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Nr 1 (123)  styczeń  2017 (rok 12)                        Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO BOŻE
(Mt 2, 1 - 12)

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 żydowski? 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.»
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się 
gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię,   
a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś 
wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed 
nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo 
się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali 
Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy 
we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

 

Życzenia Bożonarodzeniowe 2017
„Do Betlejemu pełni radości,
spieszmy powitać Jezusa Małego.
Który dziś dla nas cudem miłości,
zstąpił na ziemię z nieba wysokiego”

Świąt Bożego Narodzenia spędzonych 
w świetle Bożej Miłości
Z darem modlitwy, życzy 

ks. Proboszcz Antoni Cebula
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Tradycyjnie, jak co roku 
Świętego Mikołaja nasze dzieci witały 
w sali bankietowej budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Wyczekiwanie 
rozpoczęliśmy pięknym występem 
gimnastyki artystycznej w wykonaniu 
naszej sympatycznej i bardzo uzdol-
nionej Weroniki Krajwskiej. W dalszej 
części ksiądz Proboszcz Antoni Cebu-
la poprowadził nasze 
spotkanie śpiewając   
z dziećmi piosenki na 
powitanie naszego 
gościa.

Wreszcie       
w asyście naszych 
strażaków ku zdumie-
niu dzieci w drzwiach 
balkonowych sali 
pojawił się długo wy-
czekiwany Św. Mikołaj 
z worem prezentów. 
Dziewięćdziesiąt dwo-
je dzieci z naszego 
sołectwa w wieku od 1 
do lat 12 wzięło udział 

w spotkaniu. Najmłodsi na 
sali Karolinka Kuś oraz Bar-
toszek Boguszewski mieli 
okazję zrobić sobie sesję 
zdjęciową z Mikołajem po raz 
pierwszy. Mamy bardzo 
grzeczne pociechy, bo Św. 
Mikołaj bez wyjątku wszyst-
kie obdarzył prezentami, 
dzieci dziękując śpiewały 
kolędy, mówiły wierszyki      
a odważniejsze pytały - czy 
za rok znowu zawita.

W tak miłej i niepow-
tarzalnej atmosferze nawet 

sołtys miał okazję zapoznać nowych 
mieszkańców oraz zamienic parę słów 
z dziećmi a przede wszystkim z ich 
rodzicami. To w dniu Św. Mikołaja 
widać jak nasze małe Sołectwo 
Śmiłowice rośnie w siłę. Jak się okazu-
je, przybywa nam mieszkańców, także 
tych najmłodszych.

Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna

Mikołaj w Remizie OSP Śmiłowice
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Po spotkaniu Św. Mikołaja 
ze Śmiłowickimi dziećmi nadszedł 
czas na spotkanie z okazji świąt 
naszych seniorów oraz osób samot-
nych. 14 grudnia do sali w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej Pan 
Radny, Sołtys wraz z Radą Sołecką 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich zapro-
sili na wspólne kolędowanie naszych 
mieszkańców oraz prezesa OSP       
w Śmiłowicach Dariusza Gaschi. 
Spotkanie poprowadził ksiądz Pro-
boszcz. 

Obecni byli, jak co roku 
Policjanci z Komendy Powiatowej. 

Tradycyjnie uczniowie szkoły podsta-
wowej nr 8 w Paniowach wystawili 
przedstawienie jasełkowe, za które 
podziękowano im gromkimi brawami. 
Po podzieleniu się opłatkiem oraz 
składaniu życzeń świąteczno – nowo-
rocznych poprosiliśmy naszych polic-
jantów o parę słów na temat 
bezpieczeństwa na drodze, szczegól-
nie wieczorami. Takich rad nigdy za 
wiele, ponieważ parę dni temu pod 
kołami samochodu zginęła starsza 
pani, mieszkanka Borowej Wsi. Pan-
owie poza bardzo przydatnymi radami 

wszystkich obdarowali znakami od-
blaskowymi oraz złożyli nam serdecz-
ne życzenia. 

Panie z KGW częstowały 
naszych gości kawą, słodyczami,   
owocami oraz pysznym kołoczem. Na 
zakończenie Ks. proboszcz Antoni 
Cebula oraz Sołtys Józef Świerczyna 
złożyli wszystkim życzenia świątecz-
no - noworoczne. I tak po paru godzi-
nach w miłym i świątecznym klimacie 
zakończyliśmy nasze jasełkowe spot-
kanie. 

Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna

Spotkanie Opłatkowe Seniorów 
w Remizie OSP Śmiłowice
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Intencje różańcowe na styczeń 2017 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna: 
Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu 
Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na 
rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, 
mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Strona ¯ywego Ró¿añca

Plan Kolędy 2017

● 28.12.2016 środa ul. Elsnera – 15.30
● 29.12.2016 czwartek ul. Jarzębinowa i Kawalca /lewa str./ 

- 15.30
● 30.12.2016 piątek ul. Kawalca /bloki/ - 15.30
● 2.01.2017 poniedziałek ul. Kawalca /prawa str./ - 15.30
● 3.01.2017 wtorek ul. Kawalca /domki/ - 15.30 
● 4.01.2017 środa ul. Zgody i Gliwicka /do rodz. Gierlotka/ 

- 15.30
● 5.01.2017 czwartek ul. Gliwicka /od rodz. Sczepanek do 

rodz. Gracka/ - 15.30
● 6.01.2017 piątek ul. Łączna – 15.30
● 7.01.2017 sobota ul. Reta Śmiłowicka /od str. Kamionki/         

i leśniczówki – 14.30
● 8.01.2017 niedziela ul. Reta Śmiłowicka /do rodz. Kołodziej/ 

- 15.30
● 9.01.2017 poniedziałek ul. Gliwicka /od Sjesty/ - 15.30
● 10.01.2017 wtorek ul. Jesionowa, Bukowa, Cisów – 15.30
● kolęda dodatkowa ustalana indywidualnie

ks. Proboszcz Antoni Cebula SDS
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INTENCJE MSZALNE
Styczeń 2017
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Styczeń 2017 - Kwiecień 2017

7 styczeń 2017

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

21 styczeń 2017

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

4 luty 2017

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

18 luty 2017

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

4 marzec 2017

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

18 marzec 2017

Rożek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

1 kwiecień 2017

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

15 kwiecień 2017

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

29 kwiecień 2017

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

Jeżeli 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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 Kącik kulinarnuy: Ciasto czekoladowe

Składniki:
Biszkopt:
● 250 g cukru
● 150 g mąki
● 50 g kakao
● 5 jajek
● 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
Krem:
● 3 tabliczki gorzkiej czekolady
● 500 ml śmietanki 30%
● 1 łyżka żelatyny
● 200 g konfitury wiśniowej
● 50 ml wiśniówki

Sposób przygotowania: 
Jajka ubij z cukrem na puch, dodaj mąkę 
wymieszaną z proszkiem do pieczenia     
i kakao. Delikatnie wymieszaj. Ciasto 
przełóż do tortownicy o średnicy 26 cm    
i piecz około 35 minut w 180 st.C. Upie-
czony i wystudzony biszkopt przekrój na 
dwa blaty i skrop wiśniówką. Żelatynę 

namocz w 50 ml śmietanki i odstaw, by 
napęczniała. Pozostałą śmietankę 
podgrzej w rondlu. Do gorącej wsyp 
czekoladę i wymieszaj mikserem. Na ko-
niec dodaj żelatynę i wymieszaj. Odstaw 
do lodówki, by masa zgęstniała.Na pa-
terze połóż jeden krążek ciasta. Posmaruj 
konfiturą wiśniową i przykryj połową kre-
mu czekoladowego. Przykryj drugim 
krążkiem ciasta i posmaruj resztą kremu. 

gmb

Kącik humoru
- Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upie-
czonych rodziców?
- Cicha noc.

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

***
Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią 
u dziadków. Przed pójściem spać, klękają 
przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile 
sił w płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się       
o nowe żołnierzyki, 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.

***
Wysoko w powietrzu spotykają się dwa 
płatki śniegu. Pierwszy pyta:

- Gdzie lecisz?
- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską.
- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol 
samochodowy!

***
Zbliżają się Święta, więc żona próbuje de-
likatnie wypytać mąża:
- Misiaczku co mi w tym roku kupiłeś na 
Święta?
- Spójrz za okno… Widzisz to czerwone 
porsche?
- O Boże!!! Tak kochanie, widzę!!!
- No to właśnie w takim kolorze kupiłem ci 
skarpety…

***
IKEA.
Choinka składana:
- Szkielet - 1 szt,
- Gałązki - 46 szt,
- Igły - 13543 szt,
- Klej montażowy - 3 litry.

***
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Papież Franciszek: Kościół nie jaśnieje własnym światłem 
(6 stycznia 2014)

