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Pamiętaj człowiecze,
że prochem jesteś
i w proch się obrócisz…
Memento, homo, quia pulvis es et
pulverem reverteris…

Kronika Parafii
• W ramach nowenny przed jubileuszem 125 – lecia

parafii 18 stycznia gościliśmy w naszej wspólnocie
ks. Andrzeja Kołka – proboszcza parafii NMP
Uzdrowienia Chorych w Bojszowach Nowych.
Odprawił mszę
świętą w int. parafian
oraz wygłosił Słowo
Boże na temat sakramentu chrztu.
• W niedzielę 20 stycznia odbyło się

„Dębowe kolędowanie”. Oprawę muzyczną tego spotkania zapewniła
nasza organistka p. Sabina Jaszyczk.
• W nocy z 26 na 27 stycznia

w Jastrzębiu – Zdroju odbyła
się „Panama na Śląsku”. W wydarzeniu tym wzięła udział
młodzież naszej parafii. Zostało ono zorganizowane
w ramach obchodu Światowych Dni Młodzieży w naszej
archidiecezji.
• W ramach nowenny przed

jubileuszem 125 – lecia
parafii 18 lutego gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Sebastiana Burezę –
stałego katechetę z parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębie - Zdroju.
Odprawił mszę świętą w int. parafian oraz wygłosił Słowo Boże na temat
sakramentu eucharystii.
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Co jest najważniejsze w przeżywaniu
Wielkiego Postu?

