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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

¯yczenia œwi¹teczne:
„Święta BoŜego Narodzenia w
w momencie, w którym
naszej chrześcijańskiej i polskiej tradycji
doświadczenie przeszłości łączy
słuŜą oŜywieniu miłości między ludźmi.
się z myślą o przyszłości,
Pragniemy przynajmniej w duchu pozostać
w momencie, w którym myślimy o
wierni tej tradycji, łamiąc się
op
całej rodzinie ludzkiej, o Kościele,
łatkiem. W tym momencie
Ojczyźnie i wszystkich rodakach,
przepełnionym uczuciem:
gdziekolwiek się znajdują.
w momencie, w
JakŜe wielką jest rzeczą,
którym
w następstwie Wcielenia się
odnajdujemy
Słowa BoŜego, kaŜde wcielenie
poniekąd własne
miłości w dobrym uczynku,
dzieciństwo w
słowie, w posłudze dla bliźnich.
wymiarze
Dlatego łamiemy się opłatkiem,
ludzkim i
czyli chlebem, gdyŜ Bóg daje
Boskim,
nam siebie pod postacią chleba.
w momencie,
Jest to zarazem znak, Ŝe
w którym
chcemy świadczyć sobie miłość
odŜywa w nas
wzajemną, zapomnieć urazy,
ze szczególną intensywnością
przezwycięŜać nienawiść i trwać w pokoju.”
tyle spraw, zdarzeń, więzów,
/Jan Paweł II/
decyzji i zobowiązań,
Do Ŝyczeń Sługi BoŜego dołączają się
duszpasterze

SŁOWO BOśE
(Mt. 1, 18 - 25)
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z
Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
MąŜ Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie,
zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie
i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej MałŜonki; albowiem z
Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo
Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą
imię Emmanuel*, to znaczy: "Bóg z nami". Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu
polecił anioł Pański: wziął swoją MałŜonkę do siebie, lecz nie zbliŜał się do Niej, aŜ porodziła
Syna, któremu nadał imię Jezus.
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“Zwiastujê Wam radoœæ wielk¹: dziœ narodzi³
siê dla Was Zbawiciel œwiata”
Ponad dwa tysiące lat temu w
Betlejem
niewielkim mieście,
oddalonym o kilka kilometrów od
Jerozolimy
spełniły
się
starotestamentalne
proroctwa
mesjańskie o Synu BoŜym, który stał
się Człowiekiem, by na nowo pojednać
ludzi z Bogiem. W owym czasie wyszło
rozporządzenie Cezara Augusta, Ŝeby
przeprowadzić spis ludności... (Łk 2,1).

Jakikolwiek inny opis biblijny nie jest
nam tak bliski od dzieciństwa jak ta
właśnie Łukaszowi Dobra Nowina o
nocnych
narodzinach
i
przestraszonych pastuszkach oraz
aniołach wyśpiewujących Gloria (Łk
2,14).
Ta Ewangelia dzieciństwa
Jezusa zakodowała się w naszym
świecie
uczuć,
wspomnień,
oczekiwań, tęsknot i dziecięcych
radości... Często świat ten kryje w
sobie pustkę, rozpacz, nienawiść,
budzi agresję, brak miłości, głęboki
smutek lub ciemności nie do
pokonania... Gromadzimy się w świętą