Słowa proroka Izajasza - skierowane do 
świętego miasta Jerozolimy - wzywają nas 
byśmy powstali, wzywają nas do wyjścia, wyjścia 
z naszych ograniczeń, z nas samych i rozpozna-
nia blasku światła, które oświeca naszą 
egzystencję: "Powstań! Świeć, bo przyszło twe 
światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą" 
(60,1). "Twe światło" to chwała Pańska. Kościół 
nie może się łudzić, że jaśnieje własnym 
światłem, nie może... Przypomina o tym             
w pięknym wyrażeniu św. Ambroży, posługując 
się księżycem jako metaforą Kościoła: "Kościół 
jest prawdziwym księżycem [...] jaśnieje nie 
swoim światłem, ale Chrystusa i blask swój 
otrzymuje od słońca sprawiedliwości, tak że 
może powiedzieć: «Żyję ja, już nie ja, ale żyje we 
mnie Chrystus»" (Hexameron, IV, 8, 32). Chrys-
tus jest prawdziwym światłem, które rozjaśnia    
i na tyle, na ile Kościół trwa w Nim zakotwiczony, 
na ile pozwala się Jemu oświecić potrafi 
oświecać życie poszczególnych osób i narodów. 
Dlatego Święci Ojcowie rozpoznawali w Kościele 
"mysterium lunae".

Potrzebujemy tego światła pochodzącego 
z wysoka, aby odpowiedzieć w sposób konsek-
wentny na otrzymane powołanie. Głoszenie 
Ewangelii Chrystusa nie jest wyborem pomiędzy 
wielu decyzjami, jakich możemy dokonać, ani 
nie jest jakimiś zawodem. Dla Kościoła bycie 
misyjnym nie oznacza uprawiania prozelityzmu. 
Dla Kościoła, bycie misyjnym oznacza 
wyrażanie samej swej natury, to znaczy tego, że 
jest oświecony przez Boga, aby odzwierciedlać 
Jego światło, to jest jego posługa. Nie ma innej 
drogi. Misja jest jego powołaniem. Jego posługą 
jest jaśnienie światłem Chrystusa. Jak wielu lu-
dzi oczekuje od nas tego misyjnego zaan- 
gażowania, w tym sensie, ponieważ potrzebują 
Chrystusa, bo chcą poznać oblicze Ojca.

Mędrcy, o których mówi nam Ewangelia 
św. Mateusza, są żywym świadectwem na to, że 
ziarna prawdy są obecne wszędzie, ponieważ są 
darem Stwórcy, który wzywa wszystkich, by Go 
rozpoznali jako dobrego i wiernego Ojca. Mędrcy 

reprezentują ludzi z każdego zakątka ziemi, 
którzy zostają ugoszczeni w domu Boga. Gdy 
stajemy przed Jezusem, to nie ma już żadnego 
podziału ze względu na rasę, język i kulturę:      
w tym Dzieciątku cała ludzkość odnajduje swoją 
jedność. A zadaniem Kościoła jest rozpoznanie   
i ukazanie w sposób najbardziej wyraźny prag-
nienia Boga, jakie każdy nosi w sobie. To jest 
posługa Kościoła, ze światłem, które odzwier-
ciedla Pana, ukazanie pragnienia Boga, jakie 
każdy nosi w sobie. Podobnie jak Mędrcy, także 
w naszych czasach wielu ludzi żyje z "niespo-
kojnym sercem", które nieustannie stawia pyta-
nia, nie znajdując pewnych odpowiedzi. Także 
oni poszukują gwiazdy, która wskazuje drogę do 
Betlejem. […]

Wszystko to jest dla nas lekcją. Warto, 
abyśmy dziś powtórzyli pytanie Trzech Królów: 
"Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? 
Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy oddać mu pokłon" (Mt 2,2). 
Jesteśmy przynagleni, aby zwłaszcza w czasach 
takich, jak nasze wyruszyć na poszukiwanie 
znaków, jakie daje nam Bóg wiedząc, że 
wymagają one naszego zaangażowania, aby je 
odczytać i w ten sposób zrozumieć Jego wolę. 
Jesteśmy wezwani, by udać się do Betlejem, aby 
znaleźć Dziecię i Jego Matkę. Śledźmy światło, 
jakie daje nam Bóg! Maleńkie. Brewiarzowy 
hymn mówi nam językiem poetyckim, że "Lumen 
requirunt lumine" [W blasku gwiazdy szukali 
światła], tego małego światła. Światło 
promieniujące z oblicza Chrystusa, pełne 
miłosierdzia i wierności. A kiedy wreszcie przed 
Niego dotrzemy, adorujmy Go całym sercem, 
przedstawmy Jemu nasze dary: naszą wolność, 
naszą inteligencję, naszą miłość. Prawdziwa 
mądrość ukryta jest w obliczu tego Dzieciątka. 
To tutaj, w prostocie Betlejem, znajduje swoją 
syntezę życie Kościoła. Tutaj znajduje się źródło 
tego światła, które przyciąga do siebie każdego 
człowieka i kieruje drogami narodów na drodze 
pokoju.
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