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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Ten Dzień Narodzin
Jezusa Chrystusa jest nie
tylko wesoły ale też
zbawienny.
Zróbmy miejsce Jezusowi
w naszym życiu i w
naszych sercach, by
zbawienie stało się naszym
udziałem.
Gdzie Bóg tam
przyszłość.
Tego życzę wszystkim
parafianom i sympatykom
parafii.
Ks. Proboszcz

SŁOWO BOśE
(Mt 2, 1 - 6)

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda,
oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony
król Ŝydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać
mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się
narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela»
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Słowo „kolęda” kojarzy się
z Swiętami BoŜego Narodzenia.
Najczęściej z pieśniami, które w tym
czasie boŜonarodzeniowym śpiewamy. TakŜe odwiedziny duszpasterskie
księdza nazywamy kolędą. Zajmiemy
się tylko tym pierwszym znaczeniem.
Słowo „kolęda” wywodzi się
z rzymskich calendae. Oznaczało
w kalendarzu juliańskim pierwszy
dzień miesiąca, a przede wszystkim
Nowego Roku. W te dni ludzie odwiedzali się i składali sobie Ŝyczenia
śpiewając przy tym pieśni. Te pieśni
od Narodzenia Chrystusa traktowały
o BoŜym Narodzeniu.
W polskiej literaturze mamy
wielkie bogactwo kolęd i pastorałek
/elementy ludowe wplecione w BoŜe
Narodzenie/. Szacuje się, Ŝe w XIX w.
znano około 600 kolęd i pastorałek.

Jest wiele utworów związanych
z kulturą regionalną. Nie wiem, czy
dzisiaj ktoś zdoła zliczyć wszystkie
kolędy i pastorałki. To słowo zawsze
budzi
ciepłe
skojarzenie.
Chrześcijanom powinno przywoływać
wielki dar od Boga w postaci Syna
BoŜego Jezusa Chrystusa. „Słowo
stało się Ciałem i zamieszkało między
nami”. Śpiewając w tym roku kolędy
zatrzymajmy się nad bogactwem treści
naszych polskich, rodzimych kolęd. Są
one piękne muzycznie, ale takŜe obfite
w treść teologiczną. Nie zaniedbujmy
wspólnego śpiewania kolęd, by
przekazać je następnemu pokoleniu.
Poprzez śpiew kolęd przekazujemy
takŜe wiarę zawartą i przekazaną
przez autorów tych pięknych pieśni
o BoŜym Narodzeniu.
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Ks. Proboszcz Antoni Cebula

Jak co roku 6 grudnia
śmiłowickie dzieci odwiedził Św.
Mikołaj. PoniewaŜ nie było śniegu, nie
mógł przyjechać saniami, tylko
przyleciał helikopterem i wylądował na
dachu remizy straŜackiej skąd zszedł
po przygotowanej przez straŜaków
drabinie.
Św. Mikołaja w imieniu dzieci
przywitali Ks. Proboszcz Antoni Cebula i Sołtys Józef Świerczyna. Po przy-

witaniu się z dziećmi zaczęło się
wręczanie
prezentów.
Dzieci
w podziękowaniu za otrzymane
łakocie śpiewały kolędy, piosenki
o Św. Mikołaju, mówiły wierszyki.
W imieniu dzieci dziękujemy
Panu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za
zorganizowanie spotkania oraz przygotowanie paczek dla dzieci.
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W dniu 07.12.2011 w Sali OSP
Śmiłowice odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe seniorów oraz osób
samotnych. 87 osób obejrzało przedstawienie jasełkowe które przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej
z Paniów.
Rada Sołecka oraz Sołtys
poczęstowali zaproszonych gości
śląskim kołoczem, słodyczami, owoca-

mi oraz kawą. Zaproszeni seniorzy
łamiąc się opłatkiem, składali sobie
Ŝyczenia świąteczno noworoczne. Ks.
Proboszcz Antoni Cebula poprowadził
śpiew pięknych staropolskich kolęd.
Dzień wcześniej w tej samej
sali gościł Św. Mikołaj który obdarzył
nasze grzeczne dzieci prezentami.
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Sołtys J. Świerczyna

