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PRZYJACIEL

Gazetka Parafii Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach Dębie 11-12/201/2018

P

Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy
Jezusa maleńkiego,
Który swoje bóstwo wydał na ubóstwo
Dla zbawienia naszego.

Kronika Parafii

• 1 listopada przeżywaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. Wczesnym

popołudniem odbyły się w kościele uroczyste nieszpory świąteczne.
Następnie miało miejsce nabożeństwo za zmarłych w trakcie, którego
modląc się różańcem w intencji zmarłych przeszliśmy na cmentarz, gdzie
odbyła się msza święta.
• 2 listopada to wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Tego dnia

każdy kapłan może odprawić 3 msze święte: w intencjach papieża
Franciszka, za wszystkich wiernych zmarłych oraz
• 11 listopada o godzinie miała miejsce uroczysta

msza święta w intencji naszej Ojczyzny w 100
rocznicę odzyskania niepodległości.
• 21 listopada to wspomnienie św. Tarsycjusza. W

tym dniu ksiądz proboszcz – opiekun grupy
ministrantów odprawił w ich intencji mszę
świętą. Po mszy świętej odbyło się spotkanie
przy stole, w którym uczestniczyli proboszcz,
ministranci oraz ich rodzice.
• 22 listopada to dzień urodzin księdza wikariusza Łukasza Zagórskiego.

Solenizant odprawił mszę urodzinową o godzinie 18.00.
strona 3

• 1 grudnia o godzinie 17.30 miały miejsce I nieszpory I niedzieli adwentu.

Rozpoczęły one nowy rok liturgiczny oraz jubileuszowy rok 125 – lecia
istnienia naszej parafii.
• Od 3 grudnia do 22 grudnia trwały roraty. Tegoroczne hasło rorat

brzmiało „Z Duchem Twoim”. Uczestnicy rorat poznawali dary i owoce
Ducha Świętego. Po sobotnich roratach odbywało się już tradycyjne
„słodkie śniadanie” dla dzieci.
• 6 grudnia przypada wspomnienie

świętego Mikołaja. Specjalny gość
przybył również na mszę świętą
roratnią. Na koniec mszy biskup
z Mirry opowiedział o sobie dzieciom
oraz wręczył słodkie prezenty.

• W uroczystość Niepokalanego

Poczęcia NMP Dzieci Maryi
obchodzą swoją uroczystość
patronalną. Na mszy świętej
o godzinie 10.30 dziewczynki
otrzymały medaliki oraz
odnowiły swoje przyrzeczenia,
a nowe złoż yły je po raz
pierwszy. Po eucharystii odbyło
się świętowanie przy stole wraz
z rodzicami.
• W ramach nowenny przed jubileuszem 125 – lecia parafii 18 grudnia

gościliśmy w naszej wspólnocie ks. Mieczysława Kroemera – proboszcza
parafii NMP Królowej Polski w Kobielach. Odprawił mszę świętą
w int. parafian oraz wygłosił Słowo Boże.
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• W czwartek 20 grudnia odbyło się w naszej parafii czuwanie

adwentowe. Rozważaliśmy Słowo Boże, a śpiew prowadziła organistka
p. Sabina.
• W wigilijny poranek zgromadziliśmy się na porannej mszy świętej,

by modlić się w intencji księdza proboszcza z okazji imienin.

