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SŁOWO BOśE
(Łk. 2, 8 - 12)

 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straŜ nocną nad 
swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich 
oświeciła, tak Ŝe bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! 
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w 
mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie 
znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leŜące w Ŝłobie». 

 My, chrześcijanie, 
Ŝyjemy od święta do święta, 
wspominając dzieła BoŜej 
Opatrzności. Dlatego nasze 
świąteczne Ŝyczenia 
odzwierciedlają nadzieję na 
upragnione szczęście, nadzieję 
wyrastającą z wiary w 
Emmanuela – Boga z nami i dla 
nas raz na zawsze.
 Niech Emmanuel 
obdarzy pokojem miłościa i wiarą 
na Święta i kaŜdy dzień Nowego 
Roku 2010.

Ks. Proboszcz A. Cebula SDS

¯yczenia¯yczenia¯yczenia¯yczenia
„A Bóg dawca nadziei, niech Wam udzieli pełni rado ści i 

pokoju w wierze, aby ście moc ą Ducha Świętego byli bogaci 
w nadziej ę” /Rz 15,13/
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Konsekracja koœcio³a na Konsekracja koœcio³a na Konsekracja koœcio³a na Konsekracja koœcio³a na 
Recie - GojuRecie - GojuRecie - GojuRecie - Goju

Buduj ąc Kościół - wspólnot ę wierz ących, jednocze śnie 
budujemy ko ściół – świątyni ę.

W czwartek 10 grudnia 2009 r. o 
godz. 1600 rozpoczęła się uroczystość 
konsekracji kościoła pw. św. Antoniego 
Padewskiego na Recie - Goju. 
Poświęcenia kościoła dokonał metropolita 
katowicki Ksiądz Arcybiskup Damian 
Zimoń. Arcybiskupa przywitał 
przedstawiciel parafian. Po słowach 
powitania wyruszyła procesja z kaplicy do 
nowo wybudowanej świątyni. Nastąpiło 
uroczyste otwarcie kościoła przez 
Arcybiskupa. Na powitanie śpiewał chór i 
schola. Uroczystość uświetniły poczty 
sztandarowe. 

W koncelebrze Mszy Św. brali 
udział - ksiądz arcybiskup Damian 
Zimoń, ksiądz dziekan Jerzy Walisko, 
oraz budowniczy kościoła ksiądz 
proboszcz Stanisław Szeja. Słowo BoŜe 
wygłosił Ksiądz Arcybiskup. Po kazaniu 
odśpiewano litanię do Wszystkich 
Świętych. Po litanii nastąpiła ceremonia 
włoŜenia do ołtarza relikwii św. 
męczenników. Chór i wierni odśpiewali 
hymn parafialny ku czci patrona św. 
Antoniego Padewskiego. Po 

modlitwach Ksiądz Arcybiskup namaścił 
KrzyŜmem Św. ołtarz oraz ściany 
kościoła w dwunastu miejscach 
(zacheuszkach). 

Po czym nastąpiło okadzenie 
ołtarza i świątyni, zapalono wszystkie 
światła na znak światła Chrystusa. Na 
ołtarzu połoŜono obrus, mszał i zapalono 
świece. Podczas ofiarowania dary 
składali przedstawiciele Urzędu Miasta, 
Powiatu oraz dekanatu mikołowskiego. 
RównieŜ delegacja z naszej parafii 
złoŜyła na ręce księdza Arcybiskupa dar 
ołtarza. Na zakończenie Mszy Św. 
odśpiewano uroczyste Te Deum. 

Odczytano dekret metropolity 
katowickiego o erygowaniu z dniem 10 
grudnia 2009 r. parafii pw. św. Antoniego 
Padewskiego na Recie - Goju, której 
proboszczem ustanowiono budowniczego 
kościoła ks. Stanisława Szeję. 
Podziękowania złoŜył ks. proboszcz oraz 
przedstawicielka parafian. 

Na zakończenie Arcybiskup 
udzielił wszystkim wiernym pasterskiego 
błogosławieństwa. Przy śpiewie chóru 
opuściliśmy świątynię. 