Noc na Mszy świętej pasterskiej, aby
świętować nocne objawienie Światła
dla ludzi Ŝyjących w ciemnościach
nocy. Naród kroczący w ciemnościach
nocy ujrzał światłość wielką, nad
mieszkańcami kraju mroku zabłysło
światło (Iz 9,1).
Lepiej zrozumie te obrazy ten,
kto
ma
za
sobą
osobiste
doświadczenie
ciemności,
egzystencjalnego
przechodzenia przez
ciemną dolinę (por.
Ps 23[24],4). Tą
ciemną doliną bez
wątpienia był okres
wojny i okupacji,
czasy
powojenne
oraz
czas
komunizmu.
Ale w tę
właśnie
niepowtarzalną,
cichą a zarazem
świętą noc światła,
objawiła się łaska Boga, która niesie
zbawienie wszystkim ludziom... (Tyt
2,11). W święty i radosny dzień
Narodzenia Księcia Pokoju pierwszy
raz pada w Piśmie Świętym słowo
Ewangelia. O jak są pełne wdzięku na
górach nogi zwiastuna Radosnej
Nowiny, który ogłasza pokój i zwiastuje
szczęście (Iz 52,7). Wtedy to nadeszła
pełnia czasów (Ga 4,4), Bóg zbliŜył się
do
ludzi
w
Osobie
JEZUSA
CHRYSTUSA. Odwieczny Syn Boga
stał się człowiekiem - w konkretnym
miejscu i czasie, aby spotkać
człowieka, równieŜ CIEBIE.
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c.d. str. 3

Strona śywego RóŜańca
Intencje róŜańcowe na styczeń 2008 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby Kościół usilniej dąŜył do pełnej, widzialnej jedności, ukazując w ten
sposób coraz lepiej swoje oblicze wspólnoty miłości, która odzwierciedla
jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Intencja misyjna:
Aby Kościół w Afryce, przygotowujący się do swojego II Specjalnego
Zgromadzenia Synodu Biskupów, nadal był znakiem i narzędziem pojednania
i sprawiedliwości na tym kontynencie, wciąŜ nękanym przez wojny, wyzysk i
ubóstwo.
c.d. Ze str. 2

Otwierając Drzwi święte 24
grudnia 1999 roku w Bazylice świętego
Piotra na Watykanie Jan Paweł II
mówił: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga
Ŝywego, który się narodził w
betlejemskiej
grocie!
Twoje
narodzenie
w
niewypowiedziany
sposób zmieniło bieg ludzkiej historii.
Oto prawda, którą tej nocy Kościół
przekazuje trzeciemu tysiącleciu!!!”.
Czy te słowa i ta prawda jest dla nas
nadal aktualna? Czy starasz się Ŝyć tą
prawdą na co dzień?

między nami Jezus - Bóg, który jest
MIŁOŚCIĄ! (J 4,8.16). Wobec tej
Obecności - rozpalmy w sobie płomyk
nadziei jak gwiazdę na Niebie, dzięki
której odzyskamy radość Ŝycia,
niespokojni odzyskają pokój, a
pozbawieni miłości-MIŁOŚĆ!!!
Ale choć jutro cud związany z
Narodzinami się skończy i wszyscy
wrócimy do normalnego Ŝycia i
codziennych
obowiązków,
nie
zapominajmy, Ŝe cud jest nadal
moŜliwy, Ŝe ludzie mogą być ludźmi
oraz, Ŝe i TY moŜesz być Człowiekiem!
Tadeusz Ciwis

Zanim jednak zasiądziemy do
Wigilijnego Stołu moŜe będzie trzeba
„odgarnąć śnieg" naszych uprzedzeń,
niechęci, zaniedbań, urazów i złości,
które, zagrodziły nam wejście do domu
i utrudniają powrót do rodzinnego
Domu.
A kiedy juŜ zasiądziemy do
Wigilijnej Wieczerzy i połamiemy się
opłatkiem na znak wzajemnej miłości tej najprawdziwszej, która nie ugina się
przed Ŝadnym złem - narodzi się
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Spotkanie op³atkowe seniorów
W dniu 15 grudnia br. dla seniorów
naszego sołectwa zostało zorganizowane
spotkanie opłatkowe. Organizatorem tego
„opłatka” była Rada Sołecka z sołtysem Józefem
Świerczyną na czele.
Wśród zaproszonych gości byli ksiądz
proboszcz Antoni Cebula, ksiądz wikary Andrzej
Iwaniuk oraz pani dyrektor śmiłowickiej szkoły
mgr Anna Kaniewska.
Dla naszych seniorów wystąpili
uczniowie naszej szkoły z przedstawieniem
jasełkowym. Scenarzystami i reŜyserami tego
wystąpienia byli nauczyciele naszych pociech.
Występy bardzo się podobały. Po
krótkim przemówieniu księdza proboszcza
wszyscy zebrani połamali się opłatkiem
składając sobie Ŝyczenia.