Kolorowanki dla dzieci
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Pasterka
Msza Święta o północy w noc
BoŜego Narodzenia stanowi centralny moment wszystkich zwyczajów związanych
z obchodami przyjścia Chrystusa na świat.
Od V wieku źródła liturgiczne
przekazują nam pierwszy formularz mszalny na BoŜe Narodzenie. Od połowy VI
wieku Rzym zna juŜ tradycję trzech Mszy
Świętych, to znaczy: Pasterkę, Mszę
o świcie i Mszę w dzień. Formularze mszalne trzech Mszy zostały zaczerpnięte ze
zwyczajów liturgii papieskiej. O północy
papieŜ udawał się do bazyliki dedykowanej
macierzyństwu MNP (Santa Maria Maggiore). Istniała tam kaplica, replika groty
betlejemskiej, dobudowana do bazyliki. Na
dzień 25 grudnia przypadało w kalendarzu
rzymskim rocznicowe wspomnienie świętej
męczennicy Anastazji, zamordowanej
w czasie prześladowania Dioklecjana. Św.
Anastazji dedykowana była bazylika u stóp
Palatynu. Z tego właśnie względu papieŜ
celebrował tam w dzień BoŜego Narodzenia swoją drugą Mszę Świętą z osobnym
formularzem i to o treści boŜonarodzeniowej.
Msza Święta celebrowana dziś
jako trzecia, jest historycznie związana
z najstarszym formularzem, którym
posługiwał się papieŜ juŜ od IV wieku
w Bazylice Świętego Piotra, o zwykłej
wówczas porze dnia, czyli o 9.00.
W tych trzech Mszach Świętych
widziano wówczas echo hołdu złoŜonego
Chrystusowi przez pasterzy, aniołów,
i trzech króli, stąd zwano te formularze
mszalne pasterskim, anielskim i królewskim.

czaj błogosławienia chleba (w czasie Mszy
Świętej i poza nią) i spoŜywania go jako
rodzaju komunii duchowej. Te pobłogosławione chleby zwano eulogiami.
Dzielono się nimi wyraŜając w ren sposób
wzajemną Ŝyczliwość i przynaleŜność do
tego
samego
Kościoła
lokalnego.
Przesyłali go sobie biskupi, a kapłani wiernym. Ta staroŜytna praktyka osłabła na
skutek dekretów z IX wieku (synody
karolińskie), które obawiały się zamazania
w świadomości wiernych granicy między
opłatkami konsekrowanymi a chlebem
pobłogosławionym.
Najstarsza wzmianka źródłowa
o dzieleniu się opłatkiem w polskich rodzinach pochodzi z końca XVIII wieku.

Kolęda

Dzisiaj słowo kolęda kojarzy się
przede wszystkim z pieśniami o tematyce
boŜonarodzeniowej lub z odwiedzinami
duszpasterskimi odbywanymi w tym okresie w polskich parafiach.
Sama nazwa “kolęda” wywodzi
się z tradycji rzymskiej. Pierwszy dzień
kaŜdego miesiąca nosił nazwę “calendae”.
Szczególnym znaczeniem obdarzano
“calendae” styczniowe. WiąŜe się to z faktem, Ŝe od 153 roku przed Chrystusem,
w dniu pierwszego stycznia, w całym Imperium Rzymskim konsulowie obejmowali
prawnie swój urząd. Później potwierdzono
dzień 1 stycznia jako początek roku administracyjnego. W Rzymie odwiedzano się
wzajemnie, obdarowywano się podarkami,
śpiewano okolicznościowe piosenki.
Wraz
z
przyjęciem
chrześcijaństwa zwyczaje te zostały
powiązane z czasem BoŜego Narodzenia.
Sam termin “kolęda” w znaczeniu pieśni
Opłatek
Dzielenie się białym opłatkiem, boŜonarodzeniowej ustalił się dopiero
przaśnym
(niekwaszonym)
chlebem, w XVII wieku.
Prezenty gwiazdkowe
znane było od początków Kościoła. ZwyPierwotnie praktyka wzajemnego
czaj ten nie miał jednak Ŝadnego związku
z czasem BoŜego Narodzenia. Odnosił się obdarowywania się prezentami była
>>>
bezpośrednio do Eucharystii. Znano zwy- związana z kultem św. Mikołaja.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na styczeń 2012 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:

Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc
duchową i materialną, potrzebną do odbudowania Ŝycia.
Intencja misyjna:

Aby zaangaŜowanie chrześcijan na rzecz pokoju było
okazją do dawania świadectwa o Chrystusie wszystkim ludziom
dobrej woli.
Dzisiejszą tradycję prezentów boŜonarodzeniowych zawdzięczamy Marcinowi
Lutrowi, który w roku 1535 domagał się,
aby protestanci zaniechali zwyczaju “św.
Mikołaja”, a prezenty dawali swoim dzieciom jako dar samego “Dzieciątka Jezus”.
Z czasem praktykę Lutra przyjęły takŜe
kraje katolickie. Mówi się w teologii równieŜ
o tym, Ŝe Jezus przyszedł na ziemię jako
największy dar Ojca i na tę pamiątkę ludzie
wzajemnie się obdarowują.
Swoistym prezentem pamięci
związanym z BoŜym Narodzeniem jest
popularny na całym świecie zwyczaj
wysyłania
okolicznościowych
kartek
z Ŝyczeniami świątecznymi. Pomysłodawcą tej idei był w roku 1846 Anglik John
Horsley, który polecił wydrukować 50
kartek świątecznych według swojego projektu z krótkim Ŝyczeniem: “Wesołych
Świąt BoŜego Narodzenia i Szczęśliwego
Nowego Roku.” śyczenia te często w niezmienionej formie wysyłamy i dzisiaj. Zachowajmy ten zwyczaj związany ze
Świętami Narodzenia Chrystusa, bo
Ŝyczenia świąteczne mogą być teŜ
świadectwem naszej wiary.

Jasełka
Sama nazwa “jasełka” wskazuje
na źródło tematyczne tychŜe przedstawień. Z tzw. Drugim dniem świąt BoŜego
Narodzenia rozpoczął się okres “jasełek”.
Trwał on przez wieki do uroczystości Matki
BoŜej Gromnicznej czyli do dnia ofiarowania Jezusa w świątyni. Jasełka to Ŝłób,
czyli rodzaj drabinek, jeszcze dzisiaj
stosowanych , które słuŜą do zadawania,
zwłaszcza siana, bydłu czy koniom. Stawia
się je takŜe w lasach, by karmić zwierzynę
łowną. W Ŝłóbku został złoŜony Jezus po
swoim narodzeniu. Zatem “jasełka”
prezentują udramatyzowane, teatralne
sceny na temat przyjścia Chrystusa Pana
na świat.
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Ks. Proboszcz Antoni Cebula

2012

Kolęda dodatkowa ustalana indywidualnie
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INTENCJE MSZALNE
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Styczeń - Luty 2012

7 styczeń 2012

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

14 styczeń 2012

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

21 styczeń 2012

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

28 styczeń 2012

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Wesołowska Monika

4 luty 2012

Wesołowska BoŜena
Słowicka Iwona
RoŜek Aniela

11 luty 2012

Bubała Anna
Mazur Barbara
Michalska Krystyna

18 luty 2012

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

25 luty 2012

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

3 marzec 2012

Knapek Anna
Michalczyk Wiesława

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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Makówki
gotować ok. pół godziny. Chałkę pokroić
na cienkie kromki. W duŜej misce
(salaterce) ułoŜyć warstwę chałki maczanej w mleku i warstwę masy makowejna zmianę. Wierzch ozdobić połówkami
migdałów, orzechów i posypać kokosem.
Przechowywać w chłodnym miejscu.

Składniki:
50 dag zmielonego maku,
25 dag cukru,
3 łyŜki miodu,
1 chałka,

gmb

mielone, orzechy mielone, figi
i daktyle pokrojone)

Sposób przygotowania:
Zmielony mak zalać wrzącą
wodą. Masło stopić z miodem. Wlać do
maku. Dodać cukier i tyle wody, Ŝeby
masa była lejąca. Gotować na małym
ogniu, mieszając. UwaŜać, Ŝeby się mak
nie przypalił. Dodać bakalie. Razem

K¹cik humoru
Na kolędzie parafianin pracujący
w fabryce wózków dziecięcych opowiadał
proboszczowi: „Urodziło mi się dziecko,
więc pomyślałem sobie: wyniosę po
kawałku cały wózek, przecieŜ tego nikt nie
zauwaŜy, a w domu z tych części go
złoŜę. Po jakimś czasie widzę zdumiony,
Ŝe zamiast wózka złoŜyłem karabin
maszynowy."
*

Podczas odwiedzin kolędowych
ksiądz dał chłopczykowi obrazek z wizerunkiem świętego. Mały przyjrzał mu się
i zapytał kapłana:
Masz więcej?
Ksiądz dał mu jeszcze cztery. Chłopiec
znowu obejrzał obrazki, po czym zapytał:
A z dinozaurami masz?
*

Na kolędzie kobieta wyznała

*

Dwaj panowie czekali na
księdza. Kolędę przyjęli jak trzeba,
poboŜnie, i usiedli z kapłanem przy stole.
Trochę wstydliwie wyciągnęli ukrytą
butelkę i nieśmiało chcieli księdza
poczęstować:
A moŜe by ksiądz nie odmówił?
Tak jednego z nami. Bardzo prosimy.
Panowie, z zasady podczas
kolędy nie piję. Sami rozumiecie.
AleŜ księŜoszku, tu same chłopy.
A dyć to wasza gorzołka.
Jak to moja?
Kobieta moja, wiecie księŜoszku,
jeszcze robi. Zostawiła mi 50 zł dla
księdza. Ale księdza długo nie było widać,
to my kupili pół litra i tak się częstujemy.
Widzicie, Ŝe to za wasze - wyjaśnił gospodarz.

