PRZYJACIEL
Gazetka Parafii Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach Dębie 05-06/198/2018

C

Chwal Syjonie Zbawiciela
Chwal pieśniami wśród wesela
Wodza i Pasterza rzesz

Kronika Parafii
• 20 kwietnia swoje urodziny obchodził ks. Bogdan Kania. Na mszy świętej

o godzinie 18.00 razem z solenizantem dziękowaliśmy za przeżyte lata
życia, prosząc o Boże Błogosławieństwo na kolejne lata życia.
• W dniach od 1 do 5 maja nasi ministranci uczestniczyli w wyciecze do

Włoch.
• 13 maja odbył się pierwszy wieczór fatimski w tym roku. Tradycyjnie już

najpierw pomodliliśmy się różaniec, później śpiewaliśmy hymn Akatyst,
następnie miała miejsce eucharystia, a później procesja z figurą
MB Fatimskiej wokół kościoła.
• 15 maja swoje urodziny oraz

24 rocznicę święceń kapłańskich
obchodził nasz ks. Proboszcz
Adam Wycisk. Na wieczornej
m s z y ś w. m o d l i l i ś my s i ę
w intencji naszego solenizanta.
• W sobotę 26 maja ministranci oraz dzieci Maryi udali się na wycieczkę do

parku rozrywki Legendia.
• 27 maja miała miejsce coroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców

do Matki Bożej Piekarskiej. Nasi panowie również wyruszyli do
sanktuarium w Piekarach, a towarzyszył im ks. wikary.
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• Również 27 maja gościliśmy w naszej parafii byłego wikarego, obecnie

misjonarza w Zambii – ks. Zenona Boneckiego. Wygłosił on do nas Słowo
Boże, a także zebrał ofiary na potrzeby swojej misji. O godz. 17.00 odbyło
się spotkanie z ks. Zenonem w domu parafialnym, gdzie opowiadał
o swoj ej pracy misyjnej.

Liturgia – piękno i zakorzenienie
WPROWADZENIE – Sprawowanie
MIEJSCE
Pierwsza Eucharystia sprawowana była w Wieczerniku, czyli „dużej sali na
górze, usłanej, gotowej” (por. Mk 14,15; Łk 22, 12).
Teksty biblijne mówią, że miejscem sprawowania Eucharystii był dom (lub
domy) prywatny. W Dziejach Apostolskich (4,46-47) czytamy, że łamanie
chleba odbywało się „kat oikon”. W języku greckim na określenie domu
używano zamiennie dwóch słów: „oikos” i „oikia”, przy czym słowo „dom”
oznaczać mogło zarówno budynek, pomieszczenie mieszkalne jak i rodzinę,
ród. Wraz z rozpowszechnianiem się chrześcijaństwa coraz więcej było
domów, w których sprawowano Eucharystię. W większych miastach, takich
jak na przykład Smyrna, Aleksandria, Kartagina czy Antiochia, takich domów
było nawet kilka. Niektóre z nich – w Antiochii i Citrze, posiadały nie tylko salę
przeznaczoną do spotkań, lecz również mieszkanie dla liturgii. Innymi
miejscami kultu były niekiedy cmentarze, katakumby, pokoje w których
przebywał umierający, lecz nie była to praktyka stała. Poza tym na
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Wschodzie w drugiej połowie II w.,
a na Zachodzie w pierwszej
p o ł o w i e I I I w. E u c h a r y s t i a
s p r a w o w a n a b y ł a t a k że n a
grobach męczenników. Innymi
miejscami, zwłaszcza podczas
prześladowań, chrześcijanie
„łamali chleb” pod gołym niebem,
w miejscach pustynnych,
w więzieniach i na okrętach.
Osobne budowle do sprawowania liturgii zaczęły powstawać pod koniec II
w. zwłaszcza na Wschodzie – m.in. w Nikomedii, Cezarei, Odessie, Antiochii i
Aleksandrii. Potwierdziły to odkrycia archeologiczne jak chociażby słynny
dom
w Dura Europos z 232/3 roku, kościół domowy w Qirk-Bize w północnej Syrii
z końca II w. czy kościół w Sali w termach w Salonie (Dalmacja).
Również na Zachodzie (Kartagina, Abitena, Aptunga) powstają podobne
miejsca. W Rzymie istniały tak zwane „tituli” - „kościoły tytularne” Ich nazwa
wywodzi się od drewnianej bądź kamiennej tabliczki z nazwiskiem
właściciela domu. Były one darowane wspólnocie chrześcijańskiej przez
właściciela i służyły jako miejsca sprawowania Eucharystii. Szacuje się, że za
czasów Dioklecjana takich „tituli” było około 15-20, a w V w. ok. 25. Natomiast
Edykt mediolański umożliwił rozwój budownictwa sakralnego. Powstały
bazyliki, kościoły w grodach, monastyczne, kaplice zamkowe itp.
CZĘSTOTLIWOŚĆ
W tekstach przekazanych nam przez Ewangelistów nie ma słów Chrystusa,
które określałyby częstotliwość sprawowania Eucharystii. Dzieje
Apostolskie, opisując życie pierwszych chrześcijan sugerują (2,42; 20,7-12),
że była ona odprawiana co tydzień. Justyn w połowie II w. podaje (Apologia I
67,3-7), że Eucharystia i niedziela były ze sobą nierozłącznie związane. Poza
strona 4