Liturgia – piękno i zakorzenienie
procesja i pieśń na wejście
WPROWADZENIE – Źródła wiedzy
Naz wa "procesja" pochodzi od łacińskiego słowa procedere,
oznaczającego iść, postępować naprzód, iść w górę.. Jest to akt religijny
bardzo rozpowszechnionym w świecie religii. Ów akt rytualny ma charakter
wspólnotowy. Procesji mogą towarzyszyć jej śpiewy i modlitwy, mające
formę błagalną lub formę uwielbienia. Wyraża ona duchową podróż, jest
rodzajem świętej wędrówki, podróży w kierunku ziemi obiecanej, wejścia do
sanktuarium, do obrzędu wtajemniczenia. Zanim rozpocznie się procesja,
musi się zebrać zgromadzenie odpowiednio uporządkowane. Rozpoczyna
się w określonym miejscu, przebiega według ustalonego programu i jest
skierowana do określonego celu.
Procesje w Starym Testamencie
- Wyjście z niewoli poza tematem pielgrzymki jest przedstawione jako
wielka procesja w kierunku Ziemi Obiecanej. Pierwsze rozdziały Księgi Liczb
ukazują, jak sam Bóg ustala w detalach porządek poszczególnych rodów,
miejsce sztandarów, sposób kroczenia.
- Podobnie Deuteroizajasz i Księga Ezdrasza (por. Iz 40,3; 52,12; Ezd 1,8-11;
3,3-6.10) opowiadają o powrocie z wygnania - opisują drugie wyjście
z niewoli - jako wielką pielgrzymkę - procesję, na czele której Pan kroczy na
przedzie swojego ludu.
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- Zdobycie Jerycha (por. Joz 6, 1-16) jest "procesją Pana". Arce, niesionej
przez kapłanów, towarzyszy dźwięk trąb, a przed nią kroczy lud.
Obchodzenie murów miasta przez siedem kolejnych dni ma przede
wszystkim charakter błagalny.
- Przeniesienie Arki Przymierza do Jerozolimy (por. 2 Sm 6, 12-19; 1 Krl 15,
25-16,3).. Bóg wchodzi do Miasta Świętego jako zwycięzca i tam ustanawia
miejsce swego przebywania. Dawid pełen radości tańczy z całych sił przy
akompaniamencie muzyki, wyrażając w ten sposób świąteczny i ludowy
charakter procesji. Jest to najważniejsza z procesji opisanych w Starym
Testamencie.
Procesje w Nowym Testamencie
Jedyną procesję, jaką mamy tutaj opisaną, jest wjazd Chrystusa do
Jerozolimy jako prolog do Jego Ofiary krzyżowej. Mesjasz przedstawia się
jako zdobywca, ale wjeżdża na osiołku, ponieważ jest Królem pokornym i
Sługą Pańskim. Procesja ta ma charakter eschatologicznego powrotu
Zbawiciela.
Liturgiczna procesja na wejście
W dzisiejszych czasach podczas sprawowania Eucharystii w zwykłe dni
i niedziele procesja na wejście jest zwykle bardzo krótka. Wynika to m.in.
z faktu, że w większości kościołów z zakrystii można bezpośrednio wejść
do prezbiterium. Jedynie z okazji wyjątkowych uroczystości praktykuje się
tzw. „dłuższe wejście”, kiedy to celebrans wraz ze służbą liturgiczną idą
procesyjnie do ołtarza drogą okrężną – wewnątrz lub na zewnątrz kościoła.
Pełny, liturgiczny skład procesji powinien wyglądać następująco:
a) ministrant (turyferariusz) z dymiącą kadzielnicą, jeśli się stosuje okadzenia;
b) nawikulariusz (obok turyferariusza) – ministrant z tzw. „łódką”,
czyli małym naczyniem o takim kształcie, zawierającym mirrę
c) ministranci niosący zapalone świece, a pomiędzy nimi akolita,
albo inny ministrant z krzyżem;
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d) akolici oraz inni ministranci;
e) diakon, a gdy go nie ma - lektor, niosący nieco uniesiony ku górze
Ewangeliarz (nie zaś lekcjonarz)
f ) kapłan celebrujący.
Źródło: https://liturgia.wiara.pl/doc/420145.Lit/11Pierwszym i podstawowym
źródłem naszej wiedzy o Eucharystii jest Pismo Św.