Str. 3

MIKO£AJ DLA DZIECI ZE ŒMI£OWIC

Dnia 08.12.2009, trochę 
nietypowo, bo z poślizgiem czasowym, 
zawitał do naszego sołectwa święty 
Mikołaj. I równie nietypowe było jego 
pojawienie się. Mikołaj bowiem został 
przywieziony przez straŜaków ze 
śmiłowickiej OSP. Do świetlicy wszedł 
przez balkon na który został spuszczony 
drabiną straŜacką. Prawie wszystkie 
dzieci najpierw niecierpliwie czekały przy 
otwartych drzwiach balkonowych, ale 
kiedy ujrzały w nich świętego Mikołaja 
rozpierzchły się na swoje miejsca. 

Dostojnego gościa 
przywitali serdecznie Pan Sołtys 
oraz Ksiądz Proboszcz. 
Wreszcie nadeszła chwila 
najbardziej upragniona przez 
dzieci – rozdanie prezentów. 
Dzieci aby wykupić swój prezent 
od świętego Mikołaja  coś 
zaśpiewały lub powiedziały 
wierszyk. Widać było, Ŝe niektóre 
z nich były trochę przestraszone 
lub się wstydziły. Ale wszystkie 
były szczęśliwe, Ŝe mogły być 
blisko świętego Mikołaja. Na 
pewno naszym pociechom na 
długo utkwi to wydarzenie w 

pamięci. 
Dziękujemy więc Panu Sołtysowi 

za to, Ŝe zaprosił do nas świętego 
Mikołaja. Mikołajowi zaś dziękujemy, za 
przyjęcie zaproszenia oraz za to, Ŝe 
znalazł czas. ChociaŜ w trochę 
późniejszym terminie. Zdajemy sobie 
jednak sprawę, Ŝe jeden dzień jest za 
krótki dla tak zapracowanej osoby. 

Dziękujemy Mu, Ŝe jednak do nas 
zajrzał.

CWB

Następne spotkanie z Mikołajem nasze dzieci miały jeszcze parę dni później 
12 grudnia po Mszy św. roratniej. Widział ten święty Biskup, Ŝe dzieci są  grzeczne i 
uczestniczą naboŜnie w 
Roratach, więc postanowił do 
nich zajrzeć. KaŜde dziecko 
dostało prezent. Niestety tym 
razem dzieci  było o wiele mniej 
niŜ w „Klubie”. 

MoŜna powiedzieć, Ŝe 
nasze dzieci były grzeczne, bo 
aŜ dwa razy święty Mikołaj 
pofatygował się do nas zajrzeć. 
Niestety tym razem frekwencja 
dzieci trochę zawiodła. A szkoda. 

CWB 
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje ró Ŝańcowe na stycze ń 2010 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Aby młodzieŜ umiała posługiwać się nowoczesnymi środkami 
społecznego przekazu z korzyścią dla własnego rozwoju osobistego oraz 
lepszego przygotowania się do słuŜby społeczeństwu.

Intencja misyjna:
 Aby kaŜdy wierzący w Chrystusa uświadomił sobie, Ŝe jedność 
wszystkich chrześcijan stanowi konieczny warunek skuteczniejszego 
głoszenia Ewangelii.

"Kolêdowaæ ma³emu Jezusowi Chrystusowi..." 
BoŜe Narodzenie to czas 

szczególny, z którym wiąŜe się wiele 
wspaniałych tradycji i zwyczajów. Wrosły 
one w atmosferę tych ciepłych, rodzinnych 
świąt na tyle mocno, Ŝe 
dzisiaj nie wyobraŜamy 
sobie BoŜego Narodzenia 
bez białego opłatka, 
wigilijnej wieczerzy, choinki 
czy Ŝyczeń. 

Jak mogą 
przebiegać te święta bez 
stajenki betlejemskiej czy 
kolęd? KOLĘDA to religijna 
pieśń boŜonarodzeniowa, 
nawiązująca do BOśEGO 
NARODZENIA. Według 
tradycji autorem pierwszej 
kolędy był św. Franciszek z 
AsyŜu i była ona śpiewana w  
zorganizowanej przez niego 
szopce. 