Po tym wzruszającym momencie na
scenę wyszły zaproszone przez pana sołtysa
Mikołowianki, które w swoim repertuarze miały
pastorałki śpiewane po śląsku.
W trakcie występów jak i po ich
zakończeniu uczestnicy spotkania mogli
częstować się pysznym kołoczem, słodyczami
oraz owocami, popijając przy tym kawę, herbatę
lub soki owocowe.
Spotkanie przebiegało w miłej
rodzinnej atmosferze. Za co seniorzy i inne
uczestniczące
w
nim
osoby
składają
podziękowania panu Sołtysowi i całej Radzie
Sołeckiej.
CWB
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Œwiêto Dzieci Maryi

Dnia
16
grudnia
podczas
naboŜeństwa popołudniowego o godz. 1400
mała grupka naszych Dzieci Maryi przyjęła
z rąk Księdza Broboszcza medaliki na znak
przynaleŜności do Grupy.
Dzieci miały swój dzień w
kościele, one wraz z księdzem były
współprowadzącymi to naboŜeństwo. Były
bardzo przejęte tym doświadczeniem.

Do tego dnia przygotowywały się
juŜ jakiś czas. Właściwie głównym świętem
Dzieci Maryi jest dzień 8 grudnia (Święto
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Marii Panny) ale nasze dzieci z pewnych
powodów organizacyjnych nie mogły wtedy
przyjąć medalików.
CWB
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KAWA
(4)
Dziś przedstawiamy czwarty z cyklu artykułów o kawie.
KaŜdy wie czym jest kawa, ale czy napewno, czy znamy jej
historię, tajniki jej uprawy i produkcji?

Roślina pachnąca jaśminem (2)
Dwie trzecie uprawianej kawy na
rynkach światowych to arabica. Jej
delikatny, aromatyczny smak przekonuje
mimo wysokiej ceny. Jej ulubioną odmianą
jest - uprawiana w krajach arabskich,
Indonezji oraz Indiach - mokka, której smak
jest szczególnie wywaŜony.
Dopiero pod koniec ubiegłego
stulecia francuski botanik Louis Pierre
odkrył roślinę Coffea canephora. Zwykle
rodzi ona o wiele mniej owoców niŜ
arabica. Jednak w wyniku nakierowanej
uprawy plony moŜna znacznie podnieść.
Jagody canephora są mniejsze niŜ ziarna
arabica.
Istnieją
dwa
podgatunki
canephora:
kouillou
o
róŜowo
zabarwionych
kwiatach
i
robusta,
rozpowszechniona w Afryce i Azji. W
smaku obie odmiany są mniej wartościowe
niŜ ziarna arabica. Kwas chlorogenowy
występuje w nich w większej ilości niŜ w
innych kawach, większa jest w nich
równieŜ zawartość kofeiny.
Canephora jest bardzo wraŜliwa
na zimno. Mimo to swoją nazwę
zawdzięcza właśnie odporności. Rośnie na
wysokości od 200 do 300 metrów i znosi
klimat bardziej wilgotny i gorący niŜ
arabica. Jest jednak równie wraŜliwa na
nadmierną suchość.
Trzecim waŜnym gatunkiem kawy
jest Coffea liberica. Owoce jej są prawie
dwa razy większe niŜ kawy arabica, ale
rosną
bardzo
nierównomiernie.
W
odróŜnieniu od canephora krzewy liberica
bardzo dobrze dają sobie radę takŜe w
suchym klimacie i rosną nawet na
wysokości poziomu morza. Liberica byłaby
w zasadzie idealna do uprawy, poniewaŜ
jednak jej ziarna są nieporównywalnie