Notatka z podróży - CYPR

Większości Polaków Cypr kojarzy się ze słońcem, gorącym piaskiem
i tropikalną roślinnością. Dużo w tym prawdy, bowiem pogoda jest tutaj
murowana niemal cały rok, palmy i kaktusy spotkać można częściej niż ludzi,
a temperatura wody w morzu nawet zimą nie spada poniżej 20 stopni
Celsjusza. To właśnie na skąpanym słońcem cypryjskim wybrzeżu miała wg
mitologii greckiej wyłonić się z piany morskiej bogini miłości Afrodyta.
Także i dziś morze jest nieodzownym elementem życia każdego mieszkańca
tej malutkiej wyspy leżącej na granicy Europy i Azji. Wielu z nich w drodze do
pracy (którą rozpoczynają tu nadzwyczaj późno, często dopiero o godzinie
10 rano) zatrzymuje się samochodem w pobliżu którejś z plaż, zażywa
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morskiej kąpieli, relaksuje się na plaży i dopiero później udaje się do miejsca
pracy. Ludzie są tam jakby szczęśliwsi. Może z racji ciągle słonecznej pogody
więcej w nich uśmiechu i radości życia. A może chodzi o coś innego?
W mniejszych miasteczkach Cypryjczycy mają do siebie tyle zaufania,
że rzadko kiedy zamykają drzwi swoich mieszkań czy samochodów na klucz.
W Europie kontynentalnej byłoby to trudne do pomyślenia.
Dziś wyspa Cypr jest podzielona na dwie części – w jednej dominuje język
i kultura grecka, a wyznawaną religią jest prawosławie, w drugiej zaś
przeważa ludność muzułmańska, z tureckiej strefy kulturowej. Co warte
zauważenia, zarówno cerkwie prawosławne jak i meczety islamskie
wypełniają się nie tylko w święta, ale i w ciągu dni powszednich wiernymi,
którzy przechodząc nieopodal świątyń, wstępują na chwilę modlitwy
i kontemplacji. Przy wejściu do cerkwi prawosławnej kobiety zobowiązane
są to przykrycia chustą odsłoniętych części ciała. Wierni czynią znak krzyża
w kierunku odwrotnym do przyjętego w katolicyzmie, następnie modlą się
przy ikonach z wizerunkami świętych i całują je z szacunkiem. Jedną
z najważniejszych świątyń na Cyprze jest Cerkiew św. Łazarza w Larnace.
Łazarza pamiętamy z kart Ewangelii, gdzie opisane jest jego wskrzeszenie
przez Jezusa. Wg jednego z podań miał On w następnych latach swojego
życia trafić właśnie na Cypr, gdzie w mieście Kition (obecnie Larnaka) pełnił
funkcję biskupa do końca swych dni. Później został tam pochowany.
Po latach na miejscu Jego pochówku wzniesiono kościół. Dziś jest to
świątynia prawosławna, niemniej jednak patronem zarówno jej, jak i całego
miasta pozostał św. Łazarz. Innym znanym świętym związanym z Cyprem
jest Barnaba. Był on kuzynem św. Marka Ewangelisty oraz bliskim
towarzyszem św. Pawła, z którym prowadził działalność chrystianizacyjną.
Styczność z religią prawosławną i jej wyznawcami pokazała nam, jak bardzo
zbieżna jest nasza wspólna wizja Dobra, a otwartość lokalnych
mieszkańców po raz kolejny uświadomiła, że Boga znaleźć można
w uśmiechu i prostym przyjacielskim geście drugiej osoby.
• Łukasz Krupa & Arletta Bonk
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pierwsze wzmianki
o Dębie
Pierwsza wzmianka o Dębie pochodzi z końca XIII wieku. Jednak istnieją
dokumenty, które mogą świadczyć o tym, że osadnictwo na tym terenie
istniało znacznie wcześniej. W 1198 roku patriarcha klasztoru bożogrobców
w Jerozolimie Monachus zatwierdził posiadłości tego zakonu, wśród
których wymienione były dwie wsie – Coccha i Bialobezie (Białobrzezie).
Pierwsza nazwa identyfikowana jest przez niektórych badaczy jako
Chorzów, a druga jako dzisiejszy Dąb.
Obie nazwy pojawiły się ponownie w dokumencie wystawionym przez
księcia Władysława Opolskiego w 1257 roku. Czytamy w nim: „Władysław
książę Opolski zezwala prepozytowi miechowskiemu Henrykowi i jego
