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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

ADWENT
Staro chr ześcij ańska
modlitwa, bardzo krótka, w formie aklamacji - Marana tha – oddaje, czym Ŝyli pierwsi
chrześcijanie. Przyjdź
Panie Jezu - ta modlitwa towarzyszyła kaŜdemu krokowi i
była zdaniem powtarzanym bardzo
często. W słowie objawionym przekazali nam to wyraŜenie św. Paweł: 1
Kor 16,22 i św. Jan w Apokalipsie
22,17.20. Do tego stopnia byli zapatrzeni w Chrystusa, który ma przyjść,
Ŝe zapominali o swoich codziennych
obowiązkach.
Naszemu pokoleniu to chyba nie grozi,
wręcz przeciwnie, trzeba nam przypominać o tym, Ŝe Adwent jest czasem
oczekiwania na powtórne przyjście
Chrystusa (paruzja). Taka jest tematyka pierwszej części Adwentu (do 16.12). Druga część Adwentu bezpośrednio przygotowuje nas na spotkanie z
Nowonarodzonym Chrystusem. Słowo
Adwent wywodzi się z rzymskich zwy-

czajów religijnych i dworskich. Oznaczało ono po prostu uroczyste przybycie cesarza do swej świątyni. W chrześcijaństwie zachodnim początkowo
nazwą Adventus określano sam fakt
BoŜego Narodzenia, później zaczęto
stosować je do przygotowania do
świąt. W naszych czasach zauwaŜamy
przecenienie jednego aspektu Adwentu, a mianowicie, radosnego oczekiwania. Jest jeszcze drugi akcent powaŜny
i groźny. W Adwencie czytania biblijne przypominają nam o czasach mesjańskich, ale i o sądzie, który czeka
kaŜdego. Adwent jest czasem ponoszenia ofiar i składania na ołtarzu naszych
wyrzeczeń. Jest wiele zewnętrznych
znaków Adwentu (np. wianek adwentowy, roraty). Musimy je przełoŜyć na
nasze codzienne Ŝycie, by wyjść naprzeciw przychodzącego Chrystusa.
ks. proboszcz Antoni Cebula SDS

SŁOWO BOśE:
( Łk. 1, 26-27)
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej męŜowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy
było na imię Maryja

Str. 1

PIELGRZYMKI PARAFIALNE W 2006 r.
ZbliŜa się koniec roku 2006. Czas na

i pieczenie kiełbasek. Śpiewaliśmy pieśni oazowe

podsumowanie naszych pielgrzymek a było ich w

i przyśpiewki ludowe, do których przygrywał

tym roku 5, w których uczestniczyło 204 piel-

nam na gitarze ks. Antoni. Była to

grzymów.

pielgrzymka dla ducha i ciała.
28 maja odbyła się nasza pierwsza

Miała ona być ostatnią pielgrzymką

pielgrzymka. Wczesnym rankiem tj. prawie w

tego roku. Jednak jako parafia pod wezwaniem

nocy, bo o 230 wyruszyliśmy do Krakowa na

Matki Boskiej Częstochowskiej nie mogliśmy nie

mszę świętą z udziałem Ojca Świętego Benedyk-

pojechać do tronu Królowej Polsku aby podzię-

ta XVI. Spotkanie z Ojcem Świętym, to niezapo-

kować za wszystkie łaski roku bieŜącego i pro-

mniane przeŜycie.

sić ją o błogosławieństwo i opiekę.

3 sierpnia po mszy świę-

Na Jasną Górę udaliśmy

tej w naszym kościele i

się razem z księdzem

udzieleniu

proboszczem 2 paź-

nam

błogosławieństwa

dziernika. Uczestniczy-

przez księdza Pro-

liśmy we mszy świętej

boszcza wyruszyliśmy na cztero dniową piel-

przed cudownym obrazem oraz odprawiliśmy

grzymkę na Litwę. Naszym duchowym opieku-

Drogę KrzyŜową na wałach. W drodze powrotne

nem był ksiądz Andrzej z Orzesza. Uczestniczyli-

odwiedziliśmy sanktuarium M.B. Patronki Ro-

śmy dwukrotnie w mszy świętej przed obrazem

dzin w Leśniowie

M.B. Ostrobramskiej.

