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JUBILEUSZ
„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ mnie namaścił i posłał Mnie
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski od Pana”.

(Łk 4,18 n; Iz 61,1 n)

… każdy z nich jest piękną manifestacją głębokiego przekonania,
iż życie ludzkie może być przepełnione sensem, który całkowicie
lub przynajmniej częściowo opiera się przemijaniu. Obchodząc
jubileusz, wyraża się radość, że oto w życiu konkretnych ludzi albo
bardzo

blisko

nich

spełniło

się

coś

głęboko

sensownego,

co jest przynajmniej odrobinę transcendentalne wobec prawa przemijania. Taki z całą pewnością jest obchodzony przez ostatni rok Jubileusz 125-lecia powstania kościoła pod wezwaniem Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach - Dębie.
Codziennie przekonać się można, że miejsce to nadaje sens życiu
wielu ludzi. To nie tylko „dom z kamieni i złota”, ale przede wszystkim wspólnota serc, budowana od dziesiątek lat. Ciągle silna,
bo wzniesiona na trwałym fundamencie Chrystusa.
Redakcja
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KRONIKA
•

15

września

godz.

12.00

-

Msza

Święta

Jubileuszu

125-lecia istnienia Parafii. Przewodniczył jej Abp Wiktor Skworc.
W homilii zachęcił zebranych w świątyni wiernych, aby wraz

z księżmi posługującymi w parafii byli "wspólnotowym duszpasterzem, który jest zatroskany o tych, którzy nie mają kontaktu
z parafią". (str. 5 - 6). Rozpoczęciu Sumy towarzyszyło pobłogosławienie mozaiki na frontonie
kościoła,

przedstawiającej

Patronów - św. Jana i Pawła
męczenników

(str.

8).

Po Mszy Świętej Arcybiskup wraz z Prezydentem
Miasta Katowice odsłonili

w

przedsionku

kościoła

tablicę, upamiętniającą kapłanów związanych z tutejszą parafią,
a zamordowanych w obozach koncentracyjnych. Świętowanie
niedzieli zakończył koncert zespołu gospel „God’s Property”
i wspólny posiłek na błoniach za kościołem.
•

16 września godz. 19.00 - w naszym kościele miał miejsce „Koncert
sakralny z muzyką Stanisława Moniuszki" w wykonaniu Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. (str. 7)
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KOŚCIÓŁEK FARNY W DĘBIE
Niegdyś długi, szeroki; cegły mu pęczniały
na deszczu, w słońcu więdły, dach odbijał drzazgi.
Obecnie oniemiały, pokurczony dziadek,
ojciec ślicznej dzielnicy, skazanych na topór,
przygniecionej wiaduktem, nutami tranzytu,
nikły, zgasły, nieznany, zapodziany aneks,
wzgardzany, nadal zimne pokazuje oczy,
wystawiony onegdaj, abym i dziś zoczył:
kościółek farny w Dębie, w sąsiedztwie gładkiej,
płytkiej wyrosły rozgwiazdy, gdzie wypada,
gdzie chciałbyś przycisnąć koniecznie,
opodal śmiałych blasków,
które opuszczającym miasto lubią położyć
jęzor na dymiących szybach,
wracającym na śliskie wdrapywać się klapy
i krawędzie lusterek, cęgi bagażników, tudzież,
niegodne wzmianki, lico błotołapu.
Dotąd nie wiesz, rozważasz:
chciałbyś dotknąć paznokciem na ten widok czoła,
następnie, tknąwszy mostka i obydwu barków,
zwinąć na znak zwięzłego umownego amen
smukłą dłoń w mądrze zgrabną lapidarną piąstkę.
Okładasz krótką chwilę przywiane skądś myśli:
wypada to narażać na szwank płynność jazdy?
Jedyną czegoś wartą sztukę przyspieszania?