tym odprawiano Msze okazjonalnie – przy grobach podczas pogrzebów,
pogrzebów okazji rocznicy śmierci itp. Z biegiem czasu również sobota
stawała się dniem sprawowania Eucharystii. Stało się to powszechną
praktyką (poza Rzymem i Aleksandrią) w IV w. Natomiast w Afryce dniami
odprawiania Mszy były również środa i piątek. Wspomina o tym już Tertulian
(De oratione 9), a więc zaczęto to praktykować najpóźniej za jego czasów.
Częstotliwość sprawowania Eucharystii była różna w poszczególnych
regionach. Pod koniec IV w. była odprawiana codziennie w Mediolanie,
Akwilei, Hiszpanii i Afryce Północnej, a w V wieku również w Aleksandrii.
W pozostałych regionach praktyka codziennego celebrowania Eucharystii
upowszechniała się stopniowo i niekiedy bardzo długo – bo aż do XVIII
wieku. Przekonanie zaś, że dobry kapłan sprawuje Mszę św. codziennie
utarło się dopiero w wieku XIX.
PORA
Pierwsi chrześcijanie najprawdopodobniej sprawowali Eucharystię w
połączeniu z agapą, którą – jako główny posiłek – spożywano wieczorem. Na
taką praktykę wskazywałyby fragmenty z Pisma Świętego (J 20,19; Dz
20,1nn). Była to tak zwana liturgia wigilijna, poprzedzona czuwaniem.
Z biegiem czasu, na skutek powiązania Mszy niedzielnej już nie ze śmiercią
Chrystusa, lecz z Jego zmartwychwstaniem, zaczęto sprawować
Eucharystię w godzinach rannych. Praktyka liturgii wigilijnej pozostała
jedynie w przypadku Wigilii Paschalnej, Pięćdziesiątnicy, Bożego
Narodzenia. Jedynie w wyjątkowych wypadkach (np. braku wolności
religijnej) zezwalano na odprawianie Mszy wieczornej.
Źródło: http://liturgia.wiara.pl/doc/420145.Lit/3/4
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Piłkarska rodzina Hermanów z Dębu
Pochodząca z Dębu rodzina Hermanów znana była z tego, że wywodzili
się z niej dwaj znakomici piłkarze – Ryszard, Antoni i Edward.
Ryszard Herman urodził się 28 stycznia 1923 roku w Dębie. Jego ojciec,
Wilhelm, pracował na tutejszej kopalni „Eminencja”. W rodzinie było czworo
dzieci - starszy o kilka lat od Ryszarda Antoni, urodzony w 1909 roku i dwie
córki. Cała rodzina mieszkała przy ul. Dębowej.
Obaj bracia wcześnie zaczęli kopać piłkę na boisku „Dębu”. Antoni trafił
do drużyny seniorów, natomiast Ryszard był od 1934 roku wyróżniającym się
piłkarzem w drużynie juniorów, gdzie zdobył kilkanaście goli. Po wybuchu
wojny Ryszard trafił do założonego przez hitlerowców w Katowicach jesienią
1939 roku klubu sportowego 1.FC.
Ryszard Herman jednak niedługo był zawodnikiem katowickiego klubu,
gdyż podobnie jak jego brat Antoni wkrótce został zaciągnięty do
Wermachtu i stamtąd trafił do niewoli. Po wojnie nie powrócił do kraju,
osiedlił się na stałe w Niemczech, gdzie grał w klubie piłkarskim Frankfurter
SV na pozycji lewoskrzydłowego. Ryszard Herman (Richard Herrmann) był
najlepszym zawodnikiem tego klubu. Jego umiejętności zostały szybko
dostrzeżone i ówczesny trener piłkarskiej reprezentacji Niemiec powołał go
do kadry narodowej. W1954 roku wystąpił na Mundialu w Szwajcarii.
W meczu finałowym z Węgrami, który Niemcy wygrali 3:2 był autorem jednej
z bramek. Radość z sukcesu tego piłkarza rodem z Dębu wśród tutejszych
mieszkańców była ogromna. Karierę sportową Ryszarda Hermana przerwała
kontuzja jakiej uległ pod koniec lat 50. w meczu z Jugosławią. Po
zakończeniu kariery sportowej prowadził we Frankfurcie na Menem sklep
delikatesowy. Zmarł w 1962 roku.
Brat Ryszarda, Antoni w czasie II wojny światowej walczył na froncie
wschodnim. Pod Stalingradem został ranny w głowę. Po wyjściu ze szpitala
wrócił do Dębu. Mieszkał z rodziną na Bederowcu (obecnie część Osiedla
Tysiąclecia). Ze względu na zły stan zdrowia spowodowany wojenną
strona 6

