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B ÓG

SIĘ

Z PANNY NARODZIŁ

PIELGRZYMKA DO POZNANIA – 21.10.2020r.
POZNAŃSKI TRAKT EUCHARYSTYCZNY

ŻYCZENIA

4:30 – wyjazd z parafii
10:00 – kościół OO. Jezuitów
11:00 – kościół Najśw. Krwi Pana Jezusa, Msza św.
13:00 – kościół Bożego Ciała
14:00 – czas wolny
15:30 – wyjazd
21:00 – powrót do parafii

„Bóg się z Panny narodził,
By ludzi oswobodził,
Tego dnia wesołego,
Narodzenia Bożego,
Weselmy się, radujmy się,
Bogu cześć dajmy”.

CENA: 115 PLN
Zapisy w kancelarii parafialnej i na stronie internetowej parafii: www.fara-dab.pl

(z kolędy na Boże Narodzenie)

Czcigodni Parafianie!
W tym szczególnym dla nas wszystkich czasie Bożego Narodzenia

pragniemy

złożyć

Wam

najserdeczniejsze

życzenia!

TYM, który nas codziennie łączy jest Jezus Chrystus, wypełniający

swoja obecnością naszą parafialną świątynię.
Życzymy Wam, abyście każdego dnia stawali się świadkami
narodzin Chrystusa na ołtarzu, w czasie Mszy Świętej! Niech stwarza

Św. Mikołaj, Aniołek i…. ?

Wasze serca na nowo! Niech przemienia Wasze rodziny swoją
miłością! Niech Was nieustannie obdarza pokojem!
Niech Nowy Rok 2020 będzie kolejną okazją, by podjąć nowe
postanowienia, które przybliżając do Boga, przybliżą Was również

do każdego człowieka!
Wasi Duszpasterze
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KRONIKA

PIĄTEK – 24.04.2020
6.30 – MSZA ŚWIĘTA
7.00 – śniadanie
7.45 – wyjazd
8.00 – Nawra (sanktuarium NMP Wspomożycielki Wiernych) – 9.00
9.15 – Bielczyny (sanktuarium bł. Juty) – 10.15
10.30 – Lisewo (sanktuarium MB Śnieżnej) – 11.30
12.00 – Chełmno (sanktuarium MB Bolesnej) – 13.00
13.45 – Grudziądz (sanktuarium MB Łaskawej) – 14.45
15.00 – Mokre (sanktuarium MB Mokrzańskiej) – 16.00
16.45 – Jabłonowo Pomorskie (sanktuarium bł. Marii Karłowskiej) – 17.45
18.00 – Rywałd (sanktuarium MB Rywałdzkiej) – 19.00
20.00 – Zamek Bierzgłowski, obiadokolacja, nocleg.

•

WRZESIEŃ - przyniósł zmiany wikariuszowskie w naszej Parafii.
Decyzją Księdza Arcybiskupa ks. Łukasz Zagórski po trzech latach
posługi w Dębie, został przeniesiony do Parafii MB Uzdrowienia
Chorych w Rydułtowach - Orłowcu. Jego miejsce zajął
ks. Sebastian Mazur, posługujący do tej pory w Michałkowicach.

•

PAŹDZIERNIK - upłynął w naszej parafii pod znakiem modlitwy
różańcowej. W ogłoszonym przez Papieża Franciszka
„Nadzwyczajnym miesiącu misyjnym”, polecaliśmy Bogu sprawę
misji na całym świecie.

•

W czwartek 31 października odbył się kolejny Marsz Świętych.
Tym razem radosny orszak przeszedł z Parafii św. Józefa
na Załężu do naszego kościoła, śpiewając Litanię do Wszystkich
Świętych. W dębskim kościele odbyło się krótkie nabożeństwo,
po którym rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze przebranie.

•

Początek listopada jak co roku związany jest z zadumą nad sensem
świętości i ludzkiego życia w ogóle. Po raz kolejny stanęliśmy
do modlitwy nad grobami naszych bliskich. Tradycyjnie 1 listopada odbyło się nabożeństwo za zmarłych w kościele z procesją
na cmentarz, a także Msza Święta na cmentarzu parafialnym.