współbraciom na osadzenie na prawie niemieckim dwóch wsi Chorzowa
i Białobrzezia.” Dokument ten zachował się w kilku odpisach, które
w szczegółach różnią się między sobą. W Kodeksie Małopolskim
wymienione są nazwy: Chorzów i Białobrzezie, natomiast w odpisie
znajdującym się na parafii chorzowskiej występują Chorzów i Dąb. Z kolei
w akcie zatwierdzenia przywilejów dla prepozyta miechowskiego przez
cesarza Rudolfa II z 22 maja 1605 roku wymienione są Chorzów i Białobrzezie.
Pierwotna nazwa Dębu długo przetrwała wśród jego mieszkańców.
W 2. połowie XIX wieku, kiedy ks. Thomas Gbur, budowniczy kościoła
tymczasowego w Dębie, zwracał się z prośbą do biskupa wrocławskiego
o wybranie na jego patronów św. św. Jana i Pawła, męczenników z V wieku
gdyż – jak pisał – „możliwe, że trafia to w czas, [już niepamiętany] kiedy wieś
Białobrzezie zniknęła z powierzchni ziemi i w tym miejscu powstał Dąb”,
święto tych męczenników obchodzono jako święto wotywne za
uratowanie tej miejscowości przed klęską żywiołową (gradobiciem).
Nie znamy daty, kiedy wieś zmieniła nazwę, nie wiemy też, dlaczego tak
się stało Być może miejscowość rzeczywiście nawiedziła klęska żywiołowa,
a być może inna przyczyna doprowadziła do jej wyludnienia. Ks. Ludwik
Bojarski, proboszcz chorzowski pisał w 1792 roku, że Dąb wraz
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z Chorzowem uległ zniszczeniu w wyniku najazdu tatarskiego w 1241 roku,
„tak że zostały tam tylko puste pola i nazwy tych miejscowości jako
wspomnienie”. Ludwik Musioł wysunął na tej podstawie hipotezę,
że ludność, która tutaj zamieszkiwała, uciekła przed nadciągającą nawałnicą
i więcej do swych domostw nie powróciła. Wsie stały nie zasiedlone
i porastały od nowa lasem Kiedy ponownie to miejsce zasiedlono, otrzymało
ono nową nazwę – Krasny Dąb.
Nie wiemy jednak, czy dzisiejszy Dąb możemy rzeczywiście identyfikować
z miejscowością Białobrzezie, o której jest mowa w dokumentach. Trudno
znaleźć uzasadnienie dla zmiany nazwy miejscowej pochodzenia
topograficznego. W XIII wieku dokonywano zmian nazw rozmaitych osad
i miast, lecz związane one były z lokacją na prawie niemieckim. Zakładane
w ten sposób wsie otrzymywały nazwy patronimiczne, wzięte od imienia
bądź nazwiska zasadźcy lub sołtysa. Ludwik Musioł, wybitny badacz
dziejów Śląska, jako pierwszy podważył tę opinię, twierdząc, że chodzi
w tym wypadku o dwie różne miejscowości. Jan Długosz w Liber
beneficiorum dioecensis cracoviensis (Księga uposażeń diecezji
krakowskiej) sytuuje Białobrzezie w parafii mstyczowskiej w powiecie
jędrzejowskim w ziemi krakowskiej. Inni historycy łączą nazwę Białobrzezie
np. z Białobrzegami.
Ludwik Musioł wysunął hipotezę, w myśl której Białobrzezie miało
znajdować się na terenie lasów otaczających Chorzów i Dąb nad potokiem
Jesiona (dzisiaj teren Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku
– obecnie zwanego w celach marketingowych Parkiem Śląskim –
w okolicach Doliny Szwajcarskiej). Jednak dotychczasowe badania
archeologiczne nie potwierdziły tej tezy.
Od XIII wieku Dąb był własnością klasztoru bożogrobców w Miechowie
Dysponujemy niewieloma informacjami o początkach tej miejscowości
i pierwszym okresie jej istnienia. Oryginał dokumentu wystawionego
przez księcia bytomskiego Kazimierza II w dniu 19 marca 1299 roku,
w którym Dąb wymieniony był po raz pierwszy, nie zachował się. Jego treść
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znamy jedynie z przekazów w kronice miechowskiego klasztoru
bożogrobców Miechovia, spisanej w XVII wieku przez zakonnika Samuela
Nakielskiego. W dokumencie tym książę zatwierdził dochody pochodzące