gorsze w smaku od ziaren arabica, kawa
liberica jest uprawiana dosyć rzadko. Jej
udział w światowym handlu kawą jest
najmniejszy. Plantacje kawy liberica, która
przyjęła nazwę od swej ojczyzny: Liberii,
spotykamy przede wszystkim w Afryce
Zachodniej.
DuŜe plantacje kawy zakładane
są z wielką starannością. W miarę
moŜliwości sadzonki uprawiane są w
systemie tarasowym. Pomiędzy rzędami
kawowców stoją często wysokie drzewa,
których zadaniem jest chronić cenne
krzewy przed nadmiarem słońca. Często
są to bananowce, których duŜe liście dają
jednocześnie wspaniały cień i owoce.
Wielkiej uwagi wymaga takŜe
ochrona roślin przed szkodnikami lub
chorobami. Chorobą, na którą szczególnie
wraŜliwa jest arabica, jest rdza - grzyb,
którego zarodniki gromadzą się na liściach
w postaci rdzawych plam. Wiatr rozsiewa
mnóstwo zarodników rdzy, co moŜe
prowadzić do zniszczenia całych plantacji.
W niektórych miejscach musiano zmienić
uprawiany tam gatunek na odporniejszą
robustę. Na Cejlonie zaraza rdzy pojawiła
się po raz pierwszy w roku 1869 i
zniszczyła wszystkie kawowce. Dla wyspy
była to tragedia, gdyŜ dzięki uprawie kawy
słynna była w całej Azji. W następstwie
zarazy Cejlończycy zamiast kawy zaczęli
uprawiać herbatę. Dzięki niej słynni są
obecnie w całym świecie.
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Wydobyć całą głębię
Po garstce kawy z torebki nie
widać, jak kawa wyglądała na początku, ilu
ludzi nad nią pracowało, ilu procesom
została poddana i jak długą drogę musiała
odbyć. Ziarno kawy jest tylko nasionkiem
pewnej rośliny, które zbiera się, gdy
dojrzeją jej owoce. Sama jagoda kawowca
nie nadaje się do spoŜycia. Nie nadaje się
takŜe do transportu i nie moŜe być długo
przechowywana. Zawiera bowiem cukier i
składa się prawie w 60% z wody, dlatego
teŜ bardzo szybko zaczęłaby pleśnieć lub
fermentować. Natychmiast po zebraniu
trzeba zatem poddać kawę wstępnej
obróbce: oddzielić łupinki i miąŜsz od
ziaren kawy i je wysuszyć.
Pierwotną metodą stosowaną
przez Arabów była prawdopodobnie
„metoda naturalna": owoc tak długo
dojrzewał, aŜ sam spadał na ziemię.
Oddzielenie wysuszonego miąŜszu od
ziaren jest wtedy stosunkowo proste.
Jednak długie dojrzewanie na drzewku
grozi rozpoczęciem procesu fermentacji. A
gdy owoce opadają na ziemię, mogą
zostać zaatakowane przez bakterie lub
grzyby. Oba te czynniki wpływają rzecz
jasna na jakość i smak kawy. Dlatego teŜ w
niedługim czasie zaczęto zbierać owoce z
krzewów i pozostawiać do wysuszania.
Warunkiem takiej obróbki kawy
jest jednakŜe odpowiednio suchy klimat w
rejonie plantacji. W wilgotnym klimacie,
gdy występuje niebezpieczeństwo nagłych,
opadów deszczu, taki sposób suszenia
kawy nie jest moŜliwy. Holendrzy wymyślili
zatem juŜ dawno temu inną metodę.
Przyspieszyli oni ten proces przez
wyłuskiwanie ziaren zaraz po zebraniu
owoców. Do tej pory, w zaleŜności od
warunków klimatycznych, na plantacjach
kawy stosuje się obie metody. Oczywiście
zostały one znacznie udoskonalone,
stosuje się przy nich nowoczesną technikę.
Jednak w samej zasadzie od stuleci nic nie
uległo zmianie.

