PRZYJACIEL
Gazetka Parafii Œwiêtych Mêczenników Jana i Paw³a w Katowicach Dêbie 11-12/189/2016

Bóg siê rodzi,
moc truchleje…

„…. przez tajemnicê Wcielonego s³owa zajaœnia³ oczom naszej duszy nowy blask Twojej
œwiat³oœci; abyœmy poznaj¹c Boga w widzialnej postaci, zostali przezeñ porwani do umi³owania
rzeczy niewidzialnych”
pf. 1 o narodzeniu Panskim
Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia przypomina ka¿demu z nas o jednej z wielkich
tajemnic naszej wiary - Bo¿y Syn Jezus Chrystus z mi³oœci do ka¿dego z nas sta³ siê
cz³owiekiem. Wype³ni³y siê zapowiedzi proroków o Emmanuelu. Bóg sta³ siê rzeczywiœcie
Bogiem z nami, bliskim ka¿demu z nas.
¯yczymy ka¿demu cz³onkowi naszej parafialnej wspólnoty poczucia obecnoœci Boga
w ka¿dej chwili naszego ¿ycia: w szczêœciu, ale tak¿e w chorobie i cierpieniu. Niech prawda
o wcieleniu Bo¿ego Syna umacnia do wiernej odpowiedzi Bogu naszym ¿yciem
przepe³nionym siln¹ wiar¹.
¯ycz¹ duszpasterze
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KRONIKA PARAFII

• W wigiliê Wszystkich Œwiêtych 31 paŸdziernika odby³ siê I Marsz Œwiêtych. Podczas
marszu modliliœmy siê za nasze parafie tzn. œw. Józefa na Za³ê¿u, sk¹d wyruszyliœmy oraz
œw. Jana i Paw³a w Dêbie, gdzie zakoñczyliœmy marsz krótk¹ modlitw¹. W marszu
towarzyszyli nam œwiêci, dzieci przebrane za ulubionych œwiêtych.
• 21 listopada to wspomnienie œw. Tarcycjusza. Na uroczystej mszy œwiêtej o godz. 18.00
modliliœmy siê za nasz¹ parafialna s³u¿bê liturgiczn¹. Podczas mszy do grona ministrantów
zosta³a w³¹czona trojka dotychczasowych kandydatów. Po mszy œwiêtej mia³a miejsca
agapa w domu parafialnym.
• W uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP 8 grudnia chêtni parafianie podjêli siê
dzie³a duchowej adopcji dziecka poczêtego. Natomiast na mszy o godz. 16.00 dwie
dziewczyny zosta³y oficjalnie w³¹czone do grona Dzieci Maryi.
• Adwent dla wielu z nas kojarzy siê z roratami. W tym roku po sobotniej mszy roratniej
dzieci mia³y mo¿liwoœæ przychodzenia na s³odkie œniadania.
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POCZ¥TKI ŒWIÊTA BO¯EGO NARODZENIA
"W owym czasie wysz³o rozporz¹dzenie Cezara Augusta, ¿eby przeprowadziæ spis ludnoœci
w ca³ym pañstwie. Pierwszy ten spis odby³ siê wówczas, gdy wielkorz¹dc¹ Syrii by³ Kwiryniusz.
Wybierali siê wiêc wszyscy, aby siê daæ zapisaæ, ka¿dy do swego miasta. Uda³ siê tak¿e Józef
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewa¿
pochodzi³ z domu i rodu Dawida, ¿eby siê daæ zapisaæ z poœlubion¹ sobie Maryj¹, która by³a
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszed³ dla Maryi czas rozwi¹zania. Porodzi³a swego
pierworodnego Syna, owinê³a Go w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla nich miejsca
w gospodzie" (£k 2, 1-7).
Tak opisuje Ewangelista wielkie wydarzenie narodzin Chrystusa - Zbawiciela œwiata.
Ale nasuwaj¹ siê w tym opisie pewne pytania, w¹tpliwoœci. Co oznacza owa gospoda, skoro
zwyk³o siê mówiæ, nawet œpiewamy w kolêdach, ¿e Jezus urodzi³ siê w stajni betlejemskiej?
Innym razem mówi siê o grocie. Otó¿ Ewangelia u¿ywa tu greckiego s³owa katalyma, które
okreœla raczej pokój mieszkalny lub kwaterê ni¿ dzisiejsz¹ gospodê lub zajazd. Poniewa¿
kwatery by³y zajête, Maryja z Józefem musieli szukaæ dalej. Schronili siê w pomieszczeniu jak wnosimy z Ewangelii - dla zwierz¹t. St¹d
nie jest pozbawione sensu mówienie
o "ubogiej stajence", w której narodzi³ siê
Jezus.
Widzimy wiêc, i¿ r zecz y wiœcie
w Ewangeliach nie ma wzmianki o ubogiej
stajence czy grocie, s¹ jednak podstawy, by
w takiej w³aœnie scenerii przedstawiaæ
przyjœcie Jezusa na œwiat. Z Ewangelii
wynika, ¿e nowo narodzony Chrystus zosta³
u³o¿ony w ¿³obie, a wiêc w miejscu, gdzie
k³adziono paszê dla zwierz¹t. Ca³e to
pomieszczenie mog³o wiêc byæ jak¹œ
szop¹, grot¹ skaln¹ albo schronem
wydr¹¿onym w œcianie pagórka w okolicy
osiedla.
St¹d nie dziwimy siê, ¿e najwczeœniejsza
tradycja chrzeœcijañska, pocz¹wszy od
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œw. Justyna z po³owy II w., narodziny Jezusa umieszcza w³aœnie w grocie. W takiej grocie
móg³ staæ ¿³ób, o którym mówi Ewangelia. Autorzy z II-III w., œw. Justyn Mêczennik
(pochodzi³ z Palestyny) oraz Orygenes wspominaj¹, ¿e w Betlejem znajdowa³a siê grota
otaczana szacunkiem, jako miejsce narodzenia Chrystusa. Nad t¹ grot¹ w IV w. budowano
du¿y koœció³ o piêciu nawach. Bazylika ta, przebudowana w VI w., zachowa³a siê do dzisiaj.
Sama grota, gdzie czczono narodzenie Jezusa, znajduje siê pod g³ównym o³tarzem i tworzy
kryptê. Tak wiêc od czasów staro¿ytnych a¿ do dzisiejszych szopek, w których czêsto
widniej¹ ska³y u³o¿one z papieru, betlejemska grota stanowi czêœæ bo¿onarodzeniowego
wydarzenia. Tym samym uœwiadamia nam prawdê, ¿e Chrystus przyszed³ na œwiat w ciszy
i pokorze.