Trochę historii
Od samego początku w centrum przeżywania przez chrześcijan swojej
wiary była Wielkanoc (Pascha) i jej „cotygodniowa miniatura”, czyli niedziela.
Zgromadzenie wierzących w pierwszy dzień tygodnia stanowiło wręcz znak
rozpoznawczy chrześcijan. O uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii
troszczono się nawet w okresach okrutnych prześladowań, gdy obecność
na liturgicznym zgromadzeniu groziła śmiercią.
Najstarsze wzmianki o przedwielkanocnym poście pochodzą z III w. W IV
w. pewna bystra i wścibska pątniczka Egeria, odwiedzająca Ziemię Świętą,
wspomina w swoich pamiętnikach o czterdziestodniowym okresie pokuty.
Dzięki jej pamiętnikom i dociekliwości, mamy dziś kapitalne relacje
z wielkopostnych i paschalnych liturgii z Jerozolimy tamtego czasu. Liczba
postnych dni nie zmieniła się właściwie aż do dziś.
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Silna wola i dieta
To dwa istotne wielkopostne „zagrożenia”. Dotykają bowiem motywacji
podejmowanych przez nas działań. Okres Wielkiego Postu kojarzy się nam
przecież z praktykowaniem wyrzeczeń (odmawiam sobie czegoś, co lubię –
dobre ćwiczenie dla wzmocnienia silnej woli), oraz z – nomen omen –
postem, czyli zmniejszeniem naszych dziennych racji żywnościowych
(dieta, motywowana nierzadko pragnieniem osiągnięcia wymarzonej
sylwetki).
W praktyce, przeżywanie Wielkiego Postu może więc zostać
zredukowane do rzeczy drugorzędnych i kompletnie oderwane od jego
sensu duchowego i religijnego. Jak temu zaradzić?
Priorytety
Co w Wielkim Poście jest najważniejsze? Jakkolwiek dziwnie by to nie
brzmiało – myśl o Wielkanocy. Pascha. To ona jest sensem Wielkiego Postu.
Łacińska, obowiązująca i dziś w księgach liturgicznych, nazwa tego okresu to
Quadragesima, czyli Czterdziestnica. Czterdzieści dni przygotowania do
Paschy.
To fundament. Wszystkie wielkopostne obrzędy, tradycje i zwyczaje,
wszystkie nasze postanowienia i wyrzeczenia, mają sens o tyle, o ile
pozwalają nam dostrzec rysujący się przed nami horyzont Paschy. Do niej
zmierzamy przez te czterdzieści dni i do jej owocnego przeżycia mamy się
przygotować. Za nią powinniśmy zatęsknić.
Popiół i diament
Już w Środę Popielcową, u progu Wielkiego Postu, w modlitwie
towarzyszącej posypaniu wiernych popiołem słyszymy: „niech wytrwają
w czterdziestodniowej pokucie, aby mogli z oczyszczonymi duszami
uczestniczyć w paschalnym misterium”. Fascynująca perspektywa.
To, co zaczyna się symbolicznie w znaku popiołu, a więc w kruchości,
nietrwałości, w słabości naszego życia, ma, dzięki mocy Boga, zaowocować
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w nas Paschą Jezusa, nowym życiem, które daje nam Zmartwychwstały.
Z popiołu ma zrodzić się diament… Oto program na czterdzieści
wielkopostnych dni. Wprowadza nas weń wezwanie: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. Nawracajcie się, gr. metanoeite , dosłownie:
zmieniajcie swoje myślenie… To konieczny warunek tej drogi.
Recepta
W jednej z wielkopostnych modlitw mszalnych dziękujemy Bogu, że jako
„lekarstwo na grzechy” wskazał nam: post, modlitwę i jałmużnę. Skład
boskiej recepty jest czytelną sugestią: pokutnemu wyrzeczeniu
i modlitewnemu trwaniu przed Bogiem musi towarzyszyć miłość do
człowieka. W innym razie pozostaniemy skupieni na sobie. Zamknięci
w swym„pobożnym” egoizmie.
Jałmużna to dar miłości. To gest miłosierdzia. Czyniony zawsze z pokorą
i szacunkiem dla drugiego, potrzebującego, przez tego, który potrzebuje
przypomnienia, że na drodze do Boga nigdy nie jest się samemu.
Katechumenat
To jeden z powodów powstania Wielkiego Postu. Czterdzieści postnych
dni miało być niegdyś ostatnim etapem przygotowania dorosłych
katechumenów-kandydatów do przyjęcia w czasie wielkanocnej liturgii
sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia: Chrztu, Bierzmowania,
Eucharystii.
Po setkach lat zwyczaj ten znów powrócił. Jest on także zachętą i szansą
dla już ochrzczonych. Po pierwsze, aby towarzyszyć katechumenom w ich
duchowej drodze, wspierając ich miłością i modlitwą. Po wtóre, by samemu
poczuć się katechumenem. Ogromna większość z nas nie przechodziła
drogi przedchrzcielnego katechumenatu. Ochrzczeni we wczesnym
dzieciństwie nie przeżywaliśmy świadomie naszego Chrztu.
W Wielkim Poście mamy okazję duchowo powracać do tego wydarzenia,
by w Wielką Noc, z płonącymi świecami w dłoniach, odnowić chrzcielne
przyrzeczenia z radością wyznając swoją wiarę.
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Tajemnica
Tajemnica (łac. sacramentum, gr. mysterion). Tak o paschalnej
Czterdziestnicy mówi tekst kolekty – modlitwy pierwszej niedzieli Wielkiego
Postu w Mszale Rzymskim. W polskim tłumaczeniu tekstu liturgicznego to
ważne słowo ginie. Ale warto sobie uświadomić, że te czterdzieści dni
paschalnego przygotowania to sacramentum. Tajemnica-misterium Bożego
działania wobec człowieka. W drodze do Paschy, na którą czekamy.
Źródło: https://pl.aleteia.org/2017/03/01/co-jest-najwazniejsze-wprzezywaniu-wielkiego-postu/