Grzegorz Hajkowski
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PODZIĘKOWANIA
Serdecznie podziękowanie za uroczyste odprawienie Mszy Świętej
w dniu 14.08.2019 o godz. 8.00 z okazji 70-tych urodzin dla ks. Bogdana
Kani, za oprawę muzyczną Pani organistce Sabinie, pocztowi sztandarowemu oraz wszystkim uczestnikom Mszy Świętej za obecność
i modlitwę.
składa Jadwiga Skibińska

Składam serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi Adamowi
Wyciskowi za uroczyste odprawienie Mszy Świętej w dniu 6.10.2019
o godz. 10.30 z okazji 70 urodzin. Dziękuję również Panu organiście
Wiesławowi za oprawę muzyczną, rodzinie, znajomym oraz wszystkim
uczestnikom Eucharystii.
Serdeczne Bóg zapłać!
Franciszek Nieradzik

Składam serdeczne podziękowanie Księdzu Sebastianowi Mazurowi
za uroczyste odprawienie Mszy Świętej w dniu 20.10.2019 o godz. 12.00
za modlitwę i życzenia z okazji 80-tej rocznicy urodzin. Dziękuję
również Paniom przy sztandarze, organiście Panu Wiesławowi,
przybyłym gościom, rodzinie, sąsiadom i znajomym!
Serdeczne Bóg zapłać!
Gertruda Hornik

W związku z JUBILEUSZEM 125-lecia istnienia Parafii Świętych
Męczenników Jana i Pawła w Dębie swoje podziękowania
wyrazili Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa
oraz Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1
Pan Witold Kwiecień.
Ich treść publikujemy na kolejnych stronach.
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częstochowskiego dra Stanisława

gu w Lichtenstenie. Ponadto swo-

Nowaka 21 października 1999r.

ją siedzibę w Domu Misyjnym

Składa się ono się z zespołu

mają władze prowincji zgroma-

ABP WIKTORA SKWORCA

obiektów do których należą prze-

dzenia i nowicjat. Będąc w sank-

Fragmenty homilii wygłoszonej w czasie Mszy Świętej Jubileuszowej

de wszystkim Dom Misyjny św.

tuarium modliliśmy się, a także

Wawrzyńca oraz Kaplica Matki

uzyskaliśmy indywidualne błogo-

Królowej Przenajdroższej Krwi.

sławieństwo relikwią Krwi Chry-

W Domu Misyjnym przechowuje

stusa.
Elżbieta Gniłka

się relikwie Przenajdroższej Krwi
będące darem Sióstr Przenajdroższej Krwi Chrystusa z Schelenber-

HOMILIA

„...według Starego Testamentu [jubileusz], to szczególny
czas łaski Bożej, to czas powrotu człowieka do Boga,
ale też czas wyrównania nierówności społecznych.
W czasie jubileuszu Człowiek miał prawo wrócić
do swojej własności! Więc [jubileusz] był instytucją,
która wyrównywała społeczne nierówności”.
„Moi drodzy ta Parafia świętuje jubileusz,
to jest czas szczególnej łaski Bożej. Ten czas jubileuszu, to czas
powrotu do własności. Własnością was—stanowiący tę Parafię jest historia tej Parafii. Bogata, piękna i warto by tę historię znać”.

Bądź uwielbiona,
Przenajświętsza Krwi mojego Pana,
którą otaczam najczulszą miłością,
czcią i uwielbieniem.

O Krwi Święta, obmyj mnie.
O Krwi Najdroższa, bogata w miłosierdzie,
oczyść mnie.
O Krwi Bezcenna,
błagaj za mną Boga, swego Ojca,