OD KIEDY BO¯E NARODZENIE?
Przez pierwsze trzy wieki chrzeœcijanie nie znali œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
W odró¿nieniu od Wielkanocy, obchodzone jest dopiero od IV w. Fakt ten jednak wcale nie
oznacza, ¿e nie czcili oni przyjœcia Zbawiciela na ziemiê. By³a to dla nich bardzo wa¿na
prawda chrzeœcijañstwa. Nie istnia³o jednak osobne œwiêto. Uwaga by³a skupiona nie na
samym dniu narodzenia, ale na ca³ej niezwyk³ej tajemnicy wcielenia.
Tradycja, by narodzenie Jezusa wi¹zaæ z dniem 25 grudnia, pojawi³a siê na pocz¹tku III w.
Datê tê ("œroda 25 grudnia") po raz pierwszy podaje œw. Hipolit Rzymski. Nic nie wspomina
jednak o œwiêcie. Samo œwiêto pojawi³o siê o jedno stulecie póŸniej. Kluczowe znaczenie ma
tutaj kalendarz z 354 r. Najwczeœniejsze informacje pochodz¹ z tzw. Depositio Martyrum
zredagowanego ok. 20 lat wczeœniej (335-336) w Rzymie przez Filokaliusza. Kalendarz ten
zawiera wykaz dni œwi¹tecznych Koœcio³a Rzymskiego. By³ to pierwszy tamtejszy kalendarz
liturgiczny. Na samym pocz¹tku podaje on datê 25 grudnia jako dzieñ upamiêtniaj¹cy
narodzenie Chrystusa w Betlejem. Mo¿na zatem przypuszczaæ, i¿ Koœció³ rzymski
celebrowa³ Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia ju¿ wczeœniej, byæ mo¿e ok. roku 313. Jest to
uzasadnione, jeœli przyjmie siê, ¿e œwiêta te obchodzono jako dziêkczynienie za zwyciêstwo
cesarza Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem. Inna hipoteza mówi¹ca o roku 300,
a mo¿e 275, jest równie¿ mo¿liwa do przyjêcia przy za³o¿eniu, ¿e chrzeœcijanie, czcz¹c
narodzenie Jezusa Chrystusa "Œwiat³a na oœwiecenie pogan" (£k 2, 32) i "Œwiat³oœci œwiata"
(J 8, 12), odpowiedzieli w ten sposób na ustanowienie przez cesarza Aureliana (270-275)
œwiêta pañstwowego Natalis Solis Invicti (narodzin boga S³oñca) obchodzonego w dniu
przesilenia zimowego, tj. 25 grudnia.
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Dla chrzeœcijan, nieznaj¹cych dok³adnej daty narodzin Zbawiciela, data ta mia³a
znaczenie symboliczne. Chrystus-Œwiat³oœæ przychodz¹c na œwiat przezwyciê¿y³ ciemnoœci
grzechu, podobnie jak œwiat³o s³oñca coraz d³u¿szego dnia przezwyciê¿a ciemnoœci nocy.
Inna tradycja opieraj¹ca siê na apokryfach Nowego Testamentu mówi, ¿e poczêcie
Chrystusa dokona³o siê 25 marca, zatem œwiêto Jego narodzin musi przypadaæ 25 grudnia.
Jak wiêc wskazuj¹ dostêpne dzisiaj dane historyczne, œwiêto Bo¿ego Narodzenia pojawi³o
siê w Rzymie i upowszechni³o siê ono najpierw na Zachodzie. Nieco póŸniej obchody
wprowadzone zosta³y tak¿e na Wschodzie: oko³o 380 r. w Azji Mniejszej, nastêpnie na
Cyprze i w Antiochii, wreszcie w Egipcie, chocia¿ tam d³ugo Bo¿e Narodzenie obchodzono
6 stycznia (by³a to data przesilenia zimowego w Egipcie).
Tak wiêc wszyscy chrzeœcijanie czcz¹ narodzenie Chrystusa 25 grudnia. Trzeba jednak
dodaæ, ¿e dzieñ ten by³ znacz¹cy w kalendarzu staro¿ytnym. Okreœla³ bowiem moment
zimowego przesilenia dnia z noc¹, tzn. ¿e od tej chwili ciemnoœci nocy stawa³y siê coraz
krótsze, zaczyna³o zwiêkszaæ siê œwiat³o dnia. By³ to wiêc prze³omowy moment roku
astronomicznego, oznacza³ zwyciêstwo œwiat³a nad ciemnoœciami, posiada³o wiêc i swoj¹
wymowê symboliczn¹.
Jednym z czynników, który wp³yn¹³
na przyjêcie tej daty jako dnia
œwiêtowania Bo¿ego Narodzenia, by³o
znaczenie Wielkanocy. Stanowi³a ona
g³ówne œwiêto Koœcio³a pierwotnego,
st¹d inne wa¿ne œwiêta powstawa³y
niejako w zale¿noœci od niej.
Przypomnijmy, ¿e datê Wielkanocy
wyznacza³y pe³nia Ksiê¿yca i wiosenne
zrównanie dnia z noc¹. By³a ona wiêc
wpisana w naturalny cykl roku
astronomicznego. Fakt ten mia³ du¿y
wp³yw na uk³ad tworz¹cego siê roku
liturgicznego. Równie¿ daty innych
œwi¹t powstaj¹cych w nastêpnych
wiekach umieszczano w znacz¹cych
momentach cyklu natury. Przy obchodach Zwiastowania (25 marca), narodzenia œw. Jana
Chrzciciela (24 czerwca) czy narodzenia Jezusa (25 grudnia), nie stawiano pytañ o dok³adny
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czas tych wydarzeñ. Wa¿niejsza by³a symbolika wybranych dat kalendarzowych. Wpisanie
œwi¹t w naturalny cykl roku pomaga³o prze¿ywaæ up³yw czasu i ró¿ne pory roku
w odniesieniu do Chrystusa. To tak¿e t³umaczy, dlaczego chêtnie przyjêto moment
zimowego przesilenia jako datê narodzenia Jezusa.
W³aœciwe prze¿ycie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wymaga³o jednak odpowiedniego
przygotowania wszystkich chrzeœcijan. Przybiera³o ono ró¿ne formy w poszczególnych
Koœcio³ach lokalnych. W V w. w Koœciele galijskim (dzisiejsza Francja) zachowywa³o siê post
trzy razy w tygodniu (poniedzia³ki, œrody, pi¹tki) ju¿ od 11 listopada. W Koœciele rzymskim
w V/VI w. zaczêto praktykowaæ Adwent. Obejmowa³ on cztery tygodnie lub cztery niedziele
poprzedzaj¹ce œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Podobna praktyka przyjê³a siê tak¿e w Koœciele
Wschodnim. Ojcowie Koœcio³a, zatroskani o g³êbokie prze¿ycie Œwi¹t, wykorzystywali ten
czas, zachêcaj¹c do bardziej intensywnego ¿ycia religijnego, szczególnie do podjêcia
praktyk pokutnych. Œw. Maksym Wyznawca (+662) wo³a³: "Przeto najpierw przez wiele dni
uprz¹tajmy swe serca, porz¹dkujmy sumienia, oczyszczajmy ducha, a nieskalanego Pana,
który przychodzi, podejmijmy jaœniej¹cy i bez zmazy. (...) Bo ka¿dy, kto tego dnia bêdzie
zbrukany, da dowód obojêtnoœci wobec narodzin Chrystusa. (...) Chocia¿ bowiem cia³em
weŸmie udzia³ w uroczystoœci Pañskiej, duchem jednak bêdzie daleko od Zbawcy".
I tak pozosta³o po dzieñ dzisiejszy.