księdzu:
*
Dziadek miał w domu laskę,
Dobrze, Ŝe mój chłop jest w robocie, bo chca wom coś powiedzieć, którą się podpierał. Ksiądz chodzący po
a chłop moŜe wszystko zjeść, ale nie musi kolędzie, kiedy ją zobaczył, powiedział:
„Fater, to na kryja Ŝyjecie?"
wszystkiego wiedzieć.
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Benedykt XVI (25 grudnia 2010 roku) - fragmenty

/..../«Słowo stało się ciałem». Wobec tego objawienia znów rodzi się w nas pytanie: czy
jest to moŜliwe? Słowo i ciało to dwie przeciwstawne rzeczywistości; w jaki sposób odwieczne i wszechmogące Słowo moŜe stać się
słabym i śmiertelnym człowiekiem? Istnieje
tylko jedna odpowiedź: miłość. Ten, kto kocha,
chce wszystko dzielić z ukochanym, chce być
z nim zjednoczony, a Pismo Święte ukazuje
nam właśnie wielką historię miłości Boga do
swojego ludu, miłości, która osiągnęła swój
szczyt w Jezusie Chrystusie.
W rzeczywistości, Bóg się nie zmienia:
On jest wierny sobie. Ten, który stworzył świat,
jest tym samym, który powołał Abrahama
i objawił swe imię MojŜeszowi: Jestem, który
jestem (...) Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba
(...) Bogiem miłosiernym i łagodnym, bogatym
w miłość i wierność (por. Wj 3, 14-15; 34, 6).
Bóg się nie zmienia, On jest Miłością od zawsze
i na zawsze. Jest sam w sobie komunią,
jednością w Trójcy, i kaŜdy Jego czyn i słowo
prowadzą do komunii. Wcielenie jest
zwieńczeniem stworzenia. Gdy w łonie Maryi,
z woli Ojca i przez działanie Ducha Świętego,
uformował się Jezus, Syn BoŜy, który stał się

człowiekiem, stworzenie osiągnęło swe
wypełnienie.
Zasada
porządkująca
wszechświat, Logos, zaczęła istnieć na świecie,
w czasie i przestrzeni.
«Słowo stało się ciałem». Światło tej
prawdy objawia się kaŜdemu, kto je przyjmuje
z wiarą, poniewaŜ jest ono tajemnicą miłości.
Tylko tych, którzy otwierają się na miłość, ogarnia światło BoŜego Narodzenia. Tak było w noc
betlejemską i tak jest równieŜ dzisiaj. Wcielenie
Syna BoŜego jest wydarzeniem, które dokonało
się w historii, ale jednocześnie ją przekracza.
Pośród nocy świata zapala się nowe światło,
które daje się dostrzec prostemu spojrzeniu
z wiarą, sercu łagodnemu i pokornemu tego, kto
oczekuje Zbawiciela. Jeśli prawda byłaby
jedynie matematyczną formułą, w pewnym sensie sama by się narzucała. Natomiast skoro
Prawda jest Miłością, wymaga wiary — «tak»
wypowiedzianego naszym sercem. /..../
«Słowo stało się ciałem». Orędzie
BoŜego Narodzenia jest światłem takŜe dla
ludów, dla wspólnej wędrówki ludzkości.
«Emmanuel», Bóg-z-nami, przyszedł jako Król
sprawiedliwości i pokoju. Jego królestwo — jak
wiemy — nie jest z tego świata, a jednak jest
waŜniejsze niŜ wszystkie królestwa tego świata.
Jest jakby zaczynem ludzkości; jeśliby go
zabrakło, nie byłoby tej siły, dzięki której
dokonuje się prawdziwy rozwój — bodźca do
współpracy na rzecz dobra wspólnego, do bezinteresownej słuŜby bliźniemu, do pokojowej
walki o sprawiedliwość. Wiara w Boga, który
zechciał dzielić z nami dzieje, jest nieustanną
zachętą, aby angaŜować się w te dzieje,
równieŜ pośród ich sprzeczności. Jest powodem do nadziei dla wszystkich, których godność
jest obraŜana i deptana, poniewaŜ Ten, który
narodził się w Betlejem, przyszedł uwolnić
człowieka od źródeł wszelkiej niewoli. /..../
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