujemy ekspresowe przewozy zwłok
O błogosławieństwo Boże i dary Ducha
w kraju i zagranicą
Święto w nowym roku dla wszystkich
BIURO CZYNNE:
członków Żywego Różańca i ich rodzin.
w godz. 8.00 - 18.00; w soboty: 8.00 - 13.00
NR KONTA BANKOWEGO PARAFII: 96 2490 0005 0000 4500 9721 3893

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
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Boże Narodzenie i Nowe Życie
Przed nami wspaniałe święta. Pełne rodzinnych spotkań, śpiewania kolęd oraz składania sobie życzeń. Za niedługo rozpoczniemy
także nowy 2020 rok. To zawsze czas, w którym podejmujemy postanowienia o zmianie
czegoś w naszym dotychczasowym życiu.
Przyjście Syna Bożego na świat było
największą rewolucją w historii świata. Bóg
stał się człowiekiem. Wielu teologów
stawiało sobie pytanie: dlaczego?
Odpowiedzi pewnie jest sporo, ale
mogą one sprowadzić się do jednej,
zrobił to MIŁOŚCI. Dobitnie pokazuje nam to św. Paweł w swoim Liście
do Filipian, gdzie pisze: „On, istniejąc w postaci Bożej ,nie skorzystał
ze sposobności, aby na równi być z
Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.” (Flp
2,5-6) Wielki Bóg staje się malutkim człowiekiem wchodząc w normalne, ludzkie życie.
Żłobek, który będziemy widzieć
w czasie świąt jest symbolem bliskości
Boga. Papież Franciszek w liście apostolskim
Admirabile signum pisze „Dlaczego żłóbek

Czytając nt. obecności i działania w Kościele
Ducha Św. zastanowiło mnie jak w kontekście
ludzkiej słabości należy rozumieć dogmat o
nieomylności papieża. Przecież papież to też
człowiek i ma swoje słabości lub też może nieudolnie realizować szlachetne zamierzenia.
Zanim odniosę się do konkretu poruszonego w
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wzbudza tyle zadziwienia i nas wzrusza?
Przede wszystkim dlatego, że ukazuje czułość
Boga. On, Stwórca wszechświata, uniża się do
naszej małości.” Istnieje jednak niebezpieczeństwo, w którym wszystko to zostanie sprowadzone do poziomu tradycji kulturowej, która nie
zmieni naszego życia. Wtedy będą to kolejne
święta Bożego Narodzenia, po których nic się
nie zmieni.
Dlatego jako Szkoła Nowej
Ewangelizacji pragniemy
zaprosić Cię na wyjątkowe
wydarzenie. W dniach
31.01 – 02.02 w naszej
parafii odbędzie się Kurs
Nowe Życie. To weekendowe
rekolekcje, które dla wielu z nas
były przełomowym momentem w
życiu. Niedawno obchodziłem 11
rocznicę uczestnictwa w takich
rekolekcjach. Bóg wtedy pokazał mi
jak bardzo mnie kocha, zrozumiałem, że jestem Jego ukochanym
dzieckiem, którym On chce się opiekować. To był piękny moment, świętuje go każdego roku tak jak urodziny
czy rocznicę ślubu. Zawierzyłem wtedy Bogu swoje życie, a On naprawdę
zaczął je zmieniać i robi to do dnia
dzisiejszego.
Więcej informacji pojawi się w styczniu w
ogłoszeniach duszpasterskich i na naszej stronie www.snebytom.pl
Rafał Cempel

liście, zwrócę wpierw uwagę na problem natury
ogólnej. Otóż dla nas, ludzi wierzących, istotną
prawdą objaśniającą rzeczywistość jest Opatrzność – żywa obecność Pana Boga i nieustanna
Jego łaska rozlewająca się w sercach ludzkich.
Nie możemy zatem Boga traktować jak Wielkiego Nieobecnego i na rzeczywistość patrzeć
tylko w wymiarze ludzkim.
c.d. na str. 8