•ród³o: http://www.niedziela.pl/artykul/10498/nd/Poczatki-swieta-Bozego-Narodzenia
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(online 20.12.2016)

WYWIAD Z KS. BOGDANEM KANI¥
Szczêœæ Bo¿e! Na pocz¹tek naszego wywiadu proszê, by ksi¹dz powiedzia³
parê s³ów o sobie.
Ile lat kap³añstwa, sk¹d pochodzisz, gdzie by³eœ na pierwszej parafii, od jakiego
czasu jesteœ rektorem kaplicy, jakie s¹ twoje obowi¹zki
Na wstêpie bardzo dziêkujê za mo¿liwoœæ udzielenia wywiadu do „Przyjaciela”.
Nazywam siê Bogdan Kania, urodzi³em siê 20 kwietnia 1985 roku w Tychach. Parafia
do której nale¿a³em od pocz¹tku mojego ¿ycia i w której wzrasta³em to koœció³ œw.
Maksymiliana Marii Kolbego w Tychach. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej i liceum
ogólnokszta³c¹cego w rodzinnym mieœcie wst¹pi³em do seminarium. Œwiêcenia
kap³añskie przyj¹³em z r¹k ksiêdza arcybiskupa Damiana Zimonia i dekretem
zosta³em skierowany na moj¹ pierwsz¹ placówkê do sanktuarium œw. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus w Rybniku Chwa³owicach. Po 4 latach pos³ugi zosta³em
przeniesiony do pracy w Kurii Matropolitarnej w Katowicach i zosta³em mianowany
Moderatorem ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Katowickiej oraz Rektorem
Kaplicy œw. Barbary przy Silesia Sity Center.
Œwiêtujemy Bo¿e Narodzenie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Chrystus ka¿dego
dnia rodzi siê w naszym ¿yciu. Chcê zapytaæ o narodziny powo³ania do
kap³añstwa w ksiêdza ¿yciu? Jak ono siê tworzy³o?
Nigdy nie chcia³em byæ ksiêdzem, nawet o tym nie myœla³em. Dlatego po
ukoñczeniu liceum zdawa³em egzaminy na politechnikê na metalurgiê, po czym
otrzyma³em indeks. Jednak historia powo³ania zaczê³a siê ju¿ w liceum. Pod koniec
3 klasy pojawi³a siê myœl o kap³añstwie, jednak bardzo szybko j¹ odrzuci³em. Nie
trwa³o to d³ugo, owa myœl zaczê³a systematycznie powracaæ. Zadawa³em sobie
pytanie: czego chce ode mnie Pan Bóg? Uwa¿a³em, ¿e jest tylu lepszych,
zdolniejszych, pobo¿niejszych dlaczego akurat ja? W rodzinnej parafii spotka³em
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wikarego z którym podzieli³em siê myœlami o kap³añstwie. Pamiêtam, ¿e powiedzia³:
„Jeœli nie spróbujesz mo¿esz do koñca ¿ycia ¿a³owaæ, ¿e nie spróbowa³eœ”. Mia³em
zupe³ni inny pomys³ na ¿ycie, ale Pan Bóg wskaza³ mi drogê do kap³añstwa. St¹d te¿
postanowi³em spróbowaæ.
Powiedzia³ ksi¹dz wy¿ej, ¿e jest diecezjalnym moderatorem ds. nowej
ewangelizacji Na czym polega ta pos³uga na szczeblu diecezjalnym? Mo¿e
lepiej zapytaæ: Czym jest nowa ewangelizacja i do kogo jest skierowana?
Czy coœ siê nagle zmieni³o w Ewangelii lub nauczaniu Koœcio³a, ¿e pojawia siê
wyra¿enie „nowa ewangelizacja”? Czy to co duszpasterze prze wiele lat do tej pory
robili idzie ju¿ do lamusa i jest star¹ ewangelizacj¹? Otó¿ nie! Termin „nowa
ewangelizacja” zosta³ u¿yty po raz pierwszy przez Jana Paw³a II w czasie homilii
odprawianej pod opactwem cystersów w Mogile 9 czerwca 1979 roku. Ojciec Œwiêty
powiedzia³: „Otrzymaliœmy znak, ¿e na progu nowego tysi¹clecia - w te nowe czasy
i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia. ¯e rozpoczê³a siê nowa ewangelizacja,
jak gdyby druga, a przecie¿ ta sama, co pierwsza”. Doprecyzowanie i wyjaœnienie
terminu „nowa ewangelizacja” mia³o miejsce cztery lata póŸniej 9 marca 1983 roku
w stolicy Haiti Parto-au-Prince podczas spotkania CELAM, gdzie papie¿ wyjaœnia,
¿e nale¿y j¹ rozumieæ jako nowa w swoim zapale, w swoich metodach i w swoim
wyrazie.
Adresatem nowej ewangelizacji s¹ ludzie ju¿ ochrzczeni, którzy utracili sens ¿ywej
wiary i nie uznaj¹ siê za cz³onków Koœcio³a. Wiele z tych osób nie zna ju¿ najbardziej