•

29 listopada swoje urodziny obchodził ksiądz wikariusz Sebastian
Mazur. O godz. 18.00 odprawiona została Msza Święta z prośbą
o wszelkie potrzebne łaski w dalszej posłudze kapłańskiej.

•

30 listopada odbyły się nieszpory kończące Jubileusz 125-lecia
Parafii. Tym samym rozpoczęliśmy I Niedzielę Adwentu i Nowy
Rok Liturgiczny, którego mottem są słowa: „Eucharystia daje
życie”.

•

1 grudnia w naszej parafii po raz pierwszy została odprawiona
Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.
Będzie ona regularnie celebrowana w pierwszą niedzielę miesięcy
parzystych (luty, kwiecień itd…).

SOBOTA – 25.04.2020
6.30 – MSZA ŚWIĘTA
7.00 – śniadanie
7.45 - wyjazd
8.30 – Chełmonie (sanktuarium MB Brzemiennej) – 9.30
10.15 – Toruń (sanktuarium MB Podgórskiej) – 11.00
11.15 – Toruń (sanktuarium Miłosierdzia Bożego), obiad – 13.00
13.15 – Toruń (sanktuarium bł. Stefana W. Frelichowskiego) – 14.00
14.05 – Toruń (sanktuarium MB Nieust. Pomocy) – 14.50
14.55 – wizyta w Radio Maryja
15.55 – Toruń (sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji) – 17.00
22.30 – powrót do Katowic z postojem na posiłek.

CENA: 840 PLN
PIELGRZYMKA DO WARSZAWY – 7.06.2020r.
BEATYFIKACJA
KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

5:00 – wyjazd z parafii
10:00 – przyjazd na miejsce parkingowe
12:00 - Msza św. beatyfikacyjna
15:30 – wyjazd z parkingu
16:00 – przerwa na obiad (we własnym zakresie) w zajeździe
22:00 – powrót do parafii
CENA: 100 PLN
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•

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny rozpoczęliśmy odwiedziny duszpasterskie.
Tego dnia w kaplicy przy Silesia City Center odbywał się odpust
ku czci św. Barbary. Mszy Świętej o godz. 19.00 przewodniczył
bp Grzegorz Olszowski, który wygłosił również homilię.

PIELGRZYMKI
SANKTUARIA MAZUR i DIECEZJI TORUŃSKIEJ
20-25.04.2020r.
PONIEDZIAŁEK – 20.04.2020

Gdy noc nas wchłonie,
niebo się zamknie
Nad kopalniami,
święta Barbaro,
Bądź nam pomocą,
módl się za nami.

8.00 – MSZA ŚWIĘTA w kościele parafialnym w Katowicach-Dębie
9.00 – wyjazd, po drodze obiad
16.30 – Różanystok (sanktuarium MB Różanostockiej), zakwaterowanie
17.45 – zwiedzanie sanktuarium
18.45 - obiadokolacja, nocleg.

WTOREK – 21.04.2020

Wśród czarnych sklepień,
gdzie śmierć się czai
W mrokach ciemności,
otocz opieką,
Bądź dla nas wszystkich
morzem światłości.

8.00 – śniadanie
9.00 – wyjazd
9.15 – Lipsk (Sanktuarium Matki Bożej Bazylianki) – 10.15
11.15 – Sejny (Matki Bożej Sejneńskiej), obiad – 13.15
13.45 – Studzieniczna (Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej) – 14.45
15.45 – Ełk (sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Katedrze w Ełku) – 16.45
16.50 – Ełk (sanktuarium Bożego Miłosierdzia), MSZA ŚWIĘTA – 18.45
20.00 – Różanystok, obiadokolacja, nocleg.

Śmierć niespodzianą
oddal skinieniem
I uproś Boga,
niech nas omija
Żywioł podziemi i śmierć,
i trwoga.