Liturgia – piękno i zakorzenienie
Pozdrowienie ołtarza - ucałowanie

Pocałunek składany na ołtarzu był jednym ze zwyczajów pogańskich,
podobnie jak i całowanie progu świątyni. Również rzeźbom bóstw
oddawano cześć poprzez przesyłanie im pocałunku na odległość. Innym
powszechnie stosowanym pocałunkiem było ucałowanie stołu rodzinnego
przed rozpoczęciem posiłku.
Chrześcijanie przejęli ten zwyczaj ucałowania ołtarza na początku
Eucharystii. W starożytności ołtarz był dla wiernych przedmiotem czci.
Uchodził on bowiem za symbol Chrystusa i Jego ofiary (Ignacy Antiocheński,
Cyryl Aleksandryjski, Ambroży). Świętość ołtarza jeszcze mocniej
podkreślano w IV wieku przez wprowadzenie zwyczaju poświęcenia
względnie konsekrowania go. Również pod koniec IV wieku ucałowania
ołtarza stał się już czymś powszechnie praktykowanym. Przyczynił się do
tego między innymi św. Ambroży, także traktujący ołtarz jako symbol
Chrystusa. Jedne z pierwszych opisów liturgii wspominają o skłonie przed
ołtarzem, a następnie jego ucałowaniu przez papieża po krótkiej modlitwie.
Prawie do końca pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa kapłan stał za
ołtarzem i odprawiał Mszę twarzą do wiernych. W XI wieku nastąpiło
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przesunięcie ołtarza do ściany absydy, ze względu na nadbudowę
ołtarzową, o której będzie mowa nieco dalej. Od tej pory, aż do Soboru
Watykańskiego II kapłani sprawowali Najświętszą Ofiarę odwróceni plecami
do ludu.
Wraz z rozwojem kultu świętych zaczęto w ołtarzach umieszczać ich
relikwie (od IX wieku), co w konsekwencji powodowało, że składany na
ołtarzu pocałunek był również oddaniem czci także świętym.
Źródło: https://liturgia.wiara.pl/doc/420145.Lit/12/13/14

Notatka z podróży – Wyspy Kanaryjskie
Dziś oczami wyobraźni przeniesiemy się na wyspy znajdujące się na
Oceanie Atlantyckim, tam, gdzie Słońce nigdy nie zachodzi. Co ciekawe,
mimo iż leżą nieopodal Afryki, a od Europy dzielą je wody oceaniczne, to
wyspy te należą do Hiszpanii. Zapraszam na Wyspy Kanaryjskie.
Są bardzo różnorodne, jedna niepodobna do drugiej. Na przykład
Fuerteventura to ląd długości ok. 100km i szerokości 30km. Większą jej część
zajmują góry i pustynia. Latem jest tam bardzo gorąco i sucho, zimą zaś
temperatura spada do 20-25 stopni Celsjusza. Polski turysta wyjeżdżając tam
zimą ubrany jest w grube kurtki, o których po przylocie na miejsce może
zapomnieć.
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Inna wyspa – Lanzarote - ma
zupełnie odmienne oblicze.
Słynie z rozlicznych wulkanów,
które po dziś dzień są aktywne.
Prawie 300 lat temu doszło do
największego w historii wyspy
wybuchu, a po nim już nic nie
było takie samo. Wtedy to ziemia
się nagle otworzyła, a z niej
wyłoniły się wulkany strzelające
ogniem i lawą. Wybuchy setek
wulkanów trwały bez przerwy
6 lat i przez ten czas niszczyły
wszystko, co napotykały na
swojej drodze. Na szczęście
większość ludzi zdąż yła się
ewakuować na inne wyspy.
Jednak większość wiosek została zniszczona, a duża część zwierząt wyginęła.
Żyzne dotąd ziemie zamieniły się w czarne pola lawy. Tak jest do dziś. Lawa
jest na wyspie wszędzie, nawet rośliny, które udaje się wyhodować, rosną na
polach przykrytych grubą warstwą lawy.
Wyspy Kanaryjskie należą do Hiszpanii, choć są oddalone od niej o tysiące
kilometrów. Obowiązuje tam język hiszpański i w takim też języku odbywają
się msze święte.
Zdumiała nas msza św. w miasteczku Arrecife na Lanzarote. Kościół był
szczelnie wypełniony miejscowymi mieszkańcami. Były też dzieci ze szkoły
podstawowej, które w niedziele biorą udział w zajęciach szkółki niedzielnej.
Ale najbardziej zaskoczyło nas to, że w kościele tuż przed mszą było bardzo
głośno. Ludzie siedzący w ławkach rozmawiali ze sobą, nie krępując się tym,
że znajdują się w świątyni. Widać tu żywiołowy temperament mieszkańców
wyspy.