podstawowych prawd wiary. ¯yj¹ tak, jakby Chrystus nie istnia³, a wiara nie ma
¿adnego na nich wp³ywu. Przestali, lub jeszcze nie zaczêli chodziæ do koœcio³a st¹d
Koœció³ musi pójœæ do nich, by szukaæ tego co zginê³o. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II jasno
stwierdzi³, ¿e nie mo¿emy spaæ spokojnie, je¿eli tylu ochrzczonych jest poza
zasiêgiem oddzia³ywania Koœcio³a. Drugim adresatem nowej ewangelizacji s¹ ludzie
ochrzczeni, których wiara ma jedynie zwi¹zek z tradycj¹ i jest sformalizowana.
Brak natomiast osobistego doœwiadczenia ¯ywego Boga.
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Jak realizowaæ now¹ ewangelizacjê w ¿yciu parafialnym?
Papie¿ Franciszek, jak równie¿ Jose H. Prado Flores - za³o¿yciel szkó³ nowej
ewangelizacji stwierdzaj¹ jednoznacznie: „by móc ewangelizowaæ, nale¿y byæ
zewangelizowanym”. Nie mogê dzieliæ siê czymœ, czego wczeœniej nie
doœwiadczy³em. Dzielenie siê ewangeli¹ nie jest jakoœ opowiastk¹ historyczn¹ lub
pobo¿n¹ propagand¹, ale konkretnym doœwiadczeniem. W pierwszej kolejnoœci jest
potrzeba osobistego spotkania z Chrystusem Zmartwychwsta³ym, powrócenia do
pierwotnej mi³oœci. Dopiero póŸniej nastêpuje osobiste œwiadectwo wiary, jako treœæ
g³oszenia i ewangelizacja.
Kiedy by³em zaraz po œwiêceniach bardzo chcia³em iœæ na parafiê do ludzi, by móc
im opowiadaæ o Bogu i wszystkich nawracaæ. Myœla³em sobie skoñczy³em studia,
przyj¹³em œwiêcenia, mam chêci to có¿ wiêcej mi potrzeba. Po pewnym czasie
okaza³o siê, ¿e brak mi jednego osobistego nawrócenia i spotkania Jezusa. Po kilku
miesi¹cach na parafii, jako wikariusz pojecha³em z grup¹ osób na rekolekcje
ewangelizacyjne zwane kursem „Nowe ¯ycie”. S¹dzi³em, ¿e nie nauczê siê zbyt wiele,
jestem przecie¿ ksiêdzem i by³em ju¿ na ró¿nego rodzaju rekolekcjach.
Rzeczywistoœæ okaza³a siê inna. Czas kursu by³ momentem mojego nawrócenia,
a przede wszystkim spotkania ¿ywego Boga. Zosta³em po prostu zewangelizowany
i wiedzia³em, ¿e mogê zacz¹æ ewangelizowaæ innych.
Mówi¹c o ewangelizacji w ¿yciu parafialnym mo¿emy zadaæ sobie pytanie: Gdzie
iœæ i w jaki sposób ewangelizowaæ, kiedy nie mam czasu ani doœwiadczenia? Zanim
jednak zaczniemy ewangelizowaæ musimy zacz¹æ od modlitwy - jak aposto³owie w
Wieczerniku - prosiæ o ogieñ Ducha Œwiêtego. Papie¿ Franciszek stwierdza: „tylko
intensywna i wierna relacja z Bogiem pozwala bowiem na wyjœcie z naszych
ograniczeñ i g³oszenie otwarcie ewangelii. Pierwszym i podstawowym miejscem
ewangelizacji jest œrodowisko w którym ¿yjê. Rodzina, przyjaciele, miejsce pracy,
osoby z którymi siê czêsto spotykam to najlepsze œrodowisko w którym mogê zacz¹æ
ewangelizowaæ. Co i w jaki sposób mówiæ, by inni chcieli nas s³uchaæ? Nie trzeba
g³osiæ jakiœ referatów, przygotowywaæ prelekcje. Na pocz¹tek wystarczy proste
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dzielenie siê osobistym spotkaniem z Bogiem rozpoczynaj¹c od doœwiadczenia
Bo¿ej mi³oœci.
¯yczymy mi³ego pobytu w Dêbie. Bóg zap³aæ za wywiad!
Równie¿ bardzo dziêkujê za wywiad i mo¿liwoœci¹ podzielenie siê
doœwiadczeniem spotkania Boga w moim ¿yciu. Na czas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿yczê obfitoœci Bo¿ych ³aski i otwartoœci serca na Nowonarodzonego. Niech ten czas
bêdzie zatrzymaniem siê nas sensem w³asnego ¿ycia i dzielenia siê radoœci¹
spotkania z ¿ywym bogiem w najbli¿szym gronie.
DZIÊKUJÊ
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MEKSYK - pielgrzymka
(codzienna msza œwiête) - 13-27.11.2017
Parafia œw. Jana i Paw³a, Katowice-D¹b,
e-mail: dab@archidiecezja.katowice.pl
tel. 32 254 70 28