ŚRODA – 22.04.2020
9.00 – śniadanie
9.45 – wyjazd
10.15 – Krasnybór (Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Krasnoborskiej) – 11.15
11.45 – Rajgród (Sanktuarium Matki Bożej Rajgrodzkiej) – 12.45
14.45 – po drodze obiad, Olecko (Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego) –
15.45
16.45 – Giżycko (Sanktuarium św. Brunona), MSZA ŚWIĘTA – 18.45
19.30 – Święta Lipka /sanktuarium MB Świętolipskiej/, obiadokolacja, nocleg.

Wyprowadź z ciemni,
niech wiatr ochłodzi
Zradlone czoła,
niech ręka dotknie
Powierzchni ziemi,
kłosu i zioła.

CZWARTEK – 23.04.2020

A kres, gdy przyjdzie,
Bóg czas zatrzyma
Nad kopalniami,
święta Barbaro,
Połącz nas z niebem,
módl się wraz z nami.

Ołtarz św. Barbary w kaplicy przy SCC
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7.00 – śniadanie
7.45 – zwiedzanie sanktuarium
8.45 – wyjazd
10.15 – Krosno (sanktuarium maryjne) – 11.15
13.00 – Działdowo (sanktuarium Męczenników Działdowa), obiad – 15.00
15.30 – Boleszyn (sanktuarium MB Boleszyńskiej) – 16.30
17.30 – Wąbrzeźno (sanktuarium MB Brzemiennej), MSZA ŚWIĘTA – 19.15
20.00 - Zamek Bierzgłowski, obiadokolacja, nocleg.
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PODZIĘKOWANIA

Parafialny Zespół Caritas
składa serdeczne podziękowanie
wszystkim parafianom,
którzy podzielili się artykułami
żywnościowymi.
Zostali nimi obdarowani
nasi najubożsi parafianie.
Serdeczne Bóg zapłać!

***
Dziękuję wszystkim za modlitwę w czasie Eucharystii
dnia 29 listopada 2019, którą sprawowałem z okazji moich urodzin.
Dziękuję Ks. Proboszczowi Adamowi, Ks. Bogdanowi,
grupom parafialnym, delegacjom, oraz gościom z bliska i daleka!
Dziękuję za wszelkie życzenia, prezenty i zobowiązania modlitewne
składane z tej okazji!
Ks. Sebastian Mazur

***
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ZMIANY

KS. SEBASTIAN MAZUR
Prowokowany kolejnymi zapytaniami o „wywiad” spieszę napisać kilka zdań o sobie. Przy okazji odwiedzin duszpasterskich słyszę pytania, czy „dobrze księdzu
u nas?”. Często odpowiadam, że inaczej niż
w parafii poprzedniej.
Inaczej, nie znaczy ani
lepiej,
ani
gorzej.
Nie znaczy też nijak.
Znaczy WYJĄTKOWO
- do rzeczy więc. W maju upłynęły trzy lata,
odkąd przyjąłem święcenia w katowickiej katedrze. Pierwsze kapłańskie kroki stawiałem w parafii św.
Michała
Archanioła
w
Michałkowicach.
Odwołując się jednak
do początku mojego życia, wszystko zaczęło
się
w
Pszczynie.
Tam wraz z dwa lata starszym bratem wychowywałem się pod
okiem mamy i dziadków (ojciec
zmarł wcześnie, zaledwie w rok
po moim urodzeniu). Dom jest dla
mnie bardzo ważnym miejscem.
Wiążę z nim wiele dobrych wspomnień również tych związanych

z moją drogą do kapłaństwa, która
nie była taka oczywista.
Zapytacie, jak to? Liceum
kończyłem z myślą o studiowaniu
filologii polskiej. Prosta sprawa chciałem być nauczycielem języka polskiego. Od
zawsze kochałem literaturę, język i wszystko, co
z tym związane. W ostatniej jednak chwili zrezygnowałem z tego i poszedłem do seminarium
z tzw. „drugiego naboru”. Nie byłem nigdy
ministrantem. Nie byłem
seminaryjnym pewniakiem. Codziennie pytałem Pana Boga, czy to
na pewno ta droga…
w seminarium nauczyłem się wiele, poznałem
wspaniałych braci którzy zdecydowali się
na kapłaństwo, bądź rozeznając stwierdzili, że chcą założyć rodziny.
Przekonałem się, że kapłaństwo w żaden sposób nie przekreśla
mojego dotychczasowego życia,
ale sprawia że jest ono „pełniejsze”.
Odkrywam kapłaństwo we wszystkich moich pasjach: w muzyce,
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ADORACJE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH W 2020 ROKU
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18.12