Najstarsza zachowana polska 
kolęda, pochodząca z 1424 roku, zaczyna 
się od słów "Zdrów bądź Królu Anielski". 
Wzrost popularności kolęd nastąpił na 
przełomie XVII i XVIII wieku. Powstała 
wówczas jedna z najwaŜniejszych polskich 
kolęd "W Ŝlobie leŜy ... ", przypisywana 

Piotrowi  Skardze - do melodii poloneza 
koronacyjnego króla Władysława IV. Inną 
waŜną kolędę" Bóg się rodzi... ", do melodii 
w rytmie poloneza, - napisał Franciszek 

Karpiński. Twórcami kolęd 
byli takŜe między innymi 
Mikołaj Sęp Szarzyński i 
Andrzej Morsztyn, a w XIX 
wieku Feliks Nowowiejski i 
Zygmunt Noskowski. 
Muzykę do kolędy "LulajŜe 
Jezuniu..." skomponował 
Fryderyk Chopin. Ze 
współczesnych, kolędy 
komponował Witold 
Lutosławski. 

Od kolęd naleŜy 
odróŜnić pastorałki (których 
tematyka zaczerpnięta jest z 
Ŝycia codziennego) oraz 
piosenki o tematyce 

związanej nie z narodzeniem Jezusa, lecz 
ze świętami BoŜego Narodzenia. 

Mając tak bogatą skarbnicę 
naszych polskich kolęd nie zmarnujmy tego 
wspaniałego daru. Kolędujmy w gronie 
rodzinnym przy Ŝłóbku i zapalonej choince 
na chwałę "Nowonarodzonego". 

oprac.H.H.
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Spotkanie op³atkowe Spotkanie op³atkowe Spotkanie op³atkowe Spotkanie op³atkowe 
seniorów naszego So³ectwaseniorów naszego So³ectwaseniorów naszego So³ectwaseniorów naszego So³ectwa

W piątek 11 grudnia 2009r. 
Rada Sołecka zaprosiła na spotkanie 
opłatkowe seniorów Śmiłowic. 
Honorowymi gośćmi byli ksiądz 
proboszcz Antoni Cebula, oraz radny 
naszego sołectwa pan Dariusz Gaschi. 
Uczestników spotkania, w imieniu całej 
Rady Sołeckiej, przywitał sołtys - pan 
Józef Świerczyna. Spotkanie upływało 
w miłej, juŜ prawie świątecznej, 
boŜonarodzeniowej atmosferze. 
Przedstawione nam jasełka 
przygotowała, pod kierunkiem swoich 
nauczycieli, grupa dzieci ze Śmiłowic 
uczęszczających do szkoły nr. 8 w 

Paniowach oraz dzieci z Paniów. W 
czasie przedstawienia seniorzy 
wspólnie z uczniami śpiewali kolędy. 
Słuchacze gromkimi brawami 
dziękowali za Jasełka bogate w treści 
religijne, jak i ich wykonanie. 
Wszystkim bardzo się podobały. Po 
krótkim przemówieniu ks. Proboszcza i 
modlitwie wszyscy zebrani podzielili się 
opłatkiem, składając sobie Ŝyczenia. 
Poczęstowano nas przepysznym 
kołoczem, słodyczami i owocami. 
Popijając kawę, herbatę lub soki 
wysłuchaliśmy kolęd granych 

przez "Trio gitarowe" ze szkoły w 
Paniowach, oraz obejrzeliśmy skecz 
wykonany w gwarze śląskiej. 

Dalsze spotkanie przebiegało 
przy śpiewie kolęd. Na gitarze 
przygrywał ks Proboszcz. Na ręce 
pana Sołtysa składamy podziękowania 
wszystkim osobom, które w jakikolwiek 
sposób przyczyniły się do 
zorganizowania spotkania 
opłatkowego. W imieniu seniorów i 
zaproszonych gości serdeczne - Bóg 
zapłać. 

H.H.
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PLAN KOLÊDY 2010PLAN KOLÊDY 2010PLAN KOLÊDY 2010PLAN KOLÊDY 2010

2.01 sobota ul. Kawalca /domki/ - 15.00

3.01 niedziela ul. Kawalca /bloki/ - 15.00

4.01 poniedziałek ul. Kawalca /prawa strona/ - 15.30

5.01 wtorek ul. Kawalca /lewa strona/ - 15.30

6.01 środa ul. Ł ączna - 15.30

7.01 czwartek Le śniczówka, ul, Zgody i cz ęść ul. Gliwickiej do 
rodz. Gierlotka - 15.30