kontuzją do gry w piłkę już nie powrócił. Po wojnie pracował w Hucie Baildon
i Fabryce Sprzętu Górniczego„Moj” w Załężu.
W piłkę nożną grał również syn Antoniego, Edward. Urodził się
22 kwietnia 1937 roku w Dębie. Z zawodu był elektrykiem. Karierę piłkarską
rozpoczął w GKS „Dąb”. Od sezonu piłkarskiego 1964–1965 występował
w barwach chorzowskiego „Ruchu”. Brał udział w meczu „Ruchu” o Puchar
Polski w 1968 roku z drużyną KS „Baildon”, w którym zawodnicy „Baildonu”
ulegli stosunkiem bramek 1:7 E. Herman był jednym z najlepszych
napastników tego klubu na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Miał
pseudonimy piłkarskie „Eda” i „Kolyba”. Karierę piłkarską zakończył w 1975
roku. Zmarł 13 kwietnia 2009 roku.
Oprac. Urszula Rzewiczok

Czym jest sekwencja w liturgii?
Ogólnie przyjmuje się, że sekwencja, jako główna forma muzyczna
okresu karolińskiego, narodziła się w Galii w VIII – IX w.¹) Wywodzi się od
wokalizy wykonywanej na ostatniej sylabie liturgicznego śpiewu Alleluia²),
tzw. melodia secunda „Alleluia”, czyli melodii, powtarzanej po odśpiewaniu
wersetu allelujatycznego”³), inaczej Alleluia versus alleluiaticus⁴). Po długich
studiach i pogłębieniu badań nad źródłami, W. von den Steinen podjął
próbę definitywnego rozwiązania problemu pochodzenia sekwencji. Jego
poszukiwania zaowocowały przekonaniem, że wszystkie historyczne
dowody prowadzą do osoby Notkera Balbulusa – Jąkały (840 – 912 r.). Jego
postać najwyraźniej stoi u początków narodzin i rozwoju sekwencji jako
gatunku. Notker Balbulus był benedyktyńskim zakonnikiem w opactwie
St. Gallen.
Przez X wieków funkcjonowały one jako śpiew ściśle związany z melodia
secunda Alleluia. Z czasem uniezależniły się muzycznie od melodii Alleluia,
stając się samodzielnymi kompozycjami. Nie zmieniło to jednak ich miejsca
w obrzędach Mszy św. Ponieważ sekwencje były indywidualną twórczością
zarówno w warstwie tekstowej jak i muzycznej, stały się okazją do
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wprowadzania w ramy liturgii nowych gustów i technik kompozytorskich,
a także języków narodowych za pomocą różnych przyśpiewów ludu.
Ze względu jednak na stale rosnącą niekontrolowaną liczbę sekwencji,
stały się one równocześnie źródłem tekstów o wątpliwej jakości, a czasem
nawet siały teologiczne błędy. Kościół zatem, w wydanym po Soborze
Trydenckim w 1570 r. Missale Romanum, ograniczył drastycznie ich liczbę,
dopuszczając do użytku liturgicznego jedynie cztery spośród 4 500