Z kaŜdej pielgrzymki wracamy moŜe i

Tradycyjna pielgrzymka kobiet i

zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi i ubogaceni na

dziewcząt do Piekar ŚL odbyła się w tym roku 20

duchu, a wspomnienia zawsze zostaną w naszej

sierpnia. Nie zabrakło na niej i naszych parafia-

pamięci. Mamy nadzieję, Ŝe w przyszłym roku

nek.

uda nam się równieŜ zorganizować niejedną
Kolejne miejsce pielgrzymkowe to

pielgrzymką, a rozpoczęcie planujemy od

Rudy Raciborskiej, gdzie 16 września o godzinie

wyjazdu do Kamienia Śląskiego, do grobu

1000 przed obrazem M.B Rudzkiej ks. Proboszcz

św. Jacka, patrona naszej Archidiecezji, w

Antoni odprawił mszę Św.. Zwiedziliśmy park i

750 rocznicę Jego urodzin. Prosimy rów-

wyruszyliśmy do Stanicy. Tam czekało nas

nieŜ o ewentualne propozycje dalszych

wiele atrakcji, a mianowicie: przejazd ciuchcią

pielgrzymek w nadchodzącym roku 2007.

wąskotorową, zbieranie grzybów, ognisko, kawa
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KAM

Święta Barbara

Święty Mikołaj z Miry

dziewica i męczennica

biskup, wyznawca

(wspomnienie obchodzimy 4 grudnia)

(wspomnienie obchodzimy 6 grudnia)

Jej obraz lub figura znajduje się w kaŜdej kopalnianej cechowni i w wielu górniczych domach. Przed wizerunkiem św.
Barbary modliła się niegdyś cała śląska
rodzina, prosząc o szczęśliwy powrót z
szychty ojca, brata, syna górnika.
Barbara, naleŜy do grona najpopularniejszych świętych, ale o jej Ŝyciu
nie posiadamy dokładnych wiadomości. Akta jej męczeństwa
z a g i n ę ł y
Barbara Ŝyła w Azji Mniejszej. Jej ojciec Dioskor był
wysokim urzędnikiem cesarskim i gorliwym poganinem.
Barbara zaś była tak piękna,
Ŝe o jej rękę ubiegało się wielu najznakomitszych młodzieńców. Ona jednak odrzuciła wszystkie
propozycje, gdyŜ potajemnie przyjęła
chrzest i złoŜyła ślub dozgonnej czystości
jako oblubienica Chrystusa. Gdy ojciec
dowiedział się o tym, przeraŜony o swoją
posadę i Ŝycie, zamykał ją w wieŜy i zmuszał do porzucenia wiary i wyrzeczenia się
złoŜonego ślubu. Jednak nic pomogły kary,
groźby, besztanie i bicie. Barbara pozostała
wierna Chrystusowi. Wobec tego ojciec
postawił ją przed sądem, który wydał na
nią wyrok śmierci przez ścięcie mieczem.
Tradycja utrzymuje, Ŝe katem był rodzony
ojciec. Przypuszcza się, Ŝe męczeńska
śmierć miała miejsce ok. 305 roku w czasie
nasilonych prześladowań cesarza Maksymiana Galeriusza. Na obrazach św. Barbara przedstawiana jest na tle wieŜy, w stroju
królowej dla podkreślenia jej szlachetnego
pochodzenia, z mieczem w ręku i palmą
symbolizującą męczeństwo lub kielichem z
Najświętszym Sakramentem.

Patron panien, marynarzy, rybaków,
dzieci, więźniów.

Św. Mikołaj urodził się ok. 270 r. w Patara,
w Licji (Azja Mniejsza). Jest popularnym
świętym w chrześcijaństwie. W legendach
o św. Mikołaju jest ziarno prawdy. Po bogatych rodzicach otrzymał w spadku
znaczny majątek, którym chętnie dzielił się
z ubogimi. WyróŜniał się poboŜnością i
miłosierdziem. Mieszkańcy Miry wybrali
go na swojego biskupa. Po Ŝyciu gorliwym
i pełnym dobrych czynów, zmarł w połowie IV w., spontanicznie czczony przez
wiernych. Gdy Mirę opanowali Arabowie,
kupcom włoskim udało się zabrać jego
relikwie i przewieźć do Bari w południowych Włoszech. Znana jest historia o
trzech niesprawiedliwie uwięzionych oficerach uwolnionych za jego wstawiennictwem; opowieść o trzech ubogich pannach
wydanym za mąŜ dzięki posagom, których
Święty dyskretnie im dostarczył; o trzech
młodzieńcach uratowanych przez niego od
wyroku śmierci; o Ŝeglarzach wybawionych z katastrofy morskiej. Do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarunków w
formie niespodzianki.
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HARMONOGRAM SPRZĄTANIA KOŚCIOŁA
Grudzień 2006/ Styczeń 2007
Kołodziej Ewa
9 grudzień 2006