8.01 piątek ul. Gliwicka /od rodz. Szczepanek do rodz. 
Gracka/ - 15.30

9.01 sobota ul. Reta Śmiłowicka /le śniczówki i domy od str. 
Kamionki/ - 15.00

10.01 niedziela ul. Reta Śmiłowicka /do rodz. Kołodziej/ - 15.00

11.01 poniedziałek ul. Jarz ębinowa -15.30

12.01 wtorek ul Gliwicka /od Sjesty w str. Mikołowa/  - 15.30

13.01 środa ul. Elsnera - 15.30

14.01 czwartek ul. Bukowa i Cisów -15.30

15.01 piątek ul. Jesionowa - 15.30

Kol ęda dodatkowa ustalana indywidualnie
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Ocaliæ godnoœæ macierzyñstwa
Przedstawiam Państwu fragment ksiąŜki Czesława Ryszki “Ocalić wartości. RóŜaniec z 

Janem Pawłem II”, wydaną przez: Edycja Świętego Pawła 2002. 
Imprimatur: bp Jan Wątroba Wikariusz Generalny Kuria Metropolitalna Częstochowa.

Zachęcam do zakupu ksiąŜki.

"Rozporządzam ciałem według 
własnego uznania", "Płeć jest sprawą 
przypadku, a nie powołania" - tego typu 
hasła głosi ruch feministyczny, grupujący 
najczęściej bezdzietne albo wolne kobiety, 
które muszą chyba nienawidzić 
rodzicielstwa, poniewaŜ szczególnie 
drastycznie zwalczają prawo dziecka 
poczętego do Ŝycia, 
domagają się dla kobiet 
prawa do absolutnego 
decydowania o urodzeniu 
dziecka. Feministki celowo 
dąŜą do zatarcia istotnych 
róŜnic między kobietą a 
męŜczyzną, szermując 
hasłami o dyskryminacji. 
Być moŜe dopiero 
wówczas, kiedy dzieci 
zaczną rodzić się w 
laboratoriach, w sztucznych 
łoŜyskach, świat odczuje 
tragizm utraty matki. 

Feminizm jest 
zjawiskiem współczesnym, 
wspierającym się na przekonaniu, Ŝe 
dotychczas kobieta była dyskryminowana i 
źle traktowana nie tylko przez męŜczyzn, 
ale takŜe przez naturę. WyraŜa się to w 
przekonaniu, jakoby na kobietę spadł 
większy cięŜar Ŝycia aniŜeli na męŜczyznę. 
Głównie jest to związane z rodzeniem i 
wychowaniem dzieci. Feministki starają się 
zatrzeć właściwą rolę oraz powołanie 
kobiety, posługując się hasłami o 
dyskryminacji. 

Ruch feministyczny jest bardzo 
groźny, poniewaŜ wykorzystuje się go do 
róŜnego rodzaju działań anty rodzinnych. 
Między innymi nagłaśnia się "niedobranie" 
małŜonków, aby wprowadzić przepisy 
dające moŜliwość szybkiego uzyskania 

rozwodu czy teŜ wyolbrzymia informacje o 
aktach przemocy domowej wobec dzieci, 
aby według ustawy dziecko od 13 roku 
Ŝycia mogło pozwać własnych rodziców do 
sądu. Wszystkie te działania słuŜą 
odwróceniu uwagi od zamierzonego celu, 
jakim jest rozbicie rodziny, 
podporządkowanie jej instytucjom 

państwowym. Rodzina 
bowiem, jako małe 
niezaleŜne "państwo", jest 
przez systemy totalitarne 
traktowana jako przeciwnik. 
Walka z rodziną jest 
zawsze przejawem dąŜenia 
państwa do wszechwładzy. 

Jan Paweł II liczył 
na obudzenie się 
wraŜliwości kobiet i matek, 
kiedy ogłosił list apostolski 
Mulieris dignitatem (O 
godności i powołaniu 
kobiety z 15 sierpnia 1988 
r.). Ukazał w nim piękno 
tajemnicy człowieczeństwa 