Dzieñ 1
(poniedzia³ek - 13.11.2017)
Zbiórka przy parafii o 23:45.
Dzieñ 2
(wtorek - 14.11.2017)
Wyjazd o 0:45 po Mszy Œw. autobusem do WARSZAWY; 06.30 - wylot do Pary¿a;
\09.00 - przylot do Pary¿a; 12.40 - wylot do Meksyku; 16.25 - przylot do Cancun.
Dzieñ 3
(œroda - 15.11.2017)
Cancun (kurort nad Morzem Karaibskim na pó³wyspie Jukatan).
Wycieczka na Isla Mujeres (Wyspa Kobiet).
Dzieñ 4
(czwartek - 16.11.2017)
Cancun - Chichen Itza (miasto Majów) - Merida
Dzieñ 5
(pi¹tek - 17.11.2017)
Merida - Uxmal (architektura Majów) - Palenque
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Dzieñ 6
(sobota - 18.11.2017)
Palenque (ruiny miasta Majów, koœció³ œw. Dominika) - Agua Azul (wodospady)
- San Cristobal de las Casas (miasto kolonialne)
Dzieñ 7
(niedziela - 19.11.2017)
San Cristobal de las Casas - San Juan Chamula (indiañska wioska) - Del Sumidero
(kanion, sp³yw) - Tuxtla Gutierrez (katedra œw. Marka) - S. Domingo Tehuantepec
Dzieñ 8
(poniedzia³ek - 20.11.2017)
S. Domingo Tehuantepec - El Tule (Cypryœnik /Taxodium mucronatum/ - najgrubsze
drzewo na œwiecie) - Mitla - Monte Alban (centrum religijne Zapoteków na wys. 2000 m
n.p.m.) - Oaxaca
Dzieñ 9
(wtorek - 21.11.2017)
Oaxaca (hiszpañskie miasto kolonialne) - . Puebla ("miasto anio³ów" otoczone
oœnie¿onymi wulkanami) - Tonantzintla (koœció³) - Cholula (koœció³ na najwy¿szej
meksykañskiej piramidzie - widok na piramidê, bez wchodzenia) - Tenango del Aire
(Sanktuarium Mi³osierdza Bo¿ego) - Cd. de Mexico
Dzieñ 10
(œroda - 22.11.2017)
Cd. de Mexico - Cuernavaca (miasto wiecznej wiosny) - Acapulco
Dzieñ 11
(czwartek - 23.11.2017)
Acapulco ("Per³a Pacyfiku", ska³a Quebrada).
Dzieñ 12
(Pi¹tek - 24.11.2017)
Acapulco - Taxco (miasto srebra) - Grutas de Cacahumilpa (jaskinia) - Cd. de Mexico.
Dzieñ 13
(Sobota - 25.11.2017)
Cd. de Mexico - stolica kraju na wys. 2.400 m n.p.m.,Guadalupe (sanktuarium Maryjne) Teotihuacan (piramidy S³oñca i Ksiê¿yca) - Cd. de Mexico.
Dzieñ 14
(Niedziela - 26.11.2017)
Cd. de Mexico, zwiedzanie cd, m.in. Muzeum Antropologiczne, rejs po p³ywaj¹cych
ogrodach Xochimilco. godz. 20.05 - wylot z Meksyku
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Dzieñ 15
(Poniedzia³ek - 27.11.2017)
godz. 13.30 - przylot do Pary¿a (Msza œw. na lotnisku); godz. 16.00 - wylot do Warszawy;
godz. 18.10 - przylot do Warszawy; sk¹d autokarem do parafii.
CENA: 3900 PLN/os + USD (jak ni¿ej):
10 - 12 osób: 1930 USD/os
13 - 15 osób: 1850 USD/os
16 - 19 osób: 1750 USD/os
20 - 25 osób: 1690 USD/os
26 - 29 osób: 1620 USD/os
30 - 37 osób: 1530 USD/os
38 - 45 osób: 1490 USD/os
WARUNKI P£ATNOŒCI:
1. wp³ata 3000 z³/os- do 26.07.2017
2. dop³ata do pe³nej kwoty USD i PLN - do 12.10.2017
Numer konta PLN :
61 1050 1331 1000 0010 0315 1303
Numer konta USD:
PL28 2490 0005 0000 4600 7613 7162 SWIFT: ALBPPLPW
CENA ZAWIERA:
- przelot: Warszawa - Cancun // Miasto Meksyk - Warszawa
- noclegi w hotelach 3*/ 4* w Meksyku;
- transfery i przejazdy klimatyzowanym autokarem lub minibusem;
- obfite œniadania oraz kolacje wg programu;
- napoje niebutelkowane (woda, soki, kawa lub herbata) do posi³ków w Meksyku;
- opiekê polskojêzycznego pilota podczas realizacji programu w czêœci objazdowej;
- wszystkie bilety wstêpu
- wszystkie op³aty lotniskowe, wszystkie podatki;
- napiwki dla pokojówek, boyów hotelowych i kelnerów w restauracjach w Meksyku;
- adaptery elektryczne dopasowuj¹ce europejskie wtyczki do meksykañskich gniazdek
- ubezpieczenie KL (50 000 €), NNW (4 000 €), OC (50 000 €), baga¿ (400 €);
CENA NIE ZAWIERA:
- dop³aty do pokoju jednoosobowego: 690 USD/os
- zwyczajowych napiwków dla kierowcy i przewodników lokalnych (ok. 2 USD/os/dzieñ)
- transportu do/z Warszawy;
- wydatków natury osobistej;
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- innych œwiadczeñ nie objêtych programem;
- ubezpieczenia kosztu leczenia w nastêpstwie chorób przewlek³ych (6 €/os./dzieñ);
- ubezpieczenia kosztu rezygnacji z imprezy (3,5% wartoœci imprezy), chêæ ubezpieczenia
nale¿y zg³osiæ w dniu podpisania umowy; wtedy tak¿e nale¿y wnieœæ op³atê w wysokoœci
300 PLN/os.
UWAGA:
- biuro zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w PLN jeœli po za³o¿eniu rezerwacji
lotniczej na wskazane w ofercie daty, koszt biletu oka¿e siê wy¿szy ni¿ przyjêty w
aktualnej kalkulacji;
- bilety lotnicze nie podlegaj¹ zmianom ani zwrotowi;
- pokój 3-osobowy to pokój z dwoma ma³¿eñskimi ³ó¿kami;
- paszport musi byæ wa¿ny co najmniej 6 miesiêcy od daty planowanego wylotu do
Meksyku;
- dla obywateli polskich, w przypadku pobytów do 180 dni, nie ma obowi¹zku
wizowego;
- kolejnoœæ zwiedzania obiektów oraz usytuowanie noclegów w czasie podró¿y mo¿e
ulec zmianie.
- zgodnie z Art. 17. Ustawy o us³ugach turystycznych z dnia 29.08.1997r. cena programu
mo¿e zostaæ podwy¿szona ze wzglêdu na wzrost kosztów transportu, op³at urzêdowych,
podatków lub op³at nale¿nych za takie us³ugi (np. lotniskowe, za³adunkowe lub
prze³adunkowe w portach morskich i lotniczych), wzrost kursów walut, nie póŸniej
jednak ni¿ 20 dni przed rozpoczêciem imprezy.
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Józef Kania
kap³an i mêczennik
By³ drugim, obok ks. Franciszka Macherskiego, kap³anem pochodz¹cym z Dêbu, który za
udzia³ w ruchu oporu w czasie II wojny œwiatowej zosta³ wywieziony do obozu zag³ady i tam
zgin¹³.
Urodzi³ siê 31 sierpnia 1913 roku w Dêbie. Pochodzi³ z rodziny górniczej, która mieszka³a
przy ul. Krzy¿owej 7. Po ukoñczeniu tutejszej szko³y ludowej kontynuowa³naukê w Gimnazjum
Klasycznym w Katowicach. Po maturze wst¹pi³ do Œl¹skiego Seminarium Duchownego
w Krakowie. Podczas studiów wykazywa³ ró¿norodne zainteresowania, m.in. archeologi¹,
jêzykami wschodnimi, sztuk¹. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1937 roku Jego prymicje
odby³y siê w koœciele w Dêbie. Przez krótki czas pracowa³ równie¿ w tutejszej parafii, póŸniej
zosta³ przeniesiony jako wikariusz do Micha³kowic, gdzie zasta³ go wybuch II wojny œwiatowej.
Podczas okupacji zwróci³ na siebie uwagê parafian, gdy wysy³a³ paczki ¿ywnoœciowe
aresztowanym przez Niemców oraz wspiera³ materialnie i duchowo rodziny wiêŸniów.
Dlatego te¿ szybko zainteresowali siê nim hitlerowcy i otrzyma³ nakaz codziennego
meldowania siê na gestapo. Kuria biskupia, w obawie przed czekaj¹cym go niew¹tpliwie
aresztowaniem, przenios³a go w lipcu 1941 roku do nowej placówki duszpasterskiej
w Brzêczkowicach (obecnie dzielnica Mys³owic). Równie¿ tutaj ks. J. Kania wspomaga³
przetrzymywanych w mys³owickim wiêzieniu.
Kiedy jesieni¹ 1939 roku powsta³a konspiracyjna organizacja Zwi¹zek Walki Zbrojnej
(przekszta³cona w 1942 roku w Armiê Krajow¹) ks. J. Kania sta³ siê jej cz³onkiem. W konspiracji
nosi³ pseudonim „Ojciec Micha³”.W lutym 1943 roku do Brzêczkowic przyjecha³o gestapo, aby
ksiêdza aresztowaæ, jednak jego ju¿ tam nie by³o. Kilka dni wczeœniej, ostrze¿ony o zamiarach
hitlerowców, ukry³ siê w Ustroniu. Mianowany zosta³ wtedy kapelanem Inspektoratu
Rybnickiego Armii Krajowej i odegra³ znacz¹c¹ rolê w jego dzia³alnoœci. Gestapo przez ca³y czas
wytrwale tropi³o „Ojca Micha³a”, wykorzystuj¹c do tego celu swoich konfidentów. W zasadzkê
niemieck¹ wpad³ - wraz z kieruj¹cym Inspektoratem porucznikiem W³adys³awem Kuboszkiem
- 9 lutego 1944 r. w okolicach Zbytkowa na Œl¹sku Cieszyñskim.
Zosta³ wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Poddany torturom nie
wyda³ nikogo. Rozstrzelano go w dniu 12 czerwca 1944 roku. Obozowi esesmani nazywali
ks. J. Kaniê„partyzanckim ksiêdzem”.
Imieniem ks. J. Kani jest nazwane rondo w ci¹gu ul. Johna Baildona w Dêbie i jedna z ulic
w Mys³owicach.
Rada Jednostki Pomocniczej w Dêbie podjê³a starania, aby na domu, w którym ten kap³an mêczennik siê urodzi³ przy ul. Krzy¿owej 7 umieœciæ tablicê pami¹tkow¹.
Opracowa³a Urszula Rzewiczok
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PODZIÊKOWANIA
Sk³adam serdeczne podziêkowanie Ksiêdzu Proboszczowi Adamowi Wyciskowi
i ks. £ukaszowi za odprawion¹ mszê œwiêt¹ oraz za z³o¿one ¿yczenia w dniu 22.10.2016r.
Panu organiœcie za œpiew. Dziêkujê cz³onkom Zespo³u Charytatywnego oraz
zgromadzonym parafianom za modlitwê i ¿yczenia.
sk³adam serdeczne Bóg zap³aæ
Karolina Jêdruœ

