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SŁOWO BOśE
(Łk 2, 1-7)

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, Ŝeby 
przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, 
gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać 
zapisać, kaŜdy do swego miasta. Udał się takŜe Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do 
Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewaŜ pochodził z domu i rodu 
Dawida, Ŝeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pier-
worodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i połoŜyła w Ŝłobie, gdyŜ nie było dla nich 
miejsca w gospodzie.

 

Na sianie Bóg się dał połoŜyć
Nie gardząc nędznym stajni Ŝłobem
I Ten, co Ŝywi rzesze ptaków
Drobiną mleka był karmiony
Weselą się anielskie chóry
Śpiewając Bogu hymn radości
Pasterzom się ukazał Pasterz

Którego mocą świat istnieje
/jutrznia BoŜego Narodzenia/

Niech Bóg Dziecię obdarza Wiarą, 
Miłością i Pokojem
Wraz z darem modlitwy 
Ks. Proboszcz Antoni Cebula
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 Dnia 1 grudnia 
2014 roku zmarł 
proboszcz węgo-
rzewskiej parafii 
pw. Matki BoŜej 
Fatimskiej Ks. Alo-
jzy Gorol. Trzydzie-
ści dwa lata przeŜył 
w Rodzinie Salwa-
to-riańskiej i ćwierć 
wieku posługiwał 
jako kapłan.
 Ks. Alojzy Czes-
ław Gorol urodził 
się dnia 1 listopada 

1962 roku w Mikołowie, jako drugi z trzech syn-
ów w robotniczej rodzinie Wincentego i Łucji. 
Przez lata jego rodzinny dom był miejscem kate-
chizacji i sprawowania niedzielnych Eucharystii 
dla mieszkańców Śmiłowic. Kształcił się naj-
pierw w szkole podstawowej w Mikołowie, 
a następnie w katowickim liceum plastycznym, 
gdzie w 1982 roku zdał egzamin dojrzałości. 
Pracowity i utalentowany artystycznie Alojzy był 
mocno zaangaŜowany w Ŝycie liturgiczne oraz 
duszpasterstwo młodzieŜy w rodzinnej parafii.
 Dnia 7 września 1982 roku wstąpił do 
nowicjatu Towarzystwa Boskiego Zbawiciela 
w Bagnie. Po roku złoŜył pierwszą profesję 
zakonną i rozpoczął studia w WyŜszym Semi-
narium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. 
Dnia 8 września 1987 roku złoŜył śluby wie-
czyste, a w dniu 25 czerwca 1988 roku w Bagnie 
przyjął święcenia diakonatu. Dnia 13 maja 1989 
roku w Trzebini, z rąk kard. Franciszka Machar-
skiego, przyjął święcenia kapłańskie.
 W latach 1989-1993 posługiwał jako 
wikariusz w parafii pw. NMP Królowej Polski 
w Bielsku-Białej. Ostatniego dnia czerwca 1993 
roku przełoŜony prowincjalny powierzył mu 
urząd superiora i funkcję ekonoma domu zakon-
nego w Krakowie przy ul. Łobzowskiej. W tym 
samym czasie otrzymał pozwolenie na 
rozpoczęcie studiów z zakresu sztuki sakralnej 
na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako-
wie. Od sierpnia 1994 roku do czerwca 2004 
roku pełnił urząd proboszcza parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini. 
W tym czasie realizował teŜ obowiązki wicesu-
periora i konsultora miejscowej wspólnoty za-
konnej oraz opiekuna Instytutu Świeckiego 
Misjonarek Chrystusa. Od końca czerwca 2000 
roku pełnił równieŜ funkcję kapelana zakładu 
karnego w Trzebini. Trwająca dekadę praca ks. 