aby się ulitował nade mną.
Amen.
św. Gertruda
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„...historia nie jest czymś samoistnym, tylko jest to historia ludzi, którzy tę Wspólnotę Parafialną budowali, tworzyli. Z wdzięcznością spoglądamy na tych, którzy mieli
odwagę pod koniec XIX wieku, wystosować list do bpa
Wrocławskiego: <Chcemy parafii, mamy kościół, ale chcemy parafii>.”.
„...ta Parafia, kiedy przyjrzymy się dzisiejszym ciągom
komunikacyjnym stoi niejako u wrót Katowic - tych wielkich Katowic. I ta Parafia właściwie razem z Katowicami rosła.
Między Chorzowem a Katowicami nie było innej parafii tylko ta”.
„...w tym kościele jest pięknie wyeksponowana chrzcielnica. To brama Kościoła, chrzest święty wszystko otwiera”.
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„...Wspólnota Parafialna ss. Jana i Pawła, tu w Katowicach - Dębie,
ma szczególną zasługę w powstaniu - w połowie lat 70—kościoła na Osiedlu Tysiąclecia. Dokładnie pamiętam te czasy, kiedy to osiedle było budowane dla 40 tys. mieszkańców. Ale miało to byś osiedle bez Boga, bez kościoła. I całe życie religijne mieszkańców tego osiedla - budującego się tuż
obok - koncentrowało się w tej parafii. Ta parafia była gościnną parafią.
Nie tylko przyjęła przybyszów, ale równocześnie wspierała starania
o zezwolenia na budowę nowego kościoła”.
„...dzisiaj chciałbym dać świadectwo o zasługach Waszej Parafialnej
Wspólnoty. Bo Moi Drodzy, cośmy otrzymali? - kartkę,
papiery „można budować”, plany, lokalizacje, środki, fundusze,
materiały budowalne. Wszystko trzeba było zdobywać właśnie
w oparciu o Waszą Parafialną Wspólnotę. Moi drodzy, dzisiaj szczególnie Tysiąclecie - obie parafie na 1000leciu - Wam powinny dziękować! Dobrze, że są proboszczowie obu tych parafii. Dziękujemy zatem
tej Parafialnej Wspólnocie, bo wykazała się solidarnością.
Po prostu wspomagała te wspólnoty, które nie miały kościołów,
tych którzy swojego dachu kościoła nad głową nie mieli! Więc Moi Drodzy - raz jeszcze za chciałbym serdecznie podziękować!”
„...bardzo Was proszę, abyście razem z waszymi duszpasterzami z waszym proboszczem i wikariuszem—poczuli się „wspólnotowym
duszpasterzem”, zatroskanym o tych, którzy nie mają związku
z Parafią, rzadko tutaj zaglądają, aby mieli świadomość przynależności
do Kościoła i do Parafii”.

S TOWARZYSZENIE
KRWI CHRYSTUSA
Pielgrzymując w tym roku

grzymów przybywających na re-

po diecezji kaliskiej i częstochow-

kolekcje. W 1989 r. otrzymali oni

skiej nasz pielgrzymka dotarła

grunty od dwóch kobiet pragną-

do Częstochowy, gdzie odwiedzi-

cych w ten sposób wypełnić wolę

liśmy sanktuarium Krwi Chrystu-

swego

sa. Jest to najmłodsze z sanktua-

działkę z przeznaczeniem na po-

riów powstałych w Polsce.