Sk³adam serdeczne podziêkowanie ks. Proboszczowi Adamowi Wyciskowi za uroczyste
odprawienie mszy œw. urodzinowej dnia 19.11. br o godz. 8.00 pocztom sztandarowym,
Panu Wies³awowi za oprawê muzyczn¹ kole¿ankom z Zespo³u Charytatywnemu wszystkim
uczestnikom mszy œw. za modlitwê i ¿yczenia.
Bóg zap³aæ
El¿bieta Gni³ka

Zespó³ Charytatywny sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim ofiarodawc¹, którzy
wsparli artyku³ami ¿ywnoœciowymi naszych najbardziej potrzebuj¹cych parafian.
Bóg zap³aæ
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Grupa Adoratorek Krwi Chrystusa
Historia relikwii Krwi Chrystusa
Bazylika konkatedralna p. w. œw. Andrzeja Aposto³a w Mantui przechowuje cenne relikwie
Krwi Chrystusa.
Wzmianki o relikwiach opisano w Ÿród³ach œredniowiecznych „O odnalezieniach Krwi
Pañskiej” spisano w Mantui przez nieznanego autora II po³. XI w i w Kronikach szwedzkiego
mnicha Hermana di Reicheman. Z tych Ÿróde³ pochodzi informacja o œw. Longinie.