w najlepsze. Odpoczynek niespodziewanie przerwało bicie dzwonów o godz. 17.45. Otwierając oczy,
dostrzegł tłum gapiów, dziwnie odświętnie ubranych. Tego dnia
po raz pierwszy bali się wejść do
kościoła, bo u jego drzwi leżał potężny lew. Ku zdziwieniu wszystkich zwierzę znane jako niebezpieczne, stało się przyjacielem
wszystkich. Co więcej, każdej niedzieli oczekuje dzieci na Mszy
Świętej o godz. 10.30. Następnie
chętnie spędza tydzień w domach
naszych małych parafian. W plecaku (który zawsze ma przy sobie)
znajduje się Biblia i wiele prezentów. Zapraszamy więc na spotkanie

20.11

Najmłodsi nasi parafianie już go
poznali, ale czy na pewno wszyscy?
Znudzony życiem w pobliskim ZOO, wyruszył w wielką podróż. Postanowił zwiedzić caaaały
świat, ale i ta podróż szybko dobiegła końca. Zmęczony więc drogą położył się w wieży i zasnął.
Była to wrześniowa sobota. Wracający z pracy, spoglądali w kierunku kościoła, a na ich twarzach rysowało się zdziwienie, połączone
z przerażeniem. Mówili: „Jak to?!
W centrum Katowic?! Co on tutaj
robi?! Zamknąć go w klatce?!”.
Uciekali z krzykiem. Ten jednak
nic sobie z tego nie robił, drzemał

16.10

KRZYŚ

18.09

Ks. Sebastian Mazur

A DORACJE

21.08

ko, że posługa w Dębie jest kolejnym darem Bożym, który przyjmuje z radością. Ks. Łukaszowi
Zagórskiemu, mojemu serdecznemu bratu rocznikowemu dziękuję
za wszystko, co zrobił dla Was
przez ostatni czas!

17.07

w sztuce, w literaturze, w wędrówkach górskich, a nawet w sporcie!
Mimo, że nie podjąłem studiów
na wydziale filologii, to jestem nauczycielem w katowickim VIII LO,
obroniłem licencjat dotyczący języka współczesnych homilii. Wszystko to, wpisuje się w moje zawołanie
prymicyjne: „Cóż masz, czego byś
nie otrzymał?”. Wierzę więc głębo-

Nie oszczędził On bowiem Syna swego,
lecz Go wydał za wszystkich nas,
byśmy się zbawili i oczyścili z grzechów
naszą Krwią Jego
Jezus dla nas stał się człowiekiem. Przyjął niebezpieczeństwo prześladowań.
Doświadczył nieporozumień i negacji przyjął niesprawiedliwy osąd.
Dał nam swoje życie, swoją krew.
Abyśmy się Krwią Jego usprawiedliwili
i wybawili od gniewu Jego.
Abyśmy, którzy od Niego oddzieleni byliśmy,
znów się zjednoczyli przez Krew Syna Jego.
Aby nas wybawić od naszego życia bez miłości. Aby nas wybawić od naszej
obojętności. Aby nas wybawić od naszych zmartwień i pychy. Aby nas wybawić od naszej rozpaczy.

z lwem, który królewską godność
oddał Panu Jezusowi. Ten lew,
to (jak nazwały go dzieci)
„KRZYSZTOF” - bo niesie nam
wszystkim Chrystusa, tak jak robił
to św. Krzysztof.

PAMIĘTAJCIE!
Niedziela, godz. 10.30 Msza Św.
z udziałem dzieci,
a po niej katecheza z Krzysiem!