jako kobiecości i męskości. Dokument ten 
moŜna nazwać papieskim "feminizmem", 
przeciwstawiającym się współczesnemu 
ruchowi na rzecz źle pojętego wyzwolenia 
kobiety czy zrównania jej z męŜczyznami. 
Ojciec Święty polemizuje z zarzutami 
feministek, jakoby katolicyzm był wrogiem 
kobiet. Przeciwnie, PapieŜ mówi o 
geniuszu kobiety i to nie tylko na 
przykładzie wielkich i znanych kobiet z 
przeszłości lub nam współczesnych, ale 
takŜe tych zwyczajnych, prostych, które 
wykorzystują swe kobiece talenty dla dobra 
innych w Ŝyciu codziennym. Kobieta 
bowiem właśnie poprzez poświęcenie się 
dla innych kaŜdego dnia wyraŜa głębokie 
powołanie swego Ŝycia.       >>>
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Być moŜe bardziej jeszcze niŜ 
męŜczyzna widzi całego człowieka, 
poniewaŜ widzi go sercem. Widzi go w jego 
wielkości i w jego ograniczeniach, a przede 
wszystkim stara się przyjść mu z pomocą. 

Tu moŜna dodać, Ŝe modne 
dzisiaj hasło o równouprawnieniu kobiet i 
męŜczyzn powstało w czasach, kiedy 
brakowało rąk do pracy oraz panowała 
bieda. To przymus ekonomiczny w latach 
komunizmu, a i teraz, przyczynia się do 
masowej pracy zarobkowej kobiet i matek. 
Praca kobiet poza domem stała się 
koniecznością, bo męŜczyźni i ojcowie nie 
mogą sami zapewnić rodzinie godziwych 
warunków Ŝycia. Nie znaczy to, 
oczywiście, Ŝeby kobiety całkowicie 
pozbawić pracy zawodowej. W Familiaris 
consortio Jan Paweł II apeluje, aby praca 
kobiet była dostosowana do ich 
moŜliwości, powołania i zdrowia. Chodzi 
bowiem o człowieka - a nie o produkcję. 

Jan Paweł II w wielu swoich 
wypowiedziach wskazuje na jedno: kryzys 
rodziny, a takŜe moralności, jest związany 
z zamieszaniem wywoływanym wokół 
powołania kobiety i matki. Przez naszą 
cywilizację - jak mówi - przebiegają "fatalne 
pęknięcia". Sferę ludzkiej integralności, 
takiej jak płeć, wciąga się w zaprzęg 

konsumpcji, produkcji, zaś pojęcia, takie 
jak męŜczyzna i kobieta, uwaŜa się zgoła 
za rasistowskie. 

ZauwaŜmy, Ŝe gdyby szerzono 
szacunek dla macierzyństwa, I rozpadłby 
się cały biznes erotyczno-pornograficzny i 
towarzysząca mu subkultura. Gdyby 
podkreślano i gloryfikowano wartość 
rodziny i miłości małŜeńskiej, światowe 
lobby homoseksualistów naleŜałoby uznać 
za co najmniej chore. Gdyby zaprzestano 
świadomie zaplanowanej demoralizacji 
ludzi, wzrosłaby moralność społeczeństw i 
rządzący nie mogliby bezkarnie oszukiwać 
rządzonych. 

Kobieta jest dla męŜczyzny 
pośredniczką miłości. To jest równieŜ jej 
geniusz. Kobieta jest jak Maryja, ma być 
"łaski pełna", ma wypowiadać "fiat", co 
oznacza zgodę na dar z siebie. 
Najświętsza Maryja Panna jest 
doskonałym wzorem kobiety. Ta, która 
pochylała się z radością nad kołyską, a 
takŜe Ta, która stała boleściwa pod 
krzyŜem, obrazuje pełnię powołania 
kobiety. Dlatego Ŝaden program 
wyzwolenia kobiety nie jest prawdziwy, jeśli 
pomija te zasadnicze rysy geniuszu 
powołania kobiety i matki. 

Modlitwa 

Święta BoŜa Rodzicielko, 
Ty potrafiłaś tak mocno ukochać swoje 

powołanie. 
PomóŜ współczesnym kobietom 

i matkom zrozumieć tajemnicę ich geniuszu, 
aby potrafiły wyjść z siebie 

- a nie zamykać się; 
dawać - a nie ciągle starać się o branie; 

przekraczać siebie - a nie pozostawać w 
zastoju. 