Każdy wierny przy wejściu otrzymał kartę z programem Eucharystii –
treść czytań, pieśni i psalmów. Co ciekawe przy ołtarzu w czasie mszy służyły
jedynie dziewczynki – ministrantki. Ksiądz prowadził kazanie w nietypowy
sposób, chodząc po kościele. Czasem opowiadał żarty, z których śmiali się
ludzie zgromadzeni na mszy. Interesująco było też podczas przekazywania
sobie znaku pokoju. Niektórzy ludzie siedzący obok siebie w ławkach
przyjacielsko się obejmowali, zaś ksiądz każdemu dziecku przybijał
przysłowiową „piątkę”. Po mszy św. każdy wychodzący, nieważne czy
dziecko, czy dorosły otrzymywał cukierki od Pań z Kółka Kościelnego. Msza
św. w wersji kanaryjskiej była ciekawym doświadczeniem, które pozwala
zauważyć, jak w różny sposób można wielbić Boga.
Łukasz Krupa

Historia parafia w Dębie (cz. I)
Nazwa Dębu po raz pierwszy
wymieniona została w dokumencie wystawionym przez
księcia bytomskiego Kazimierza II
19 marca 1299 r. Władca zatwierdził w nim dochody pochodzące z dwóch wsi – Dębu
(Krasny Damb) i Chorzowa – dla
szpitala św. Ducha w Bytomiu,
który należał do zakonu bożogrobców w Miechowie. Zakon
Pieczęć zakonu Bożogrobców
założył w Jerozolimie pod koniec
XI wieku Gotfryd de Bouillon. W pierwszym okresie istnienia zakonu jego
członkowie nosili nazwę Kawalerów Grobu Pańskiego. Zakon powołany
został do opieki nad Grobem Chrystusa i pielgrzymami, którzy do niego
przybywali, oraz do udziału w wyprawach krzyżowych. Do Polski
bożogrobców sprowadził możny rycerz Jaksa z Miechowa z małopolskiego
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rodu Gryfitów. Wyruszył on wraz z wyprawą księcia Henryka Sandomierskiego na drugą krucjatę do Ziemi Świętej. Po przybyciu do Jerozolimy
ślubował, że założy zakon bożogrobców w Polsce. Wracając z krucjaty zabrał
do kraju jednego z zakonników – Marcina, zwanego Gallem. Został on
pierwszym przełożonym (prepozytem) klasztoru bożogrobców w Polsce.
Siedzibą nowo założonej wspólnoty zakonnej został Miechów. Od nazwy tej
miejscowości przyjęło się określać bożogrobców w Polsce miechowitami.
Miechowici zajmowali się opieką nad chorymi. Na terenie swoich dóbr,
rozrzuconych na Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce i na Mazowszu,
prowadzili 11 szpitali (hospicjów). Jednym z nich był szpital św. Ducha
w Bytomiu, na utrzymanie którego przeznaczono dochody z Dębu
i Chorzowa. Prepozyta (przełożonego) szpitala wybierała każdorazowo
kapituła zakonu, a zatwierdzał go biskup krakowski. Przełożeni szpitala
rezydowali początkowo w Bytomiu, a w 1695 roku przenieśli się na stałe do
Chorzowa, gdzie powstała parafia i kościół pw. Marii Magdaleny.
Proboszczami byli prepozyci szpitala św. Ducha.
Jan Długosz w swym dziele „Liber beneficiorum dioecensis cracoviensis”
(Księga uposażeń diecezji krakowskiej} – powstałej w latach 1470–1480,
w którym opisał miejscowości należące do diecezji krakowskiej i wymienił
świadczenia należne biskupowi z tych miejscowości twierdzi jednak, że Dąb
należał najpierw do parafii w Michałkowicach, a potem dopiero do
Chorzowa. Nasz dziejopis napisał tak: „Dąb – wieś pobożna w parafii kościoła
z Michałkowic, której własność należy do klasztoru i szpitala bytomskiego. Są
w niej łany kmiece, a z każdego płaci się daninę [...]”. Dalej J. Długosz
wymienia wysokość należnych biskupowi danin w postaci jaj, kogutów,
serów, zboża oraz różnego rodzaju prac. Współczesny badacz dziejów Śląska
Ludwik Musioł napisał następująco: „Istnieje i dalsze świadectwo tej przynależności Dębu do Michałkowic w aktach sporu o dziesięcinę ze wsi Dąb,
jaki w 1643 roku zaistniał między proboszczem michałkowickim,
a prepozytem chorzowskim, ks. Janem Szacalskim. Przy tym proboszcz
michałkowicki powołuje się na „Liber beneficiorum” Długosza i Liber
strona 10