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara
Szuła Małgorzata

16 grudzień 2006

Ciszewska ElŜbieta
Kalisz Gertruda
Gimlik Ilona

23 grudzień 2006

Gracka Jadwiga
Gracka Ewa
Rzepiak Anna

30 grudzień 2006

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

6 styczeń 2007

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Tyrała Urszula

13 styczeń 2007

Wesołowska BoŜena
Więckowska Bogusława
Kulij Janina

20 styczeń 2007

Geisler Ruta
Barbara Mazur
RoŜek Aniela

27 styczeń 2007

Bubała Anna
Kołodziejczyk Krystyna

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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Aby widzieć człowieka …
Pan Bóg powołał nas do Ŝycia
jako ludzi. Obdarzył nas w równym stopniu
rozumem i talentami. Powiedział Bóg „
rozmnaŜajcie się i czyńcie sobie ziemię
poddaną”. W dziełach ewolucji nazwano
nas (Homo Sapiens) Człowiek Rozumny.
Rozumny to nie zawsze znaczy wyŜej wykształcony ( magister, doktor, profesor).
To, Ŝe jesteś magistrem, człowiekiem po
studiach nie oznacza, Ŝe w oczach Boga
jesteś kimś większym od zwykłego robotnika czy dziecka. Dla Boga Ojca kaŜdy z nas
jest człowiekiem - dzieckiem.
„ Ludzie czarni, kolorowi, biali, Ŝółci i brązowi taki sam jest kaŜdy człowiek” – mówią słowa pewnej piosenki. I taka jest prawda. Umiejmy znaleźć w sobie człowieczeństwo, a w napotkanych wokół ludziach widzieć człowieka.
- Oto człowiek- powiedział Piłat wskazując
zalanego krwią i ubiczowanego Jezusa.
śydzi i ludzie zaślepieni gniewem nie zobaczyli w nim człowieka.
- Oto człowiek- mówi Bóg do młodej matki
wskazując na płód w jej łonie. Oby ona ujrzała w tej drobince człowieka.
Popatrzmy na postać Sługi BoŜego Jana Pawła II. Jak On umiał widzieć
człowieka. Pochylał się nad dziećmi, osobami biednymi, skrzywdzonymi przez los,
skazanymi. Wyciągał ręce do osób zniedołęŜniałych, schorowanych. Spotykał się z
ludźmi róŜnej rasy i wyznania. Przyjmował
zaproszenia i spotykał się z osobami, które
z naszego punktu widzenia są na wskroś
złe, obłudne. On widział człowieka. Spotykał się z człowiekiem. To nie znaczy, Ŝe
spotykając się z tymi osobami o róŜnych
zapatrywaniach społecznych, politycznych,
religijnych chciał się do nich przyłączyć,
stać się takim jak oni, nie. On swoim człowieczeństwem wzbudzał ich zniewolone
człowieczeństwo.
To, Ŝe jest się magistrem, dokto-

rem, kimś na wysokim stanowisku nie znaczy, Ŝe nie moŜna podejmować prac na
rzecz swojego środowiska czy kościoła lokalnego. Przed Bogiem nie będziemy rozliczani ze zdobytych dyplomów, tytułów,
stanowisk. Bóg rozliczał nas będzie z tego,
co zrobiliśmy dla drugiego człowieka, jak
traktowaliśmy go, co zrobiliśmy dla otoczenia.
Logicznie rzecz ujmując to gdyby
byli tylko ludzie na wysokich stanowiskach
po jakichkolwiek awariach nie byłoby światła, wody. Kto wchodzi do zalanej studzienki, czy w mroźne dni usuwa awarie sieci
energetycznych ? Na pewno nie robią tego
dyrektorzy, kierownicy - ci w eleganckich
garniturach - to robią zwykli robotnicy w
ubrudzonych uniformach.
Kto najczęściej włącza się w prace społeczne czy sprzątanie kościoła?
Są to ludzie moŜe mniej wykształceni, ale
znający wartość pracy rąk ludzkich i mający
poczucie estetyki. Są to ludzie mający poczucie przynaleŜności do tego środowiska.
Człowiek mający poczucie własnej wartości nie wstydzi się pracować z
innymi w grupie nawet, gdy są to ludzie o
niŜszym wykształceniu.