powstałych do tego czasu utworów. Były to: Victimæ paschali, Veni Sancte
Spiritus, Lauda Sion, Dies iræ oraz w 1727 r. dołączono jeszcze Stabat Mater.
Wśród liturgistów na przestrzeni wieków sekwencje miały tyleż samo
zwolenników, co przeciwników. Ci pierwsi przypisywali im duże znaczenie
ze względu na ich polot, nastrój, wprowadzenie wiernych w cały świat myśli
religijnej średniowiecza, w ich rozumienie rzeczy Bożych, w ich mistykę. Nie
bez znaczenia jest też fakt, że od początku są one bezsporną własnością
Kościoła katolickiego. Sekwencje, następując po Alleluia, swoim
bogactwem treści przypominały słuchaczom, że Bóg jest niewysłowiony
tak, że nie można Mu wypowiedzieć słowami tego, co byśmy pragnęli.
Występując między Epistołą a Ewangelią, dawały możliwość przygotowania
się do przyjęcia Ewangelii. Z kolei przeciwnicy sekwencji zarzucali im
niepotrzebne przedłużanie akcji liturgicznej, rozpraszanie i odwracanie
uwagi od kapłana, ołtarza i ofiary.
Reforma liturgiczna przeprowadzona na Soborze Watykańskim II,
dokonała dalszej redukcji sekwencji mszalnych. Obowiązkowe zostały
jedynie dwie: Victimæ paschali – na Uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego oraz Veni Sancte Spiritus – na Uroczystość Pięćdziesiątnicy.
Pozostawiono możliwość dowolnego wykonywania sekwencji Lauda Sion
i to albo w całości, albo od słów Ecce panis angelorum oraz Stabat Mater –
całej lub od słów Sancta Mater, istud agas. Tę ostatnią przeniesiono jako
hymn brewiarzowy na wspomnienie NMP Bolesnej (15 września).
Całkowicie usunięto z liturgii mszalnej sekwencję Dies iræ. Włączono ją do
Liturgii Godzin jako fakultatywny hymn w ostatnim tygodniu roku
strona 8

liturgicznego. Księgi liturgiczne nie podają motywów, dla których dokonano
powyższej redukcji. Możemy się jedynie domyślać, że chodziło
o wyeksponowanie Okresu Wielkanocnego, gdyż dwie obowiązkowe
sekwencje zamykają jakby klamrą właśnie ten czas. Być może przewidywano
nieuchronną konieczność zastąpienia śpiewów łacińsk ich ich
odpowiednikami w językach narodowych, stąd wyeliminowano jako
obowiązkowe te śpiewy, które były zbyt długie i trudne. Jakkolwiek by na to
nie patrzeć, pozostaje faktem, że przy zachowaniu pewnej ciągłości tradycji,
dokonano dalszego ograniczenia repertuaru sekwencyjnego w liturgii
mszalnej.
Źródło: vademecumliturgiczne.pl/2018/04/07/tresc-teologicznaobowiazkowych-sekwencji-mszalnych-oraz-ich-zastosowanie-w-liturgiiposoborowej/