Œw. Longin - rzymski ¿o³nierz.
By³ to rzymski ¿o³nierz, który na Golgocie w³asn¹ w³óczni¹ przebi³ bok Chrystusa, powoduj¹c
wyp³yniêcie wody i krwi. Po swoim nawróceniu zawióz³ on do Mantui ziemiê z Kalwarii
nas¹czon¹ Krwi¹ Chrystusa oraz g¹bkê u¿yt¹ do napojenia konaj¹cego Jezusa zakwaszonym
winem. Z obawy przed profanacj¹ œwiêty ukry³ relikwie Mêki Pañskiej w o³owianej kasetce i
sam zakopa³ je w miejscu gdzie dzisiaj mieœci siê bazylika. Wkrótce potem œw. Longin poniós³
œmieræ mêczeñsk¹ i zosta³ pochowany w pobli¿u relikwii. Z powodu burzliwych faktów, które
doprowadzi³y do upadku Zachodniego Imperium Rzymskiego, zatracono œlady relikwii a¿ do
czasów Karola Wielkiego. W 804 r. nast¹pi³o pierwsze ich odnalezienie. Wed³ug tradycji
œw. Andrzej objawi³ siê we œnie pewnemu wiernemu i wskaza³ mu miejsce, w którym
znajdowa³y siê relikwie. Papie¿ Leon III przyby³ do Mantui na zaproszenie imperatora Karola
Wielkiego i stwierdzi³ autentycznoœæ relikwii. Wtedy zosta³ wykonany pierwszy relikwiarz do
przechowywania nadzwyczajnych pami¹tek Mêki. Niewielka ich cz¹stka zosta³a przekazana
Karolowi Wielkiemu i umieszczona w jego królewskiej kaplicy w Pary¿u. W 924 r. w obliczu
niebezpieczeñstwa najazdu Hangarów, relikwie zosta³y ukryte. W 1048r. nast¹pi³o drugie
odnalezienie. I tym razem œw. Andrzej objawi³ siê podczas snu b³ogos³awionemu
Wojciechowi niewidomemu, który niegdyœ pe³ni³ s³u¿bê w rodzinie Canossa. Dziêki temu
okreœlono miejsce spoczynku zarówno cia³a œw. Longina jak i marmurowej urny, zawieraj¹cej
skrzynkê z Przenajdro¿sz¹ Krwi¹. W 1053r. Przyby³ do Mantui papie¿ Leon IX aby oddaæ czeœæ
cennej relikwii. Potwierdzi³ autentycznoœæ relikwii.W 1472r. po³o¿ono pierwszy kamieñ pod
budowê obecnej œwi¹tyni. Jedna z bocznych kaplic jest poœwiêcona œw. Longinowi.
Po bokach o³tarza znajduj¹ siê dwa sarkofagi - z koœæmi œw. Longina i œw. Grzegorza z Nazjanzu.
Freski œcienne w tej kaplicy przedstawiaj¹ scenê „ Ukrzy¿owania” z Longinem na klêczkach
zbieraj¹cego Krew Chrystusa do kielicha.Relikwie Krwi Chrystusa mo¿na ogl¹daæ jedynie w
Wielki Pi¹tek. Poza tym dniem s¹ one zawsze zamkniête w urnie wykonanej z zielonego
marmuru.
E.G.
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Z ¯YCIA PARAFII

ADORACJA PRZED NAJŒWIÊTSZYM SAKRAMENTEM W 2017 r.
Ró¿a œw. Józefa - 19.01. 2.03. 20.04. 6.08. 18.08. 28.09. 21.12.
Ró¿a œw. Jana - 26.01. 9.03. 27.04. 13.07. 24.08. 16.11. 28.12.
Ró¿a œw. Paw³a - 2.02. 16.3. 1.06. 20.07. 31.08. 23.11.
Ró¿a œw. Antoniego - 9.02. 23.03. 8.06. 27.07. 7.09. 30.11.
Ró¿a œw. Magdaleny - 5.01. 16.02. 30.03. 22.06. 3.08. 14.09. 7.12.
Grupa Duchowej Adopcji - 12.01. 23.02. 6.04. 29.06. 10.08. 21.09. 14.12.

Chrzty listopad – grudzieñ
Clowes Rosie Iris
Siergiej Ewelina Joanna
Dubil Micha³ Pawe³
Zieliñski £ukasz Aron
Odeszli do wiecznoœci
Kubiak Maria
K³ys Krystyna
Wiener Waldemar Jurga Wanda
Gajdzik Krzysztof Pustu³ka Maria
Potyka Witold
Wiesio³ek Józef

KOMPLEKSOWE
US£UGI POGRZEBOWE

„WALCZAK”
KATOWICE ul. DÊBOWA 28
tel./fax32 254 46 45
kom. 504 087 200
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INFORMACJE

Zapraszamy na spotkania grup parafialnych
Ministranci - sobota 9.00
Kandydaci na ministrantów - sobota 9.30
Dzieci Maryi - sobota 11.00
Oaza m³odzie¿owa – pi¹tek po mszy wieczornej

Katecheza doros³ych – co drugi wtorek po mszy wieczornej
Godziny urzêdowania kancelarii parafialnej
Poniedzia³ek 8.30-10.00
Wtorek 15.00-18.00
Œroda 8.30-10.00
Czwartek 15.00-18.00
Pi¹tek 8.30-10.00
Nr telefonu parafii: 32 254 70 28
Protokó³ przed zawarciem ma³¿eñstwa (przedœlubny) spisujemy
po wczeœniejszym uzgodnieniu z kap³anem.

Numer Konta bankowego Parafii:
38 1240 4227 1111 0000 4842 6864
Strona internetowa Parafii: www.fara-dab.pl

Adres pocztowy parafii:
Rzymsko-katolicka Parafia œw. Jana i Paw³a mêczenników
Ul. Chorzowska 160
40-101 Katowice
Adres e-mail: dab@archidiecezja.katowice.pl
Adres e-mail gazetki: przyjacieldab@gmail.com

Redakcja: ks. £ukasz Zagórski, p. El¿bieta Gni³ka, p. Urszula Rzewiczok