Alojzego w Trzebini zasługuje na wysoką ocenę 
ze względu na wielość i róŜnorodność inicjatyw, 
które podejmował i zrealizował w celu rozszerze-
nia kultu Matki BoŜej Fatimskiej oraz 
upiększenia trzebińskiej świątyni. To w czasie 
jego proboszczowania, dnia 13 maja 1997 roku, 
ustanowiono w Trzebini sanktuarium Maryjne, 
a cztery miesiące później metropolita krakowski 
kard. Franciszek Macharski nałoŜył korony 
papieskie na cudowną figurę Matki BoŜej Fatim-
skiej ulokowanej w kaplicy tego sanktuarium. 
Pielgrzymi mogli liczyć na jego otwartość 
i dyspozycyjność. Ze szczególną troską 
podchodził do organizacji całonocnych 
naboŜeństw fatimskich, które uwaŜał za bardzo 
istotne w krzewieniu kultu Pani z Fatimy. 
Z dniem 1 lipca 2004 roku ks. Alojzy został 
mianowany dyrektorem Salwatoriańskiego Ref-
eratu Misji i Rekolekcji Parafialnych, który koor-
dynuje działania salwatoriańskich rekolek- 
cjonistów. Jednocześnie podjął zadania wicesu-
periora wspólnoty w Krakowie przy ul. Siostry 
Faustyny. W lipcu 2006 roku powrócił w swoje 
rodzinne strony, aby objąć urząd superiora 
i funkcję ekonoma domu zakonnego 
w  Mikołowie. Po dwóch latach został mianow-
any proboszczem parafii pw. Matki BoŜej Fatim-
skiej w Węgorzewie oraz superiorem i eko- 
nomem miejscowej wspólnoty zakonnej. Pełnił 
równieŜ obowiązki kapelana szpitala. W tej ma-
zurskiej społeczności podejmował wiele inic-
jatyw duszpasterskich oraz promujących kult 
Maryjny. Po wielu staraniach zainicjował 
budowę nowego kościoła parafialnego.
 Patrząc na jego Ŝyciorys moŜna dos-
trzec „BoŜy zbieg okoliczności”. Wyświęcony na 
kapłana w liturgiczne wspomnienie Matki BoŜej 
Fatimskiej, po kilku latach posługi, powraca jako 
proboszcz do miejsca swoich święceń, aby 
zaangaŜować się całkowicie w szerzenie kultu 
maryjnego. Krakowski kardynał, który kiedyś 
w geście święceń nałoŜył na niego dłonie, po 
kilkunastu latach nałoŜył papieskie korony na 
skronie tak drogiej mu Matki. I ostatecznie 
węgorzewska Pani Fatimska, której chciał 
wybudować godne mieszkanie, poprowadziła go 
do Domu Ojca.
 Ks. Alojzy był postrzegany i zostanie 
zapamiętany jako człowiek otwarty, Ŝyczliwy, 
utalentowany, nieustannie zaangaŜowany i moc-
no przejęty sprawami Kościoła oraz Zgromadze-
nia.

opracował: ks. Sławomir Noga SDS
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Z dwudniowym opóźnieniem, w ponie-
działek 8 grudnia 2014 roku, przybył do naszych 
pociech zgromadzonych w remizie na tak 
zwanej „duŜej sali” Święty Mikołaj z prezentami. 

Zanim jednak się pojawił, wszystkich 
milusińskich wraz z ich opiekunami przywitał 
Sołtys Józef Świerczyna, w bardzo ciepłych 
słowach Ŝyczył zdrowych i wesołych świat 
BoŜego Narodzenia. Po nim pałeczkę przejął 
proboszcz tutejszej parafii ks. Antonii Cebula, 
który poprowadził spotkanie. Następnie w tajem-
niczy sposób poprzez dach wszedł do zebra-
nych na sali Święty Mikołaj, który osobiście witał 
się ze zgromadzonymi, a szczególnie 
z głównymi bohaterami dnia dziećmi do lat 12. 
Potem zasiadł na przygotowanym tronie 
i przywoływał kolejno poszczególne dzieci do 
siebie i wręczał bogate prezenty. One znów 
w podzięce śpiewały Świętemu piosenki, mówiły 
piękne wiersze  lub śmieszne Ŝarty. Były teŜ dla 
Mikołaja piękne prace plastyczne. Nie obyło się 

teŜ bez sesji zdjęciowych, co moŜemy sami 
zobaczyć w naszej galerii. 

Całe spotkanie przebiegło w bardzo    
cudnej i przepięknej atmosferze, pełnej tajem-
niczości oraz radości płynących do wszystkich 
zaproszonych gości. 