z dwóch wsi – Dębu (Krasny Damb) i Chorzowa – dla Szpitala św. Ducha
w Bytomiu, który należał do zakonu bożogrobców w Miechowie.
W dokumencie czytamy: „My Kazimierz, z Bożej łaski książę bytomski […]
Panu Prepozytowi [przełożonemu klasztoru – przyp. aut.] z Miechowa i innym
braciom Grobu Pańskiego dajemy wieczną wolność co do dwóch wsi, to jest
Chorzowa i Krasnego Dambu, od wszelkich danin oraz podatków lub
powinności […].”
Jan Długosz w swym dziele Liber beneficiorum… pisze, że Szpital
św. Ducha założył książę bytomski Kazimierz. Jego siedziba znajdowała się
pierwotnie w Chorzowie, a później przeniesiony został do Bytomia.
Nie wiemy, kiedy to nastąpiło. W cytowanym dokumencie księcia Kazimierza
mowa jest o dochodach, które „kazaliśmy przeznaczyć na odnowienie Domu
Szpitalnego wspomnianych braci [bożogrobców przyp. – aut.] koło Bytomia”.
Z tekstu wynika więc, że w czasie, gdy powstał ten dokument, Szpital św.
Ducha mieścił się już w Bytomiu. Umieszczono go, jak wszystkie takie
placówki w owym czasie, poza murami grodu, przy jednej z bram
(Krakowskiej), które do niego prowadziły. Szpital otoczony był ogrodem,
za którym rozciągały się pola należące do Chorzowa i Dębu. Przy szpitalu
zbudowana została kaplica pw. św. Ducha, która przebudowana przetrwała
do dnia dzisiejszego.
Książę na uposażenie szpitala przeznaczył dochody z następujących
danin – poradlnego (czyli podatku gruntowego), podwody (czyli prace
transportowe, m.in. pomocy przy zwózce zboża, drewna, itp.) oraz przyznał
prawo do wypasu krów i świń.
Jan Długosz w swym dziele Liber beneficiorum dioecensis cracoviensis
(Księga uposażeń diecezji krakowskiej} – powstałej w latach 1470–1480,
opisał miejscowości należące do diecezji krakowskiej i wymienił
świadczenia należne biskupowi z tych miejscowości. O Dębie, który należał
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wówczas do diecezji krakowskiej, 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.
Wśród historyków wątpliwości budzi stwierdzenie kanonika
krakowskiego o przynależności Dębu do parafii w Michałkowicach
(obecnie dzielnica Siemianowic Śląskich), bo wprawdzie w dokumentach
znajdujemy informacje o przynależności Dębu do parafii michałkowickiej,
jednak pochodzą one z późniejszych okresów, a ich autorzy powołują się
na słowa J. Długosza. Informacje takie odnajdujemy w aktach z 1643 roku
dotyczących sporu o dziesięcinę ze wsi Dąb między proboszczem
michałkowickim a prepozytem chorzowskim (proboszczem, który zarządzał
parafią w imieniu klasztoru bożogrobców w Miechowicach) ks. Janem
Saczalskim Proboszcz powoływał się w swojej argumentacji na informacje
pochodzące z dzieła J. Długosza oraz na Liber Retaxationum biskupa
krakowskiego Piotra Tomickiego, w której przynależność dziesięciny
dębskiej do Michałkowic została zaznaczona.
Historycy nie potrafią określić również lat, w jakich Dąb miałby należeć
do parafii w Michałkowicach. Pierwsze wzmianki w dokumentach
o tamtejszej parafii pochodzą z XIV wieku Dokładnej daty jej powstania nie
znamy. Jest jednak starsza od parafii chorzowskiej, co mogłoby wskazywać
na wcześniejszą przynależność Dębu do parafii michałkowickiej. Ludwik
Musioł twierdzi, że Dąb zmienił przynależność parafialną między latami
1560 a 1590 w związku z walkami religijnymi w czasach reformacji, gdyż
w aktach wizytacji parafii michałkowickiej w 1598 roku Dąb nie został
wymieniony.
Oprac. Urszula Rzewiczok
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Stowarzyszenie Krwi Chrystusa
Cytaty z listów św. Marii de Mattias mówiące o Krwi Chrystusa
24. O,tak! Podziwiajmy drogi Boskiej Opatrzności… Błogosławmy po