BoŜe pomóŜ nam widzieć w
kaŜdej osobie tylko człowieka,
a moŜe aŜ człowieka.
CWB

W chwili obecnej istnieje 11 zespołów
sprzątających. Początkowo było ich więcej, lecz z powodu wieku i chorób część
osób musiała zrezygnować. Wszystkich
chętnych, którzy chcieliby pomóc w utrzymaniu czystości naszej świątyni, prosimy
o zgłoszenie się do Pani Krystyny Michalskiej.
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INTENCJE MSZALNE
Piątek

1 grudnia

18:00
Sobota

8:00
2 grudnia

18:00
Niedziela

Niedziela
10:00

O bł. BoŜe i zdrowie dla 2 rodzin

R. Świerczyński

Poniedziałek 18 grudnia
3 grudnia

8:00

8:00

Wtorek

10:00

8:00

Poniedziałek 4 grudnia
10:00

Za górników

Wtorek

5 grudnia

8:00
Środa

17 grudnia

6 grudnia

8:00

19 grudnia

Środa

20 grudnia

8:00

R. Szczygieł

Czwartek

21 grudnia

18:00

Za + Erwina Lukoszek

Piątek

22 grudnia

18:00

Czwartek

7 grudnia

18:00

Za + Alberta Kreis w rocz. śm. 18:00

Piątek

8 grudnia

18:00

R. Nowak

8:00

Sobota

9 grudnia

10:00

18:00

R. Ciszewski

Poniedziałek 25 grudnia I Święto

Niedziela

10 grudnia

8:00

W int. Łucji Kołodziej z ok. 70 ur.

10:00
Poniedziałek 11 grudnia
8:00
Wtorek

Sobota
Niedziela

8:00

23 grudnia
24 grudnia Wigilia

Za + męŜa Józefa, rodziców i teściów

10:00

Za + Floriana Zając

Wtorek

26 grudnia II Święto

8:00

R. Garus

10:00
12 grudnia

Środa

R. Słupik

18:00

13 grudnia

Czwartek

W int. czcicieli MB Fatimskiej

18:00

Czwartek

14 grudnia

Piątek

18:00

Za + Józefa w rocz. śmierci

18:00

Piątek

15 grudnia

Sobota

30 grudnia

18:00

R. Kulij

18:00

Za ++ rodziców Annę i Melchiora

Sobota

16 grudnia

19:00

R. Szczepanek

18:00

Za ++ rodziców Alfreda i Łucję

Niedziela

31 grudnia

8:00
Środa
8:00

Za + Alfreda Goliasz

8:00
10:00
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27 grudnia
28 grudnia
29 grudnia

W int. Marty z ok. urodzin

Kącik kulinarny: Ciasteczka miodowe
Składniki:
60 dag mąki
30 dag miodu
30 dag cukru
2 kopiaste łyŜki masła
2 jajka
1 dag sody oczyszczonej
2 paczki przyprawy do pierników
Miód zagotować i wlać do mąki, wsypać
cukier, przyprawę, sodę oczyszczoną, masło
i wbić jajka. Zagnieść ciasto, wyrabiać dość

długo i energicznie. Odstawić na 1 godzinę
w chłodne miejsce. Rozwałkować ciasto
cienko - ~3 mm - wycinać małymi foremkami. MoŜna posmarować rozbełtanym jajkiem. Piec w gorącym piekarniku 15 - 20
minut. Gorące, zaraz po upieczeniu lukrujemy i dekorujemy krokantem, skórką pomarańczową, kolorową lub kakaową posypką
cukrową. Ciastka najlepsze są po kilku
dniach, kiedy zmiękną. MoŜna je długo
przechowywać - miesiąc i dłuŜej (np.. w
papierowej torebce, tekturowym pudełku).
St. B.