Retaxationum biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego 1529 roku,
w których przynależność tej dziesięciny dębskiej do Michałkowic jest
zaznaczona. Dnia 22.10.1644 roku uzyskał prepozyt chorzowski dziesięcinę
ze wsi Chorzów od biskupa krakowskiego, do którego dziesięcina ta do tej
pory należała. Być może, że i dębska dziesięcina przyznana została wówczas
Chorzowowi, gdyż przynależność parafialna Dębu do Chorzowa wówczas
już była przesądzona na rzecz kościoła parafialnego w Chorzowie. W aktach
kościoła michałkowickiego z 1598 roku pośród wsi do parafii michałkowickiej należących wymienia wizytator kanoniczny wymienia jedynie
Michałkowice, o Dębie nie ma już mowy.”
Mieszkańcy Dębu uczęszczający na msze święte do Chorzow musieli
odbyć daleką – na ówczesne czasy – podróż do kościoła. Droga, która do
niego prowadziła, biegła przez pola i las. Ludzie pokonywali ją na wozach
zaprzężonych końmi bądź pieszo. Latem zdejmowali buty i szli pieszo.
W pobliżu kościoła myli nogi w źródłach, których w okolicy było wiele
i zakładali obuwie.
Parafia pw. Marii Magdaleny w Chorzowie – do której należał Dąb –
zarządzana była przez zakon bożogrobców aż do jego sekularyzacji na
początku XIX wieku. Jej pierwszym świeckim proboszczem został
mianowany w 1817 roku ks. Josef Beder, który kierował nią przez trzydzieści
dziewięć lat. Pełnił również funkcję dziekana dekanatu bytomskiego oraz
inspektora szkolnego. Po jego śmierci w 1855 roku proboszczem został
ks. Franz Kania, za czasów którego wybudowano kościół w Dębie.
Parafie na Górnym Śląsku od średniowiecza należały do diecezji
krakowskiej, a w 1821 roku przeszły pod zarząd diecezji wrocławskiej.
Oprac. Urszula Rzewiczok
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Stowarzyszenie Krwi Chrystusa
Cytaty z listów św. Marii de Mattias mówiące o Krwi Chrystusa
36. O, jak piękny jest Krzyż! Nośmy go zawsze w sercu z miłością. Ufności
w Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Niech Bóg napełni cię swoją miłością
i uczyni cię świętą. (659)
37. Nie traćmy odwagi. Krew Jezusa Chrystusa jest całą naszą
nadzieją...Dużo modlitwy...Pan sprawi, że krzyży nam nie zabraknie. Niech się
wypełni Jego Najświętsza Wola. (552)
38. Błogosławiony niech będzie Pan mój, Jezus Chrystus, który z miłości
ku nam zechciał umrzeć w najkrytyczniejszych mękach i wylać Krew Swoją
aż do ostatniej kropli oraz pozostawić Siebie w Najświętszym Sakramencie,