Niech kobiety zapatrzone w Ciebie 
uczą innych miłości. 
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
Styczeñ 2010

Piątek 1 stycznia Uroczysto ść 
Świętej Bo Ŝej Rodzicielki

Sobota 16 stycznia

800 1800 R. Hanusik
1000 O powołania Niedziela 17 stycznia
1430 800

Sobota 2 stycznia 1000

1800 1430 R. Ciszewski
Niedziela 3 stycznia 

2 po Narodzeniu Pa ńskim
Poniedziałek 18 stycznia

800 800 R. Kołodziej
1000 Wtorek 19 stycznia
1430 800 R. Kokot
Poniedziałek 4 stycznia Środa 20 stycznia
800 800

Wtorek 5 stycznia Czwartek 21 stycznia
800 R. Hanus 1800

Środa 6 stycznia
Objawienie Pa ńskie

Piątek 22 stycznia

800 R. Knapek 1800

1800 R. Renk Sobota 23 stycznia
Czwartek 7 stycznia 1800

1800 Niedziela 24 stycznia
Piątek 8 stycznia 800

1800 1000

Sobota 9 stycznia 1430

1800 R. Polok Poniedziałek 25 stycznia
Niedziela 10 stycznia

Chrzest Pa ński
800

800 Wtorek 26 stycznia
1000 800

1430 R. Gracka Środa 27 stycznia
Poniedziałek 11 stycznia 800 R. Piwko
800 Czwartek 28 stycznia
Wtorek 12 stycznia 1800 R. Michalska
800 Piątek 29 stycznia
Środa 13 stycznia 1800

800 Fatimska Sobota 30 stycznia
Czwartek 14 stycznia 1800

1800 Niedziela 31 stycznia
Piątek 15 stycznia 800

1800 1000 R. Gracjalny
1430
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Styczeń - Luty  2010

2 stycznia 2010

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

9 stycznia 2010

Szuła Małgorzata

Ciszewska ElŜbieta

Kalisz Gertruda

16 stycznia 2010

Gracka Ewa

Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

23 stycznia 2010

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

30 stycznia 2010

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

6 lutego 2010

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

13, lutego 2010

Wesołowska Monika

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

20 lutego 2010

Kulij Janina

Geisler Ruta

Szczepanek Janina

27 lutego 2010

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Kołodziejczyk Krystyna

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to pro szę zamieni ć się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmuj ący wszystkie grupy znajduje si ę w gablotce z 
ogłoszeniami parafialnymi)
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K¹cik kulinarnyK¹cik kulinarnyK¹cik kulinarnyK¹cik kulinarny: Strucla z makiem
Składniki:
Ciasto
80 dkg mąki 
3 Ŝółtka 
2 całe jajka
10 dkg cukru 
10 dkg margaryny 
szklanka mleka 
5 dkg droŜdŜy 

Masa makowa 
0,5 kg maku 
15 dkg masła 
3 łyŜki miodu 
20 dkg cukru 
3 jajka 
3 łyŜki bułki tartej 
olejek migdałowy

Sposób przygotowania:
 Przygotować rozczyn z droŜdŜy: 
dodać łyŜkę cukru, rozetrzeć razem z 
droŜdŜami, 

rozprowadzić 
ciepłym mlekiem i 
pozostawić do 
wyrośnięcia w 
ciepłym miejscu. 
Następnie 
rozczyn wlać do 
mąki, dodać 
pozostałe 
składniki i 
wyrobić ciasto. 
Mak sparzyć, 
osączyć i 
przemielić dwa 
razy przez 

maszynkę, dodać składniki i wymieszać. 
 Ciasto rozwałkować, rozłoŜyć na 
nim mak, zwinąć w rulon, włoŜyć do 
foremki keksówki i zostawić do 
wyrośnięcia. Przed włoŜeniem do pieca 
posmarować rozmąconym białkiem.

gmb

K¹cik humoruK¹cik humoruK¹cik humoruK¹cik humoru
 Ksiądz Walery Jasiński twierdził, Ŝe 
najodpowiedniejszą pieśnią w czasie ślubu jest 
kolęda: „Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od 
strachu Ŝyjemy ..."

*
 W Otmęcie ks. Dusza, dobry, 
pracowity kapłan, przychodzi z kolędą do 
parafian przybyłych głęboko z Polski. 
Wchodzi... i towarzystwo wita go z kieliszkami w 
rękach.
- Witamy księdza dobrodzieja, napijmy 
się.
- Pochwalony Jezus Chrystus. 
Pozwólcie państwo, Ŝe się pomodlę.
- A prosimy bardzo.
- Jak się macie, od dawna tu 
mieszkacie?
- NiechŜe ksiądz się z nami napije.
- Ja państwa przepraszam, nie piję, nie 
mogę pić alkoholu.
- Odsuń się - mówi do męŜa pani domu 
i zwraca się do przybyłego - Proszę księdza, 
mnie ksiądz nie odmówi - zdrowie księdza.