HUMOR
U okulisty po badaniu.
– I jak, doktorze, co z moim
wzrokiem?
– Szczerze?
– Oczywiście.
– W ogóle nie rozumiem, jak
pan trafił do mojego gabinetu.
*
Przychodzi babcia do dentysty i
pyta:
– Panie doktorze, czy ma pan
coś na moje zęby?
– Tak, torebeczkę.
*
Adamie, daj Ŝebro – mówi Pan
Bóg do Adama.
– Nie – odpowiada Adam.
– Adamie, daj Ŝebro – Pan Bóg
prosi ponownie.
Adam znowu odmawia.
– Adamie, czemu nie chcesz dać

Ŝebra? – Pan Bóg jest juŜ wyraźnie zniecierpliwiony.
– Bo mam złe przeczucia.
*
Do siostrzeńca przyjeŜdŜa ciotka.
– Jaki śliczny! – zachwyca się
dzieckiem. – Nosek po mamie,
oczka po tacie, włoski po babci...
– Buciki po siostrze, a spodnie
po bracie! – dodaje maluch.
*
W parku na ławce siedzą dwaj
emeryci i czytają gazety.
– W przyszłości komputery zastąpią gazety – mówi jeden.
– Mnie się to nie podoba! – odpowiada drugi.
– Dlaczego?
– Bo nie moŜna zabić muchy
komputerem!
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8 X Radość
czyli o ośmiu błogosławieństwach
Kazania na Górze
(Odcinek 2)
(napisała Anna Kamieńska wydawnictwo „W drodze” Poznań 1985)
Kiedy ludzie rozgniewali Boga,
kiedy stali się źli, Bóg zesłał potop i
ocalił z potopu tylko garstkę ludzi, a z
nimi po parze z kaŜdego gatunku zwierząt. Sprawiedliwy Noe uratował się w
arce, którą wybudował na rozkaz Boga.
Ale kiedy wody juŜ opadły i
ludzie wyszli na ląd, Bóg poŜałował ich
i rozpiął nad nimi tęczę. Tęczę błogosławieństwa. I znowu błogosławił ich,
aby wiedzieli, Ŝe Bóg ich kocha.
To wszystko zapisane jest w
ksiąŜce, która nazywa się Biblia. Biblia
czyli Pismo Święte. To wszystko jest
opowiedziane w pierwszej najstarszej
części Pisma Świętego w Starym Testamencie.
A w Nowym Testamencie...
Nowy Testament opowiada o
tym, co robił i mówił Pan nasz, Jezus
Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię.
Opowiada o Jego uczniach, apostołach. I o tym, jak szerzyli oni wiarę w
Pana Jezusa po całym ówczesnym
świecie.
Nowy Testament opowiada o
tym, co robił i mówił Pan nasz, Jezus
Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię.
Opowiada o Jego uczniach, apostołach. I o tym, jak szerzyli oni wiarę w
Pana Jezusa po całym ówczesnym
świecie.

Pan Jezus Ŝył w kraju Izraela,
w Palestynie. Chodził po ziemi ubrany
jak ubodzy mieszkańcy tego kraju, pasterze, rolnicy i rybacy. To oni byli Jego
uczniami. Nie uczeni profesorowie, ale
prości ludzie. Szli za Nim. Biegli ze
wszystkich stron, aby usłyszeć Jego
glos.
Idą. Z daleka podobni są do
stada owiec, a On kroczy przed nimi jak
dobry pasterz.
ZbliŜają się do brzegów jeziora
Genezaret. Ziemia jest czerwona, a
wody jeziora przebłyskują srebrem.
Jest spokojnie. Cicho. Czasem coś pluśnie w fali jeziora. Czasem załopoce w
przybrzeŜnych zaroślach skrzydło ptaka. I znowu cisza.
Pan Jezus idzie długimi krokami. Jest zamyślony. Wie, Ŝe za Nim
posuwa się rzesza ludzi. Po co idą?
Czego oczekują?
Pan Jezus wszedł na wzgórze
i rozejrzał się dokoła. Kochał ludzi. Kochał ich tak, jak Bóg kocha świat.
Chciał im to powiedzieć, chciał, aby
dowiedzieli się o tym. W jaki sposób
Bóg mówi ludziom o swojej miłości?
Błogosławi im.

c.d.n.
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