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa
Szkaplerz jest jednym z sakramentaliów Kościoła. Rolą sakramentaliów
jest uświęcenie różnych okoliczności życia człowieka, przygotowanie
i usposobienie wierzących do przyjmowania łaski uświęcającej. Wszystkim
jest znany Szkaplerz Matki Boskiej Szkaplerznej. Dzisiaj chcę przedstawić
Czerwony Szkaplerz Męki Pańskiej.
Historia objawienia
Szkaplerz Męki Pańskiej zwany Szkaplerzem Czerwonym został
objawiony Siostrze Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Apolonii Andriveau
dnia 26 lipca 1846r. Było to w Troyes, we Francji. Oto świadectwo
przekazane przez samą S. Apolonię:
Gdy modliłam się wieczorem w Kaplicy, zauważyłam Chrystusa Pana
odzianego w długą szatę koloru purpury oraz błękitny płaszcz. Ale nie była to
już twarz znużona bólami zadanymi w pretorium, jaką widziałam kilka dni
przedtem w czasie Mszy Św. Było to uosobienie piękna. Pan Jezus trzymał
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w prawej ręce Szkaplerz Szkarłatny. Na jednej stronie Szkaplerza był
przedstawiony Zbawiciel ukrzyżowany u stóp Krzyża narzędzie Jego
bolesnej Męki. Dostrzegłam również słowa: ŚWIĘTA MĘKO PANA
NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA ZBAW NAS. Na drugiej stronie Szkaplerza
widniało Najświętsze Serce Jezusa i Maryi, a pomiędzy nimi był Krzyż, wokół
napis: NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA I MARYI STRZEŻCIE NAS.
Po kilku dniach zobaczyłam ten sam obraz. W dniu podwyższenia Krzyża
Św. Raczył mi Pan Jezus powiedzieć: „Ci którzy nosić go będą , dostąpią
w każdy piątek odpuszczenia zupełnego swych win, oraz wielkie
pomnożenie Wiary, Nadziei i Miłości” Papież Pius IX dnia 25 czerwca
1947 roku zatwierdził kult Szkaplerza Męki Pańskiej.
E.G.

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania za odprawioną mszę świętą
ks. proboszczowi Adamowi Wyciskowi w dniu 15.04.2018 w dniu
15.04.2018 r. o godz. 12.00 z okazji 60 lat sakramentu małżeństwa
oraz pocztowi sztandarowemu, organiście Pani Sabinie za oprawę
muzyczną oraz rodzinie i wszystkim uczestnikom eucharystii.
Serdeczne Bóg zapłać
Katarzyna i Aleksander Ulrich
Składam serdeczne podziękowania za odprawioną mszę świętą
ks. proboszczowi Adamowi w dniu 22.0.2018r. o godz. 16.00 z okazji
60 rocznicy urodzin, Pani Sabinie za oprawę muzyczną oraz rodzinie
i zgromadzonym na eucharystii.
Serdeczne Bóg zapłać
Piotr Blaszta
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Serdecznie dziękuję za pomoc przy budowie II ołtarza sąsiadom
z ulic Jabłoniowej, Gruszowej i Morelowej. Jednocześnie informuję,
że msza św. w intencji lokatorów naszego osiedla będzie
odprawiona 18.06.2018r. o godz. 8.00

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom które
pomogły w budowaniu I Ołtarza Bożego Ciała oraz wszystkim
ofiarodawcom za złożone ofiary, które przyczyniły się do
upiększenia ołtarza. W ich intencji zostanie odprawiona Msza św.
w Kościele św. Jana i Pawła w Dębie dnia 20.06.2018 o godz.8.00

P. P Nieradzik i E.Gniłka
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Z ŻYCIA PARAFII
Chrzty grudzień - styczeń
Michał Antoni Charycki
Julia Ewa Rybacka
Szymon Tomasz Iwański
Kacper Józef Czekała
Lilianna Beata Michalik
Kajetan Pawłowski
Lena Hejlman
Tomasz Adam Stebel
Dawid Michał Przybył
Wiktor Cendrowski
Alan Kamil Brudkowski
Anna Amelia Urlik
Tymoteusz Eliasz Kania
Mateusz Robert Luks

Odeszli do wieczności
Leśniak Erna (lat 75)
Walter Gerard (lat 87)
Popowicz Marianna ( lat 80)
Szuchatowicz-Wołoszyn Zofia (;at 89)
Tekiela Marian (lat 74)
Joszko Krystyna (lat 70)
Leśniak Józef (lat 80)
Stankowiak Andrzej (lat 78)
Szołtysek Helena (lat 88)
Witek Krystyna (lat 80)
Zawilińska Michalina (lat 68)
Czajor Jan (lat 87)
Śmiegielska Zofia (lat 87)
Zuber Janina (lat 79)
Urgacz Łucjan (lat 60)
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
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Śluby
Materla Michał – Materla Monika
Bedla Janusz – Bedla Ewa

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
LIPIEC:
• Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie

i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani
i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

SIERPIEŃ:
• Intencja ogólna: Aby globalne decyzje ekonomiczne

i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
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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
Dębowe duszpasterstwo młodzieży – wybrane piątki po mszy wieczornej

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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