Najogólniej, w tym wskazaniu chodzi o naszą
chrześcijańską tożsamość. Przecież godzimy
się na podział świata na rzeczy święte i świeckie - taka jest konsekwencja naszej wiary.
Dzieląc świat na sacrum i profanum - mamy na
myśli osoby, przedmioty, miejsca - ale także
czasy. Chrześcijanin całe swoje życie musi
podporządkować temu podziałowi, a z tego
życia nie można wyłączać czasu. Odróżnienie
niektórych dni od codzienności służy uznaniu
wspomnianego podziału. Gdyby wszystkie dni
były powszednie - żadne by nie były święte.
Więc uszanowanie wyjątkowego charakteru
świąt nie polega na ślepym stosowaniu zasady
dla zasady, ale na wysłaniu w świat informacji,
sygnału: jestem chrześcijaninem, więc uznaję
podział świata na sacrum i profanum.
Jedni manifestują tę prawdę przez powstrzymanie się od pracy, inni przez odświętny ubiór,
są wreszcie tacy, którzy gotują niedzielny
obiad. Jednak zawsze powinno chodzić o wewnętrzne nastawienie, refleksję. Jeśli stać nas
będzie na myślenie w religijnych kategoriach,
nie musimy się specjalnie zastanawiać nad
sposobami świętowania, bo każda czynność
będzie świąteczna.
Kościelny nakaz a sumienie
Katolicy uczestniczą w niedzielnej Eucharystii,
bo pierwszy dzień tygodnia jest pamiątką
Zmartwychwstania. To prawda, że w Starym
Testamencie jest mowa o szabacie (sobocie)
jako dniu świętym, ale zwycięstwo Chrystusa
nad śmiercią ma tak doniosłe znaczenie, że od
samego początku - w pierwotnych wspólnotach
Kościoła - właśnie niedziela była okazją
do świętowania i celebrowania Eucharystii. Jak czytamy w Kodeksie
Prawa Kanonicznego, we
mszy św. uczestniczy ten, kto
bierze w niej
udział - gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolic-

kim - w sam dzień świąteczny bądź wieczorem
dnia poprzedniego. W sobotę wieczorem we
Mszy św. może uczestniczyć każdy, a nie jedynie ten, kto np. wyjeżdża następnego dnia.
Przecież w wigilię uroczystości pierwsze nieszpory oznaczają początek świętowania.
Zarówno gdy chodzi o obowiązek uczestniczenia w Eucharystii, jak i zachowywania wyjątkowego charakteru niektórych świąt - nikt nie
podpowie, jak się należy zachować w każdym
przypadku. Jest wiele sytuacji, których żaden
prawodawca nie przewidzi. Do dziś piętrzą się
wątpliwości odnośnie do studiów zaocznych
(zajęcia odbywają się często w sobory i niedziele). W niektórych zakładach pracy nakłada
się na pracowników obowiązek pracy i nie zawsze chodzi przy tym o prace służebne, jak np.
w szpitalach.
Katolicy - oprócz norm zawartych w przykazaniu - powinni się kierować własnym sumieniem.
Świadomość wartości świętowania i uczestnictwa w Eucharystii podpowie, jak się zachować.
Przykazanie może być jedynie pomocą.
Ks. M. Ł.
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DZIEŃ
27.12.19
piątek
28.12.19
sobota
29.12.19
niedziela