Przygotowanie na sucho
W niewielu krajach moŜna
stosować suchą metodę przygotowywania
kawy, gdyŜ wymaga ona przede wszystkim
długotrwałej suchej pogody. Owoce
kawowca pozostają tak długo na drzewku,
aŜ nabiorą ciemnoczerwonego koloru lub
teŜ zaczną się wysuszać. Dopiero wtedy
rozpoczynają się zbiory.
Następnym krokiem jest suszenie:
jagody układa się na odpowiednim podłoŜu
lub na ruszcie i obraca kilka razy dziennie,
aby wszystkie owoce wysuszyły się
równomiernie i nie zaczęły fermentować.
Proces ten trwa ok. 20 dni. Potrzeba na to
wiele miejsca, poniewaŜ owoce nie mogą
leŜeć warstwami: zbiór z plantacji liczącej
ok. 200.000 drzewek wymaga powierzchni
większej niŜ boisko piłkarskie!
Po
wysuszeniu
specjalne
maszyny do wyłuskiwania oddzielają
ziarna od suchej skórki i miąŜszu.
Następnie ziarna sortuje się jeszcze raz,
gdyŜ ciągle jeszcze jest wśród nich wiele
odpadów. Istnieją przy tym róŜne metody i
urządzenia sortujące: kanały powietrzne
lub wibrujące rusztowania, wysoko
wyspecjalizowane maszyny lub teŜ
przebieranie
ręczne.
Nowoczesne
maszyny sortujące pracują najczęściej na
bazie fotokomórek, które rozróŜniają ziarna
po kolorze. Wybranie najlepszych ziaren
jest decydujące dla jakości kawy i tym
samym dla ceny, jaką osiągnie na rynku.
c.d.n.

Str. 7

PLAN KOLÊDY 2008
2.01 środa ul. Kawalca /domki/ - 15.30
3.01 czwartek ul. Kawalca /prawa strona/ - 15.30
4.01 piątek ul. Kawalca /lewa strona/ i nowe bloki - 15.30
5.01 sobota ul. Łączna – 14.30
6.01 niedziela ul. Kawalca /bloki/ - 14.30
7.01 poniedziałek Leśniczówka, ul, Zgody i część
ul. Gliwickiej do rodz. Gierlotka –15.30
8.01 wtorek ul. Gliwicka /od rodz. Szczepanek do rodz.
Gracka / – 15.30
9.01 środa ul. Gliwicka / od Sjesty w stronę Mikołowa/ - 15.30
10.01 czwartek ul. Jarzębinowa – 15.30
11.01 piątek ul. Elsnera – 15.30
12.01 sobota Reta Śmiłowicka / Leśniczówki i domy od
strony Kamionki/ - 14.30
13.01 niedziela Reta Śmiłowicka / do rodz. Kołodziej/ - 14.30
14.01 poniedziałek ul. Bukowa i Cisów – 15.30
15.01 wtorek ul. Jesionowa – 15.30

Kolęda dodatkowa ustalana indywidualnie
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INTENCJE MSZALNE
Wtorek
800

1 styczeń

Środa
800

1000
1430
Środa
2 styczeń
800
Czwartek
3 styczeń
1800
O powołania
Piątek
4 styczeń
1800
Sobota
5 styczeń
1800
Niedziela
6 styczeń
Objawienie Pańskie
800
1000
1430
Poniedziałek 7 styczeń
800
Wtorek
8 styczeń
800
R. Michna
Środa
9 styczeń
800
Czwartek
10 styczeń
1800
R. Gracka
Piątek
11 styczeń
00
18
Sobota
12 styczeń
1800
R. Rzepiak
Niedziela
13 styczeń
800
Fatimska
1000
1430
R. Hanusik
Poniedziałek 14 styczeń
800
Wtorek
15 styczeń
800

Czwartek
1800
Piątek
1800
Sobota
1800
Niedziela
800
1000
1430
Poniedziałek
800
Wtorek
800
Środa
800
Czwartek
1800
Piątek
1800
Sobota
1800
Niedziela
800
1000
1430
Poniedziałek
800
Wtorek
800
Środa
800
Czwartek
1800
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16 styczeń
Za + Zofię Tomala
w 1 rocz. śm.