tysiąckroć Przenajświętszą Krew Jezusa i często ofiarujemy Ją za tak
wielkiego dobroczyńcę… Widzisz, moja droga, jak dobrze jest złożyć całą
swoją nadzieję w Panu; widzimy to w tym wydarzeniu, że nasze nadzieje nie
będą zawiedzione. [338]
25. Bądz dzielna i zachowaj pokój serca; przyjmuj wszystko z ręki Boga.
Swego ducha uczyń łagodnym w Krwi Jezusa Ukrzyżowanego i bądź
radosna. [640]
26. Bóg pragnie mieć dla siebie (ubogich),bowiem są ceną Najdroższej
Krwi Jego Najmilszego Syna. Bądź odważna i wyrzeknijmy się wszystkich
rzeczy światowych i szukajmy Królestwa Bożego. [718]
27. Polecam Ci, miej na uwadze książki przychodu i rozchodu, jak również
historię. Niech wszystko będzie dobrze uporządkowane na chwałę Boskiej
Krwi. [183]
28. ...bądźcie posłuszne, abyście zasłużyły na przebywanie w towarzystwie
Najświętszej Dziewicy i Aniołów, którzy tam mieszkają i ofiarujcie wraz z nimi
Ojcu Niebieskiemu Najdroższą Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. [794]
29. Dodaj sobie otuchy, módl się i miej ufność w Najdroższej Krwi Jezusa,
która cię uzdrowi. Dlatego też życzę, abyś czuła się dobrze i w posłu-szeństwie starała się dojść do pełnego zdrowia na chwałę Bożą. Jezus jest
z tobą i dopomoże ci we wszystkim, a także Najświętsza Dziewica…
Posłuszeństwo i dąż do świętości. [827]
30. Niech nie będzie nikogo między nami, córkami tego nowego
Zgromadzenia, które walczy pod patronatem Przenajdroższej Krwi, kto by
unikał jakichkolwiek cierpień; byłoby to niestosownością ze strony tych
nowych oblubienic Ukrzyżowanego.[192]
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31. Moje serce odczuwa Twoje cierpienie. O, jakże jest dotkliwe. Jakże
bardzo chciałabym Ci pomóc, gdyby to było możliwe. Lecz ufam, iż przyjdzie
dla Ciebie pociecha z Przenajdroższej Krwi i Najświętszej Matki oraz od św.
Józefa. Cierpienia Twoje, przyjęte z oddaniem, staną się jednego dnia koroną
w niebie. Ufajmy mocno i módlmy się z wiarą... [871]
32. Wydaje się, że choroba Siostry potrwa dłużej. Nie upadaj na duchu
i staraj się cierpieć z miłości ku Bogu. Piękną będzie dla ciebie koroną
w niebie…. Przejdziemy przez wiele cierpień zanim wejdziemy do nieba.
Wielkiej ufności w Najdroższej Krwi Jezusa. Prosimy Boga, aby dopomógł
nam poznać wielką wartość cierpień. Dla duszy, która kocha Jezusa
Chrystusa, cierpienie jest drogie i wydaje się jej zawsze, że jej cierpienia są
niczym wobec Tego, który cierpiał i umarł na Krzyżu z miłości ku nam. [876]
33. Milczeniem i modlitwą lepiej poznamy skarb Krzyża, który jest
uświęcony Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa. O, jak błądzimy, kiedy
unikamy Krzyża; jeśli omijamy go z jednej strony, to z drugiej wpadamy
w nieskończoność innych mąk, które nas zasmucają i nie dają żadnej nadziei.
[759]
34. Odwagi, córko, zachęcajmy się nawzajem, by cierpieć chętnie z miłości
ku Jezusowi, który z ogromnej miłości oddał za nas Swoją Krew... [708]
35. ...jedyną naszą pociechą jest Jezus i Jego Krzyż. Zapalaj się do cierpienia
z oddaniem. Nadejdzie dzień, kiedy cieszyć się będziemy w niebie dzięki
zasługom Boskiej Krwi, która nas zbawiła. Możemy mówić do Niego
z uczuciem szczerej miłości „Jezu mój, Ty jesteś całą Nadzieją moją”. [667]
- E.G.
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PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania
za odprawioną mszę świętą
ks. proboszczowi Adamowi Wyciskowi
w dniu 14.10.2018 o godz. 9.00
z okazji 60 lat sakramentu małżeństwa
oraz pocztowi sztandarowemu,
organiście p. Wiesławowi oraz rodzinie
i wszystkim uczestnikom uroczystej mszy świętej.
Serdeczne Bóg zapłać
Wanda i Hubert Wilaszek