- Więc pani wszystko powiem. Jestem 
człowiekiem chorym. Nie mam jednej nerki. Jak 
się napiję alkoholu, to umrę.
- Nie szkodzi, nie szkodzi.

*
 Dziadek miał w domu laskę, którą się 
podpierał. Ksiądz chodzący po kolędzie, kiedy 
ją zobaczył, powiedział: „Fater, to na kryja 
Ŝyjecie?"

*
 Wikary z Piotrowic w czasie kolędy 
wpisał do kartoteki następującą notkę: „Dobra 
kawa, szykowna córka." Innym razem w 
podobnej sytuacji kazał ministrantom śpiewać - 
gdy była piękna córka - Gdy śliczna panna..., 
kiedy zaś córka w raŜący sposób odbiegała od 
ideału piękna, ministranci śpiewali Ach, ubogi 
Ŝłobie.

*
 Mały Francik płacze, strasznie się 
drze. Mama pyta, co się stało. A on na to:
- Tata się młotkiem w palec rypli.
- A czamu ty beczysz? - kontynuuje 
matka.
- Ja, jo się wprzód tyŜ śmioł!
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Wychowawcza rola dziadków jest Wychowawcza rola dziadków jest Wychowawcza rola dziadków jest Wychowawcza rola dziadków jest 
zawsze bardzo wa¿nazawsze bardzo wa¿nazawsze bardzo wa¿nazawsze bardzo wa¿na

(Papie¿ Benedykt XVI)(Papie¿ Benedykt XVI)(Papie¿ Benedykt XVI)(Papie¿ Benedykt XVI)
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Temat do rozwaŜań podsuwa 
mi dzisiejsze wspomnienie świętych 
Joachima i Anny, rodziców Matki 
BoŜej, a zatem dziadków Jezusa. Z 
tym wspomnieniem kojarzy się 
zagadnienie wychowania, które 
odgrywa waŜną rolę w 
duszpasterstwie Kościoła. Zachęca 
nas w szczególności do modlitwy za 
dziadków, którzy w rodzinie strzegą 
podstawowych wartości Ŝycia i często 
dają im świadectwo. Wychowawcza 
rola dziadków jest zawsze bardzo 
waŜna, a staje się jeszcze waŜniejsza, 

gdy z róŜnych powodów rodzice nie 
są w stanie być z dziećmi w 
odpowiedni sposób w okresie ich 
wzrastania. Zawierzam opiece św. 
Anny i św. Joachima wszystkich 
dziadków na świecie, udzielając im 
specjalnego błogosławieństwa. Niech 
Dziewica Maryja, która - według 
pięknej ikonografii - nauczyła się 
czytać święte pisma na kolanach 
swojej matki Anny, pomoŜe im wciąŜ 
umacniać wiarę i nadzieję, czerpiąc ze 
źródła, jakim jest Słowo BoŜe.

¯YCZENIA¯YCZENIA¯YCZENIA¯YCZENIA
Z okazji przypadających w styczniu Dnia Babci i Dnia Dziadka Z okazji przypadających w styczniu Dnia Babci i Dnia Dziadka Z okazji przypadających w styczniu Dnia Babci i Dnia Dziadka Z okazji przypadających w styczniu Dnia Babci i Dnia Dziadka 
wszystkim Babciom i Dziadkom Ŝyczymy wszystkiego najlepszego, wszystkim Babciom i Dziadkom Ŝyczymy wszystkiego najlepszego, wszystkim Babciom i Dziadkom Ŝyczymy wszystkiego najlepszego, wszystkim Babciom i Dziadkom Ŝyczymy wszystkiego najlepszego, 
błogosławieństwa BoŜego, zdrowia, długich lat Ŝycia i pociechy z błogosławieństwa BoŜego, zdrowia, długich lat Ŝycia i pociechy z błogosławieństwa BoŜego, zdrowia, długich lat Ŝycia i pociechy z błogosławieństwa BoŜego, zdrowia, długich lat Ŝycia i pociechy z 

wnuków.wnuków.wnuków.wnuków.