17 styczeń
18 styczeń
19 styczeń
R. Gruszka
20 styczeń
R. Kołodziej
R. Bubała
21 styczeń
R. Słupik
22 styczeń
23 styczeń
24 styczeń
25 styczeń
26 styczeń
R. Piwko
27 styczeń
R. Pająk

28 styczeń
29 styczeń
30 styczeń
R. Gruszka
31 styczeń

HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Styczeń 2008/Luty 2008
Gorol Barbara
5 styczeń 2008

Knapek Anna
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

12 styczeń 2008

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara
Szuła Małgorzata

19 styczeń 2008

Ciszewska ElŜbieta
Kalisz Gertruda
Gimlik Ilona

26 styczeń 2008

Gracka Jadwiga
Gracka Ewa
Wróblewska Zofia

2 luty 2008

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Zaczek Mirosława

9 luty 2008

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Tyrała Urszula

16 luty 2008

Wesołowska BoŜena
Słowicka Iwona
Kulij Janina

23 luty 2008

Geisler Ruta
Szczepanek Janina

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się
między grupami we własnym zakresie
(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w
gablotce z ogłoszeniami parafialnymi)
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K¹cik kulinarny: Paszteciki pó³kruche z grzybami
odciśniętą bułkę mielimy, dodajemy cebulę, tartą
bułkę i przyprawy. Mieszamy. Ciasto wyjmujemy
z lodówki i wałkujemy na grubość 0,5 cm w
prostokąt o długości 30 cm i szerokości 10 cm. Z
nadzienia formujemy wałek o długości 30 cm i
nakładamy na ciasto w odległości 2 cm od brzegu.
Zwijamy ciasto z nadzieniem, spłaszczamy
noŜem i kroimy na prostokąty łub kwadraty.
Smarujemy roztrzepanym jajem i układamy na
blasze wyłoŜonej papierem do pieczenia,
nakłuwamy widelcem i pieczemy ok 10-15 minut
w temperaturze 200°C.
gmb

Składniki ciasta:
300 g mąki,
100 g masła osełkowego,
2 Ŝółtka i 1 jajko,
2 łyŜki śmietany 18%,
1 łyŜeczka proszku do pieczenia,
Sól
Składniki farszu:
60 g suszonych grzybów,
2 cebule,
1 łyŜka oleju,
1 bułka,
1,5 łyŜki tartej bułki,
sól,
pieprz czarny,
1 jajko do posmarowania
Wykonanie
Mąkę przesiewamy z proszkiem na stolnicę,
dodajemy Ŝółtka, jajo, masło, śmietanę i sól.
Wszystkie składniki siekamy noŜem, na koniec
wyrabiamy rękami i wkładamy do lodówki. Grzyby
moczymy co najmniej 2 godziny, gotujemy do
miękkości w wodzie, w której się moczyły i
odcedzamy. W wywarze po gotowanych grzybach
moczymy bulkę. Cebulą obieramy, kroimy w
kostkę i smaŜymy na oleju na złoty kolor. Grzyby i