Serdeczne podziękowania
za uroczyste odprawienie mszy św.
ks. Bogdanowi Kania w dniu 4.11.2018r.
z okazji 60-tej rocznicy zawarcia związku
małżeńskiego, panu organiście Wiesławowi
za oprawę muzyczną, pocztowi sztandarowemu,
wszystkim uczestnikom uroczystości za udział
we mszy św. i życzenia.
Serdeczne Bóg zapłać
Renata i Walter Lukasek

Parafialny Zespół Caritas
składa serdeczne podziękowanie
wszystkim parafianom, którzy podzielili się
art. żywnościowymi.
Artykułami tymi obdarowaliśmy najuboższych
naszych parafian.
Serdeczne Bóg zapłać
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Adoracja Róż Różańcowych
przed Najświętszym Sakramentem
w 2019 roku
Róża Różańcowa nr 1
3.01. | 7.02. | 14.03. | 25.04. | 11.07. | 22.08. | 26.09. | 12.12.

Róża Różańcowa nr 2
10.01. | 14.02. | 21.03. | 6.06. | 18.07. | 29.08. | 14.11. | 19.12.

Róża Różańcowa nr 3
17.01. | 21.02. | 28.03. | 13.06. | 25.07. | 5.09. | 21.11.

Róża Różańcowa nr 4
24.01. | 28.02. | 4.04. | 27.06. | 1.08. | 12.09. | 28.11.

Róża Różańcowa nr 5
31.01. | 7.03. | 11.04. | 4.07. | 8.08. | 19.09. | 5.12.
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PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

Styczeń:
Intencja ewangelizacyjna:
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej,
aby idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie
Pana do niesienia światu radości Ewangelii.
•

Luty:
Intencja ogólna:
O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi
i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.
•
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ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2018/2019
w parafii Św. Jana i Pawła Katowice-Dąb
dzień godz.

ulica

dzień godz.

ulica

02.01.
śr.

16.00

1) Jabłoniowa 54, 50
2) Jabłoniowa 48, 46

18.01.
pt.

16.00

1) Dębowa 96-42
2) Dębowa 17a, 21a

03.01.
czw.

16.00

1) Jabłoniowa 37c, 39c, 41c

19.01.
sob.

14.00

1) Baildona 6, 8, 10, 12, 14, 16

04.01.
pt.

16.00

1) Jabłoniowa 41a, 35b, 37b

20.01.
nd.

14.00

1) Baildona 20, 22
2) Baildona 24

05.01.
sob.

14.00

1) Jabłoniowa 39b, 41b, 35c
2) Morelowa 21-1, 12

21.01.
pon.

16.00

1) Dębowa 19a, 23a
2) Lipowa 7-1, Węglowa, Dębowa 31-5,
Chorzowska 145

06.01.
nd.

14.00

1) Cicha 21-9
2) Cicha 24-8

22.01.
wt.

16.00

1) Bukowa 6, 5, 4, 3, 1
2) Bukowa 2, Agnieszki 3-29

07.01.
pon.

16.00

1) Cicha 32-26, 23, 25, Błękitna 12
2) Brzoskwiniowa 16-1, 21

23.01.
śr.

16.00

1) Agnieszki 26-2
2) Chorzowska, Zielony Zaułek

08.01.
wt.

16.00

1) Błękitna 10a, 10
2) Błękitna 6a, 6

24.01.
czw.

16.00

1) Studzienna
2) Szpitalna, Wiejska, Sportowa 31

09.01.
śr.

16.00

1) Błękitna 2, 4
2) Błękitna 8a, 8

25.01.
pt.

16.00

1) Sportowa 30c, 30b, 30a, 30
2) Sportowa 31c, 31b, 31a

10.01.
czw.

16.00

1) Ściegiennego 17-7
2) Ściegiennego 21, 19

26.01.
sob.

-

11.01.
pt.

16.00

1) Ściegiennego 88-74, 23

27.01.
nd.

14.00

1) Dębowa 26, 26a, 26b,
Sportowa 27, 27a

12.01.
sob.

14.00

1) Jasna 26-2

28.01.
pon.

14.00

1) Sportowa 27d, 27c, 27b
2) Sportowa 15, Sportowa 36, 36a, 36b

13.01.
nd.