Mariusz Dawid

Dwa dni po spotkaniu dzieci ze 
Świętym Mikołajem, 10 grudnia 2014 roku 
zostało zorganizowane coroczne spotkanie 
opłatkowe dla seniorów sołectwa 
Śmiłowice. Zgromadzonych serdecznie 
przywitali wspólnie w gorących i świątecz-
nych słowach Sołtys Józef Świerczyna i 
proboszcz ks. Antoni Cebula zapraszając 
wszystkich na Jasełka przygotowane przez 
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 8. Obecni 
byli równieŜ Prezes OSP Śmiłowice Dariusz 
Gaschi oraz nowy radny Remigiusz Kuś. 

Po tym uroczystym przywitaniu 
wszyscy mogli zobaczyć piękne a zarazem 
bardzo oryginalne jasełka. Sam występ 
bardzo się podobał, a oklaskom nie było 
końca. Zgromadzonych gości wzruszył do 
głębi, a i był on pełen profesjonalizmu. Był 
krótko mówiąc perfekcyjny.  Później pro-
boszcz Antonii Cebula zaprosił do łamania 
się opłatkiem oraz do wspólnego śpiewania 
kolęd  wraz z dziećmi. Oczywiście sam 
akompaniował na gitarze. W przerwach 
wszyscy mogli się delektować pysznym  

ciastem domowym i innymi smakołykami. 
Spotkanie było jak zwykle pełne ciepła 
i radości nadchodzących świąt. Na 
zakończenie sołtys jeszcze raz złoŜył 
świąteczne Ŝyczenia i dziękował wszystkim, 
którzy pomogli zorganizować to spotkanie. 
A wiec: ks. proboszczowi Antoniemu Cebuli, 
paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, dzie-
ciom z SP 8 za piękny występ. 

Mariusz Dawid
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na styczeń 2015 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:

 Aby ludzie naleŜący do róŜnych tradycji religijnych i wszyscy 
ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.

Intencja misyjna:

 Aby w tym roku, poświęconym Ŝyciu konsekrowanemu, zakon-
nicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa 
i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

 28.12.2014 niedziela  ul. Elsnera – 15.30
 29.12.2014 poniedziałek ul. Jarzębinowa i Kawalca 
     /lewa str./ - 15.30

 30.12.2014 wtorek  ul. Kawalca /bloki/ - 15.30
 02.01.2015 piątek  ul. Kawalca /prawa str./ - 15.30
 03.01.2015 sobota  ul. Kawalca /domki/ - 14.30
 04.01.2015 niedziela  ul. Reta Śmiłowicka 
     /od str. Kamionki/ i leśniczówki – 15.30

 05.01.2015 poniedziałek  ul. Reta Śmiłowicka 
     /do rodz. Kołodziej/ - 15.30

 06.01.2015 wtorek  ul. Łączna – 15.30
 07.01.2015 środa  ul. Zgody i Gliwicka 
     /do rodz. Gierlotka/ - 15.30

 08.01.2015 czwartek  ul. Gliwicka 
     /od rodz. Szczepanek do rodz. Gracka/ - 15.30

 09.01.2015 piątek  ul. Gliwicka /od Sjesty/ - 15.30
 10.01.2015 sobota  ul. Jesionowa, Bukowa, Cisów – 14.30

Kolęda dodatkowa ustalana indywidualnie  
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Styczeń - Kwiecień 2015

3 styczeń 2015

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

17 styczeń 2015

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

31 styczeń 2015

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

14 luty 2015

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

28 luty 2015

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

14 marzec 2015 Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

28 marzec 2015

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

11 kwiecień 2015

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

25 kwiecień 2015

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

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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     Torcik makowy

- Jaka jest ulubiona kolęda niemowlaków?
- Dzisiaj w bet lejem.

***
- Kupiłeś juŜ coś pod choinkę ?
- Tak, stojak.

***
- Jaka jest ulubiona kolęda świeŜo upie-
czonych rodziców?
- Cicha noc.

***
Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią 
u dziadków. Przed pójściem spać, klękają 
przed łóŜkami i modlą się, a jeden z nich ile 
sił w płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się 
o nowe Ŝołnierzyki, modlę się o nowy od-
twarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go 
mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest 
głuchy.

Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.

***
W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok 
biegnie pies. PoniewaŜ koń biegnie leniwie, 
chłop bije go batem.
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz 
szedł piechotą! - mówi koń.
- Pierwszy raz słyszę, Ŝeby koń mówił! - 
dziwi się chłop.
- Ja teŜ! - mówi pies.