trzeby Kościoła. Jeszcze w tym

który

pozostawił

samym roku powstała pierwsza
H ISTORIA S ANKTUARIUM

kaplica. Przez kolejne lata trwało

K RWI C HRYSTUSA

wznoszenie obiektów zakonnych

Historia Sanktuarium rozpo-

i rekolekcyjnych. Misjonarze zbu-

częła się w końcu lat 80-tych XX

dowali także Dróżki Przenajdroż-

w., kiedy to Misjonarze Krwi

szej Krwi, na które składa się sie-

Chrystusa

terenu

dem kaplic ku czci Siedmiu Prze-

pod budowę domu służącego ce-

lań Krwi Zbawiciela. Sanktuarium

lom formacyjnym zgromadzenia

Krwi Chrystusa zostało oficjalnie

oraz mogącego przyjmować piel-

erygowane

poszukiwali

„Kiedy mój następca zostanie zaproszony przez tutejszego proboszcza
na jubileusz 150lecia tej parafii, jak ona będzie wyglądała wtedy?
- Możemy powiedzieć, że wiele zależy od naszego działania, naszego
zaangażowania, naszego świadectwa, od naszej wierności.
Bardzo Was proszę i życzę, żebyście budowali tutaj ten żywy Kościół.
Bo ten Wasz piękny kościół—może wymagający jeszcze remontów,
malowania, ale to nie jest najważniejsze - ta struktura, służy innej
budowli. Właśnie służy budowaniu Kościoła żywego. Kościół żywy
mocą łaski Bożej, mocą Eucharystii, mocą Bożego Słowa będzie
tu budowany, przez Was, przez waszych duszpasterzy. Amen”.
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ojca,
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przez

arcybiskupa

Klara i Józef mieli dwóch synów –
Zygmunta i Norberta oraz córkę
Gabrielę. J. Banduch w okresie międzywojennym najpierw pracował
w policji, a później jako kelner. Zawodu tego wyuczył się podobno podczas wojny. W latach 30. XX wieku
kiedy rozpoczęto zabudowę osiedla
Św. Ducha rodzina Banduchów zbu-

dowała swój dom przy ul. Cichej.
Potomkowie J. Banducha mieszkają
w nim do dzisiaj.
Józef Banduch zmarł 8 października 1964 roku, pochowany
został na cmentarzu w Dębie, obok
swej żony, Klary zmarłej 22 kwietnia
1955 roku.

KONCERT
ZESPOŁU „ŚLĄSK”
Zespół „Śląsk” obchodzi.
„Koncert sakralny z muzyką Stanisława Moniuszki" dzielił się
na dwie części.

Oprac. Urszula Rzewiczok na podstawie
wspomnień Gabrieli Banduch.
Poświęcenie sztandaru Związku Hallerczyków
w Dębie w 1933 roku. Od lewej: gen. Józef
Haller, Józef Banduch, pośrodku: Wojciech
Korfanty, po prawej: Ławniczak, Gawrych,
Kiełbasa z Chorzowa.

Prawdziwą ucztą duchową stał
się Koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”. Występ wpisał się w obchodzony jubileusz parafialny
i zgromadził wielu parafian, sympatyków kościoła w Dębie,
a także twórczości Stanisława Moniuszki, której koncert dotyczył.

Rewers sztandaru chorągwi Związku
Hallerczyków w Dębie

Wraz z chwilą, kiedy zegar
na wieży kościoła wybił godzinę
19.00, w prezbiterium zaprezentowali się orkiestra i chór.
Śpiewacy zaprezentowali piękne
śląskie stroje, ale przede wszystkim wysoki poziom artystyczny!
Witając zgromadzonych muzyków i gości, Ks. Proboszcz
Adam Wyciska wspomniał
o 100 rocznicy urodzin założyciela
- Stanisława Hadyny jaką
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Pierwszą stanowiły utwory stricte
sakralne. Wykonano „Litanię
Ostrobramską” w dwóch wersjach, „Bogurodzicę”, „Ojcze
Nasz” oraz pieśń „Za rękę weź
mnie Panie”.
Część druga dotyczyła znanych
i lubianych pieśni oraz przyśpiewek związanych z terenem Górnego Śląska. Wśród nich: „Od Siewierza jechał wóz”, „Karliku”,
„Szła dzieweczka”.