14.00

1) Jasna 21-1
2) Dębowa 53, 53a, 53b, 53c

29.01.
wt.

16.00

1) Sportowa 32, 32a, 32b, 32c
2) Złota 39, 37, 35, 33, 31

14.01.
pon.

16.00

1) Dębowa 73-55
2) Dębowa 51-33

30.01.
śr.

16.00

1) Złota 13-3
2) Złota 45a, 43a, 41a

15.01.
wt.

16.00

1) Dębowa 105-93

31.01.
czw.

16.00

1) Złota 29-21, 22
2) Złota 17a, 17, 15

16.01.
śr.

16.00

1) Dębowa 73a, 75-89
2) Dębowa 8-22

01.02.
pt.

16.00

1) Złota 45, 43, 41

17.01.
czw.

16.00

1) Dębowa 4-6
2) Źródlana, Dębowa 28-40

02.02.
sob.

16.00

KOLĘDA DODATKOWA

-

Chęć przyjęcia kolędy na ul. Baildona
prosimy zgłosić za pomocą e-maila:dab@archidiecezjakatowicka.pl
lub telefonicznie pod numerem: 32/254-70-28
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PROGRAM UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU
125-LECIA PARAFII W DĘBIE
01.12.2018 / godz. 17:30 Uroczyste Nieszpory inaugurujące Parafialny Rok

Jubileuszowy
18.12.2018 / godz. 18:00 Msza św. w int. Parafian w ramach Nowenny przed

Jubileuszem - Ks. Mieczysław Kroemer; temat: Jubileusz
18.01.2019 / godz. 18:00 Msza św. w int. Parafian w ramach Nowenny przed

Jubileuszem - Ks. Andrzej Kołek; temat: chrzest
18.02.2019 / godz. 18:00 Msza św. w int. Parafian w ramach Nowenny przed

Jubileuszem - Ks. Sebastian Bureza; temat: Eucharystia
18.03.2019 / godz. 18:00 Msza św. w int. Parafian w ramach Nowenny przed

Jubileuszem - Ks. Marek Lampa; temat: sakrament
pokuty
07.04-10.04.2019 Jubileuszowe Parafialne Rekolekcje Wielkopostne;

prowadzenie: O. Krzysztof Gierat CMF
17.04.2019 / godz. 18:00 Msza św. w int. Parafian w ramach Nowenny przed

Jubileuszem - Ks. Marek Górka; temat: kapłaństwo
17.05.2019 / godz. 18:00 Msza św. w int. Parafian w ramach Nowenny przed

Jubileuszem - Ks. Piotr Krawiec; temat: namaszczenie
chorych
18.05.2019 / godz. 13:00 Msza św. Jubileuszowa 50-lecia urodzin i 25-lecia

kapłaństwa Księdza Proboszcza Adama Wyciska
18.06.2019 / godz. 18:00 Msza św. w int. Parafian w ramach Nowenny przed

Jubileuszem - Ks. Ryszard Kokoszka; temat: małżeństwo
23.06.2019 Uroczystość Odpustowa ku czci Świętych Patronów

Jana i Pawła; kaznodzieja odpustowy: Ks. Paweł Czyrnik
18.07.2019 / godz. 18:00 Msza św. w int. Parafian w ramach Nowenny przed

Jubileuszem - Ks. Franciszek Gruszk a; temat:
bierzmowanie
18.08.2019 / godz. 16:00 Msza św. w int. Parafian w ramach Nowenny przed

Jubileuszem - Ks. Jacek Klepacz: temat: Święci Jan
i Paweł
14.09.2019 / godz. 19:00 Koncert Jubileuszowy 125-lecia Parafii w wykonaniu

Zespołu Pieśni i Tańca„Śląsk” – w trakcie załatwiania
15.09.2019 / godz. 12:00 Centralna Uroczystość Jubileuszu – Msza św. w int.

Parafian pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa
Wiktora Skworca
15.09.2019 / godz. 14:00 Koncert chóru gospel God's Property z Tychów
30.11.2019 / godz. 17:30 Nieszpory zamykające Parafialny Rok Jubileuszowy
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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@archidiecezjakatowice.pl
Adres e-mail gazetki: przyjacieldab@gmail.com

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