by zamknąć się w naszych biednych sercach. Jeśli mamy szczęście znosić
wiele cierpień, to radujmy się, że możemy przynajmniej w ten sposób dać
naszemu Oblubieńcowi wyraz naszej ku Niemu miłości. (401)
39. Nie trwóż się, moja droga córko! Gdy jesteś w uciskach, udrękach,
pokusach, chorobach i w innych cierpieniach, nie smuć się zbytnio, lecz ze
spokojem i z miłością odpoczywaj w Boku Jezusa. Nie martw się o duszę
swoją, lecz składaj pocałunek na owej Ranie pełnej miłości i przyciskaj do
serca tak wielkie Dobro i z tej przyczyny, gdy odczuwać będziesz własne
nędze jakie składają się na ów drogocenny krzyż, zroszony Boską Krwią
(dlatego zasługujemy na nagrodę u Boga), będziesz mogła zawołać
„O słodkie cierpienie, o Krzyżu umiłowany. Ty jesteś prawdziwym
zadowoleniem duszy. Ty jesteś tym, co prowadzi nas ku prawdziwej
i doskonałej miłości Jezusa”. (331)
40. Pragnę, abyś wyrabiała w sobie ducha szacunku, pokory, łagodności
oraz pogody w cierpieniach napotykanych w ciągu dnia. Mów często do
Ukrzyżowanego Boskiego Oblubieńca; „ Mój Jezu drogi, niech będzie
uwielbiona owa cierpliwość i miłość, z jaką Ty znosiłeś zniewagi, obelgi
i policzkowania. O, Boże, i to z jaką pokorą! Błogosławiona cierpliwość, z jaką
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znosiłeś biczowanie i tyle boleści; udziel memu sercu wielkiego pragnienie
cierpień i wielkiej gorliwości w przyciąganiu dusz do Twojego Krzyża,
zbroczonego Twoją Przenajdroższą Krwią. Krzyżu, który otwierasz nam
bramy nieba! Krzyżu, umiłowany przez Syna Boga Najwyższego! (173)
41. Szukaj odwagi w Krwi Jezusa. Pamiętaj, że Bóg prowadzi cię drogą
utrapień, bo chce cię uczynić świętą. (773)
42. Krew Chrystusa niech cię napełni siłą, byś była zawsze radosna
w walce przeciwko piekłu, które chce cię zniechęcić… Pragnę, abyś
pozostała spokojna w ramionach Matki Najświętszej. (531)
43. Módl się dużo, bardzo dużo, bo modlitwą wszystko można otrzymać
od Boga. Spełniaj często uczynki miłości dla Jezusa Ukrzyżowane i miej Go
zawsze w swoim sercu. W niebie będziemy w pełni szczęśliwe. Dodawaj
sobie zachęty i ufaj bardzo Boskiej Krwi. (705)
44. Ofiarujemy do tronu Bożego Miłosierdzia Krew Jezusa, by spełniły się
nasze pragnienia, które pochodzą z Jego nieskończonej dobroci i On chce,
aby były przez nas pielęgnowane, albowiem są własnością Jego, a nie naszą.
Dziękujemy za nie. (473)
45. Dużo modlitwy, odwagi w Bogu i ufności w Krew Jezusa. (508)
E.G.