***
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod 
choinkę.
- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz mi 
sprawić przyjemność, to popraw swoją 
jedynkę z matematyki.
- Za późno mamusiu. JuŜ ci kupiłem per-
fumy!

Składniki:
Ciasto:

 7 jajek
 25 dag cukru
 25 dag zmielonego maku
 6 dag tartej bułki
 1 łyŜka miodu
 starta skórka z cytryny
 bakalie (rodzynki, migdały)

Krem:
 3 jajka
 22 dag cukru
 37 dag masła
 5 łyŜeczek kawy
 dŜem malinowy

Poncz:
 100 ml soku z cytryny
 100 ml wódki

Przygotowanie:
Ciasto: Ŝółtka utrzeć z cukrem na puszystą 
masę. Białka ubić na sztywno, połoŜyć na 
Ŝółtkach, na to wsypać mak i tartą bułkę. 

Wszystko delikatnie wymieszać i piec około 
45 min w małej formie tortowej.
Krem: całe jajka ubić z cukrem na parze, 
ostudzić, dodać masło, ubijać, wlać 
przecedzony mocny napar z kawy i niewiel-
kiej ilości wrzącej wody (ostudzony). Napar 
moŜna równieŜ zrobić z kawy rozpuszczal-
nej.
Upieczone ciasto przekrawamy na 3 krąŜki, 
nasączamy ponczem. Na pierwsze 
przełoŜenie moŜemy uŜyć zmiksowanego 
dŜemu, na drugie krem. Torcik dekorujemy 
kremem i migdałami.

gmb
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(24 grudnia 2013) fragmenty

"Naród kroczący w ciemnościach 
ujrzał światłość wielką" (Iz 9,1).

To proroctwo Izajasza nigdy nie 
przestaje nas wzruszać, zwłaszcza kiedy 
słyszymy je w liturgii Nocy BoŜego Naro-
dzenia. Nie jest to jedynie fakt emocjo-
nalny, sentymentalny. Wzrusza nas, 
poniewaŜ mówi o głębokiej rzeczywistości 
tego, czym jesteśmy: jesteśmy ludem 
kroczącym, a wokół nas, a takŜe w nas 
samych - są ciemności i światło. A tej 
nocy, gdy duch ciemności ogarnia świat, 
odnawia się zdarzenie, które zawsze nas 
zadziwia i zaskakuje: lud będący w drodze 
zobaczył światłość wielką. Światło, które 
sprawia, Ŝe zastanawiamy się nad tą 
tajemnicą: tajemnicą podąŜania i widze-
nia.

Wędrowanie. Słowo to nasuwa nam 
na myśl bieg dziejów, tę długą drogę, jaką 

jest historia zbawienia, 
poczynając od Abrahama, nasze-
go ojca w wierze, którego pewne-
go dnia Pan wezwał, by wyruszył, 
wyszedł ze swego kraju, by udać 
się do ziemi, jaką On mu wskaŜe. 
Od tego czasu nasza toŜsamość 
ludzi wierzących jest toŜsamością 
pielgrzymów wędrujących do zie-
mi obiecanej. Historii tej zawsze 
towarzyszy Pan! Jest On zawsze 
wierny swojemu przymierzu 
i swoim obietnicom. "Bóg jest 
światłością, a nie ma w Nim 

Ŝadnej ciemności" (1 J 1,5). Natomiast ze 
strony ludu przeplatają się nawzajem 
wydarzenia światła i ciemności, wierności 
i zdrady, posłuszeństwa i buntu; wydarze-
nia pielgrzymującego ludu i ludu 
błądzącego.

TakŜe w naszej osobistej historii 
przeplatają się nawzajem wydarzenia 
świetlane i mroczne, światła i cienie. Jeśli 
kochamy Boga i bliźniego, to chodzimy 
w światłości, ale jeśli nasze serce się 
zamyka, jeśli zwycięŜają w nas pycha, 
fałsz, poszukiwanie własnego interesu, to 
wtedy ciemności zstępują w nasze 
wnętrze i wokół nas. "Kto swojego brata 
nienawidzi, Ŝyje w ciemności i działa 
w ciemności, i nie wie, dokąd dąŜy, 
poniewaŜ ciemności dotknęły ślepotą jego 
oczy" (1 J 2,11) - pisze św. Jan Apostoł.
[...]