OD
GODZ.
16.00
14.00
14.00

30.12.19
16.00
poniedziałek
02.01.20
czwartek

16.00

03.01.20
piątek

16.00

04.01.20
sobota

14.00

05.01.20
niedziela

14.00

06.01.20
14.00
poniedziałek
07.01.20
wtorek

16.00

08.01.20
środa

16.00

09.01.20
czwartek

16.00

10.01.20
piątek

16.00
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ODCINKI ULIC PRZYPORZĄDKOWANE
POSZCZEGÓLNYM KAPŁANOM
1. Arki Bożka 4, 4a, 4b, 4c
2. Arki Bożka 11, 13
3. Arki Bożka 15, 17
1. Chorzowska 41, 43
2. Chorzowska 45, 47
3. Chorzowska 49, 51
1. Chorzowska 14 c, b oraz Chorzowska 16 (od dołu)
2. Chorzowska 14 e, d oraz Chorzowska 18 (od dołu)
3. Chorzowska 14 g, f oraz Chorzowska 20 (od dołu)
1. Prokopa numery nieparzyste (od początku) oraz nr 12 i 14
2. Prokopa numery parzyste (od początku)
3. Tuwima 33-39
1. Chorzowska 12a (od dołu)
2. Chorzowska 12a (od góry)
3. Chorzowska 17, 13, 12a (piętro VI, V, IV)
1. Tuwima 25-29 i 41
2. Tuwima 21-23
3. Smółki (od początku)
1. Cicha 16-12
2. Cicha 24-18
3. Cicha 38-26
1. Tuwima 5a, b
2. Tuwima 5e, d
3. Tuwima 5c, f
1. Tuwima 11-15
2. Tuwima 1, 3, 7, 9
3. Cicha 42, 40, 1a
1. Chorzowska 24, 28, 30, 34, 36 (czytaj uwagi p. 6) oraz Cicha 10b
2. Fińskie Domki - od ul. Cichej
3. Arki Bożka 9 (od ostatniej klatki)
1. Chorzowska 53 (od góry)
2. Chorzowska 55 (od góry)
3. Arki Bożka 6 (od pierwszej klatki)
1. Głowackiego numery parzyste (od początku)
2. Głowackiego numery nieparzyste (od początku)
3. Tuwima 2-8 (tylko numery parzyste - od początku)
1. ks. Schenka numery parzyste (od początku)
2. ks. Schenka numery nieparzyste (od początku)
3. Tuwima 17-19, 31

11.01.20
sobota

14.00

12.01.20
niedziela

14.00

13.01.20
16.00
poniedziałek
14.01.20
wtorek

16.00

15.01.20
środa

16.00

1. Chorzowska 33, 35
2. Chorzowska 37, 39
3. Chorzowska 29b, 31
1. Chorzowska 26, 27
2. Chorzowska 27a, 27b
3. Chorzowska 29, 29a
1. Arki Bożka 8 (od pierwszej klatki w kierunku środka)
2. Arki Bożka 8 (od ostatniej klatki w kierunku środka)
3. Arki Bożka 10 (od pierwszej klatki)
1. Arki Bożka 5a (od pierwszej klatki)
2. Arki Bożka 5 (od pierwszej klatki)
3. Arki Bożka 7 (od pierwszej klatki)
1. Pszczyńska (obie strony początku), Kopalniana (od początku)
2. Sienna (obie strony początku)
3. KOLĘDA DODATKOWA

UWAGI DOTYCZĄCE KOLĘDY (prosimy uważnie przeczytać!):
1.

Bardzo prosimy, aby w miarę możliwości na kolędzie byli obecni wszyscy domownicy, a
dzieci i młodzież ucząca się miały przygotowany do wglądu zeszyt z religii!

2.

Wzorem ubiegłych lat uległa zmianie kolejność kolędy w stosunku do zeszłego roku
(dotyczy to nie tylko ulic, ale też domów i mieszkań) dlatego prosimy o uważne zapoznanie
się z planem.

3.

Kolędę będziemy rozpoczynać w takiej kolejności jak zapisano w planie kolędy (tj. od
pierwszego mieszkania), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej (np. „od góry”).

4.

Zasadniczo nie dzwonimy na dzwonki poszczególnych mieszkań, ci zaś, którzy obawiają
się, że nie usłyszą dzwonka ministrantów mogą na swoich drzwiach umieścić kartkę z napisem: „PROSZĘ O KOLĘDĘ” i wtedy ministranci zadzwonią do konkretnego mieszkania.

5.

Rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie, a
chciałyby to uczynić, mogą zgłosić ten fakt i wtedy ich mieszkanie zostanie - po uzgodnieniu - „dołączone” do dnia, w którym kolęda jest w ich okolicy, albo w dniu 15.01.2020, kiedy
będzie miała miejsce tzw. kolęda dodatkowa.

6.

Kolęda na ul. Chorzowskiej 28, 30, 34, 36 - jeśli przez ostatnie lata nie była przyjmowana będzie miała miejsce tylko na wyraźne zaproszenie, które można zostawić w zakrystii lub w
kancelarii - bez specjalnego zaproszenia odwiedzamy tych, którzy przyjmują kolędę każdego
roku.

7.

W przypadku zauważenia jakiś błędów lub braków w planie kolędy prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu księdzu Proboszczowi.

8.

Ofiary złożone podczas kolędy zostaną przeznaczone na wyłożenie kostką chodnika wokół
kościoła.