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania za uroczyste odprawienie mszy
świętej z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego Marianny i Andrzeja
Tarasiewicz ks. proboszczowi, pocztowi sztandarowemu, organiście
i wszystkim obecnym na mszy świętej.
Bóg zapłać
Marianna i Andrzej Tarasiewicz
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Składamy serdeczne podziękowania za odprawioną mszę świętą ks.
proboszczowi Adamowi Wyciskowi w dniu 25 listopada 2018 roku o godz.
10.30 z okazji lat sakramentu małżeństwa, a także pocztowi
sztandarowemu, organiście p. Wiesławowi oraz rodzinie, koleżankom
i wszystkim uczestnikom uroczystej mszy świętej.
Serdeczne Bóg zapłać
Elfryda i Paweł Marszałek

PAPIESKIE INTENCJE
APOSTOLSTWA MODLITWY
MARZEC:
• Intencja ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza

te, które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby
ich prawa były uznawane.
KWIECIEŃ:
• Intencja ogólna: Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych,

przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują
własne życie, by ratować życie innych.
Modlitwa do Ducha Świętego
Nikt nie jest w stanie objawić Jezusa Chrystusa i jego przesłania bez
udziału Ducha Świętego. O tej roli Ducha Świętego, niezastąpionej dla
Kościoła i dla świata, mówi encyklika Dominum et vivificantem Jana Pawła II.
Rola ta opiera się na siedmiu szczególnych darach, które są zdolne
zniszczyć wszelkie zło i urzeczywistnić wszelkie dobro, jeśli człowiek pragnie
nawrócić swoje serce. To siedem darów koniecznych do„uporządkowanego”
chrześcijańskiego życia – tłumaczył św. Jan Paweł II wiernym i pielgrzymom
w czasie audiencji generalnych przed zbliżającym się świętem Zesłania
Ducha Świętego. Pozwalają one pojąć „wielość darów w Chrystusie
i w świętych”.
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Tę wiarę Jan Paweł II wyniósł z domu rodzinnego. Modlitwy do Ducha
Świętego nauczył się od taty jako jedenastoletni chłopiec i od tego czasu
odmawiał ją codziennie. Jak pisze o. Sławomir Oder w książce Dlatego święty.
Prawdziwy Jan Paweł II, o któr ym opowiada postulator procesu
beatyfikacyjnego, zachował ten zwyczaj do ostatnich dni swojego życia.
Warto, żebyśmy i my zaczęli odmawiać codziennie tę krótką modlitwę
i żebyśmy nauczyli jej dzieci. Niech one także, jak mały Karol, nabiorą nawyku
wypraszania u Ducha Świętego Jego siedmiu darów. Otrzymaliśmy je
wszyscy na chrzcie świętym i jesteśmy zobowiązani nieustannie je
odnawiać, by stać się „błogosławionym dzieckiem” Bożym:

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.
Źródło: https://pl.aleteia.org/2018/08/02/modlitwa-doducha-swietego-ktora-jan-pawel-ii-odmawial-do-konca-zycia/
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INFORMACJE

Zapraszamy na spotkania grup parafialnych
Ministranci - sobota 9.00
Kandydaci na ministrantów - sobota 9.30
Dzieci Maryi - sobota 10.30
Oaza młodzieżowa - piątek 18.45

Katecheza dorosłych – co druga środa po mszy świętej wieczornej
Godziny urzędowania kancelarii parafialnej
Poniedziałek 8.30 -10.00
Wtorek 15.00 -18.00
Środa 8.30 -10.00
Czwartek 15.00 -18.00
Piątek 8.30 -10.00
Nr telefonu parafii: 32 254 70 28
Protokół przed zawarciem małżeństwa (przedślubny) spisujemy
po wcześniejszym uzgodnieniu z kapłanem.

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

Adres pocztowy parafii:
Rzymsko-katolicka Parafia św. Jana i Pawła męczenników
ul. Chorzowska 160
40-101 Katowice
Adres e-mail: dab@archidiecezja.katowice.pl
Adres e-mail gazetki: przyjacieldab@gmail.com

Redakcja: ks. Łukasz Zagórski, Elżbieta Gniłka, Urszula Rzewiczok, Łukasz Krupa
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