Obok zadumy właściwej miejscu
odbywania się koncertu, każdy
z pewnością docenił bogactwo
kultury regionu. Koncert zakończył się owacją na stojąco
i bisem.
Artyści Zespołu „Śląsk” z całą
pewnością uświetnili przeżywany
Jubileusz.
Do organizacji przyczyniła się
Parafia i Miasto Katowice.
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BRACIA DWAJ
Tak w pieśni na ich cześć przywołani zostają święci Jan i Paweł
- patroni naszej Parafii. Od ponad wieku spoglądają
na wszystkich modlących się
w Dębskim kościele - przedstawieni na obrazie umieszczonym
w ołtarzu głównym. Spoglądają
również na życie mieszkańców
dzielnicy, przechodzących, przejeżd ża ją cy ch , śp ies zą cy ch
do pracy i każdego dnia. Od
dnia Jubileuszu wieża kościoła
otrzymała nowy blask - zdobi
ją mozaika przedstawiająca św.
Jana i Pawła, która powstała
w miejsce poprzedniego obrazu
- niszczonego przez warunki atmosferyczne. Skąd pomysł
na mozaikę? Początek mozaik
przypada na I w. n. e., kiedy to
Rzymianie odkryli tę technikę,
a sztuka wczesnochrześcijańska,
przyjęła ją za własną. Następnie
w VI wieku technika mozaikowa
zaznaczyła się w sztuce bizantyńskiej, skąd mozaiki rozprzestrzeniły się na Ruś (XI—XII
wiek). Bezsprzecznie jednak ojczyzną sztuki mozaikowej pozostaje Italia. Renesans mozaikowy
nastąpił w XIX wieku. Dziś wie-

JÓZEF BANDUCH

le kościołów na nowo zdobi się
misternie układanymi kamyczkami. Mozaika zdobiąca fronton
naszego kościoła wpisuje się
w to bogactwo chrześcijaństwa
i sztuki. Wykonawcą nowego
wizerunku męczenników
jest pan Jacek Prandzioch.
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WIEŻA KOŚCIOŁA

Józef Banduch urodził się
25 marca 1890 w Olszynie niedaleko
Herbów w powiecie lublinieckim.
Podczas I wojny światowej został
zwerbowany do armii niemieckiej
i wysłany na front do Francji. Tam
dostał się do francuskiej niewoli.
Pewnego dnia w 1917 roku do obozu
jeńców, w którym przebywał J. Banduch, przyjechał gen. Józef Haller.
Organizował we Francji polską armię. Generał zwrócił się po polsku
do znajdujących się na terenie obozu
mężczyzn: „Kto mnie rozumie proszę
za mną!” J. Banduch poszedł za tym
wezwaniem i w ten sposób znalazł się
w szeregach „błękitnej armii”, nazywanej tak od kolorów mundurów,
jakie nosili żołnierze.
W okresie międzywojennym J.
Banduch mieszkał wraz z rodziną
w Dębie przy ul. Wiejskiej, w domu
swoich teściów, Kamlerów. Pełnił
w tym czasie funkcję prezesa tutejszej chorągwi Związku Hallerczyków. Do działającej od 1923 roku
w Dębie chorągwi należało 30 członków. Dnia 3 września 1933 roku odbyło się poświęcenie sztandaru
tej organizacji. Na uroczystość
tę przybyli: sam gen. Józef Haller,
Wojciech Korfanty oraz tysiąc haller-

czyków
z
całego Górnego Śląska.
Później,
przez całą II
wojnę światową J. Banduch przechował ten sztandar na poddaszu
swego domu przy ul. Cichej.
Przetrwał on w rodzinie do dzisiaj.
Mundur Związku Hallerczyków miał
mniej szczęścia, bo nie zachował się.
Po wybuchu II wojny światowej
i wkroczeniu Niemców do Dębu Józef Banduch wrzucił szablę od munduru do dołu kloacznego na podwórku. Dnia 28 listopada 1936 roku
otrzymał nominację na podporucznika.
J. Banduch ożenił z Klarą Kamler, która pochodziła z Łagiewnik
Wielkich pod Lublińcem. Klara miała
sześcioro rodzeństwa. Pod koniec
XIX wieku jej rodzice – Józef i Matylda z domu Wit – osiedlili się
w Dębie przy ul. Wiejskiej. W domu
Kamlerów mieszkały przez pewien
czas siostry służebniczki NMP,
które przybyły tutaj, aby opiekować
się chorymi w szpitalu gminnym,
znajdującym się przy ul. Szpitalnej.

W PRACOWNI ARTYSTY
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