Panie, Boże mój, cóż Ci oddam za wszystko,
coś mi dał, Kielich zbawienia wezmę i mocy
Krwi Twojej wzywać będę.
Przyjmę Kielich zbawienia z ufnością w moc Krwi.
Przyjmę Kielich zbawienia i zawsze będę czerpać z tego źródła.
Przyjmę Kielich zbawienia i dam go wszystkim, którzy go potrzebują.
Przyjmę Kielich zbawienia i ofiaruję go Ojcu jako ofiarę dziękczynną.
Przyjmę Kielich zbawienia i zaśpiewam niekończący się hymn zbawienia.
Śpiewajcie Jezusowi wszyscy święci Jego,
śpiewajcie i wyznawajcie świętość Jego,
albowiem On nas umiłował i obmył we Krwi swojej.
Został Wspomożycielem i Zbawicielem naszym.
Ponieważ On stał się naszym Odkupicielem. Ponieważ nas umiłował i obmył
nas w Swoją Krwią. Ponieważ stał się naszą Pomocą i naszym Zbawicielem.
Stał się naszym życiem i naszym pokojem, naszą radością i naszą nadzieją.
Na wieki bądź błogosławiona Krwi Jezusowa,
albowiem uczyniłaś nam te cuda.
Bądź pochwalony Jezu na wieki i niech się napełni
niebo i ziemia chwałą Krwi Jego.
oprac. Elżbieta Giłka
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Lew ma, wiadomo, pazur lwi,
Lew sobie z wszystkich wrogów
drwi.
Bo jak lew tylko ryknie,
To wróg natychmiast zniknie.
Strona 7

BŁOGOSŁAWIENI
W mijającym roku papież Franciszek wydał decyzję o beatyfikacji dwóch kapłanów. Do grona błogosławionych zostaną włączeni
ks. Jan Macha - kapłan archidiecezji katowickiej, oraz Stefan
Kardynał Wyszyński.

SŁ. B. STEFAN KARDYNAŁ
WYSZYŃSKI

SŁ. B. KS. JAN MACHA

28 listopada 2019
papież Franciszek podpisał
dekret o jego męczeństwie,
otwierając drogę do jego beatyfikacji.
Ks. Jan Macha będzie pierwszym beatyfikowanym
kapłanem, który formację
przeszedł w śląskim seminarium.

2 października 2019
podczas audiencji dla prefekta
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Giovanniego Angelo
Becciu, papież Franciszek
upoważnił Kongregację
do ogłoszenia dekretu o cudzie.

Data beatyfikacji nie jest jeszcze
oficjalne podana.
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Beatyfikacja odbędzie się
7 czerwca 2020 roku
na Placu Piłsudskiego
w Warszawie.
(dalej znajdziecie propozycję
wyjazdu z naszej parafii)

S TOWARZYSZENIE
KRWI CHRYSTUSA
Refleksja na 185 rocznicę powstania Zgromadzenia
Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
W tym jubileuszowym roku,
w którym przypada 185 rocznica założenia Zgromadzenia, celebrowanie święta
Marii De Mattias jest bardzo piękną
okazją by poczuć się jeszcze bardziej
zjednoczonymi, jako jedno ciało
oraz ożywionymi przez jej własną pasję
misyjną.
„Marzenie Marii De Mattias trwa
w życiu i zaangażowaniu każdej z nas,
które jesteśmy powołane, by być adoratorkami apostołkami Przenajdroższej
Krwi”. (Z listu Zarządu Generalnego,
4 luty 2019)

Odkupiłeś nas Panie Krwią Swoją, powołałeś nas z każdego języka,
narodu i rasy i uczyniłeś nas królestwem dla naszego Boga.
Wszystkie narody klaszczcie w dłonie
i wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,
albowiem Pan Najwyższy,
objawił nam miłosierdzie swoje.
Wszystkie narody Afryki, klaszczcie w dłonie, ponieważ bez was, nasze wołania są ciche.
Wszystkie narody Ameryki, klaszczcie w dłonie, ponieważ bez was, nasza
adoracja nie byłaby wszechstronna.
Wszystkie narody Azji, klaszczcie w dłonie, ponieważ bez was, nasza
wdzięczność jest słaba.
Wszystkie narody Australii, klaszczcie w dłonie, ponieważ bez was, nie jesteśmy pełni radości.
Wszystkie narody Europy, klaszczcie w dłonie, ponieważ nasza miłość
bez was, byłaby słaba.
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