HUMOR
Ksiądz staruszek juŜ nie za
dobrze widział. Nie powinien juŜ był
chodzić po kolędzie. Ale chciał. Miał
zazwyczaj dwa pytania: dla dorosłych:
„Gdzie robicie?", dla dzieci: „Do której
klasy chodzisz?" Kiedyś stanął przed
lustrem i zapytał: „A wy, ojciec, kaj
robicie?"
*
Miało to miejsce na kolędzie w
Nowym Bytomiu. W czasie rozmowy z
nieco korpulentnym proboszczem mizerny
domownik powiedział: „Nie dom księdzu
pieniędzy, bo nie mom, ale dołby mi ksiądz
połowa swej wogi, to bych lepiej wyglądoł."
*
W Paprocanach młody ksiądz wikary
chodzi z kolędą. MęŜczyzna nie
najmłodszy zaczyna rozmowę:

Ksiądz jeszcze młody, co?
No, juŜ kilka lat jest się księdzem.
Ale jeszcze za młody. Bo mom
tako sprawa osobisto. Ale ksiądz za młody.
To niech pan z proboszczem
porozmawia. Czas się znajdzie i pan
powie, co leŜy na sercu.
No, prowda, ale moŜe ..., nie,
ksiądz jest za młody.
TóŜ z Bogiem.
Albo powiem. Wie ksiądz co?
PoŜyczcie mi 20 zł na piwo.
*
Dziadek miał w domu laskę, którą
się podpierał. Ksiądz chodzący po
kolędzie, kiedy ją zobaczył, powiedział:
„Fater, to na kryja Ŝyjecie?"
*
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8 X Radość
czyli o ośmiu błogosławieństwach
Kazania na Górze
(Odcinek 14)
(napisała Anna Kamieńska, wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1985)
I my słyszymy jeszcze dzisiaj, jak
mówi do nas. Słyszę, jak mówi do mnie.
Mówi do kaŜdego z nas z osobna. Mówi:
- Radujcie się i weselcie!
Kiedy jesteście ubodzy.
Kiedy umiecie być cisi.
Kiedy płaczecie.
Kiedy pragniecie sprawiedliwości.
Kiedy jesteście miłosierni.
Kiedy wasze serca są czyste.
Nie zabijaj!
Kiedy przynosicie pokój.
Nie kradnij!
Kiedy cierpicie dla sprawiedliwości.
Nie mów fałszywego świadectwa!
Panie nasz, Nauczycielu dobry, naucz nas
I tylko dwa z jego dziesięciu tego.
Naucz nas zawsze cieszyć się Twoimi
przykazań nie są zakazami. Brzmią one:
ośmioma błogosławieństwami. Amen.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Warszawa, wrzesień 1984
Czcij ojca swego i matkę swoją.
Wielkim nauczycielem ludzkości
był MojŜesz. MojŜesz, który na górze Synaj
otrzymał BoŜe przykazania i przyniósł je
ludziom. Te przykazania mojŜeszowe do
dzisiaj są waŜne. Te zasady moralne
uznają wszystkie narody wszystkich
czasów. MojŜesz w przykazaniach
powtarzał: nie, nie, nie!

Tu MojŜesz mówi na tak. A
wszystkie inne przykazania są surowymi
zakazami. KaŜde z nich jest jak
błyskawica, jak grom. I tak musiał mówić
do ludzi nieposłusznych, skłonnych do
złego.
Pan Jezus na górze jak nowy
MojŜesz daje nam swoje przykazania.
śąda od ludzi rzeczy wielkich i trudnych.
Ale mówi do nas jak dobry, łagodny
nauczyciel. Przynosi nam osiem radości.
Zawiesza nad nami tęczę ośmiu barw
radości. Otwiera przed nami osiem niebios.
Otwiera
serca
zasłuchanym
ludziom. KaŜe im się cieszyć i radować.

JuŜ od przyszłego numeru
rozpoczynamy druk fragmentów ksiąŜki
ks. Macieja Zachary: “Msza święta
Liturgiczne ABC”.
Serdecznie zapraszamy do jej uwaŜnej
lektury. PrzybliŜy nam ona historię
celebracji Eucharystii, oraz wyjaśni
obrzędy Mszy Świętej.
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