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nr 2 (16) luty  2008 (rok 3)     Miesi ęcznik Parafii Matki Boskiej Cz ęstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO  BOśE
(Mt. 6, 2 - 4)

 Kiedy więc dajesz jałmuŜnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach 
i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali juŜ swoją nagrodę. 
Kiedy zaś ty dajesz jałmuŜnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja 
jałmuŜna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 

JESZCZE RAZ O EUCHARYSTII (1) (1) (1) (1)
          Eucharystia jest sakramentem, w 
którym najczęściej uczestniczymy. Z tej 
więc przyczyny trzeba by głębiej i dłuŜej 
nad nią się zatrzymać. Ale jest równieŜ 
waŜniejszy powód, by zająć się Mszą 
Świętą. Tym powodem jest troska 
Kościoła, wyraŜająca się w dokumentach 
Soboru Watykańskiego II:
"Kościół zatem bardzo się troszczy o to, 
aby chrześcijanie podczas tego misterium 
wiary (Msza Święta) nie byli obecni jako 
obcy i milczący widzowie, lecz aby przez 
obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze 
rozumieli, w świętej czynności 
uczestniczyli świadomie, poboŜnie i 
czynnie, byli kształtowani przez słowo 
BoŜe, posilali się przy stole Ciała 
Pańskiego i składali Bogu dzięki... "(KL 48). 

Od zakończenia Soboru minęło juŜ 
kilkadziesiąt lat. Wiele dobrego, od tego 
czasu, dokonało się w rozumieniu 
Eucharystii. Ciągle jednak w rozmowach i 

dyskusjach moŜna 
się spotkać ze 
stwierdzeniem, Ŝe 
Msza. Święta jest 
nudna. Ciągle 
ludzie uwaŜają, Ŝe 
właściwie w kaŜdej 
Mszy jest to samo, 
a jedyną róŜnicą 
jest homilia czy 
kazanie, które 
zmienia się w 
kaŜdą niedzielę. 

c.d. str. 2

PAMIÊTAJMY !
Kończy się karnawał - bardzo krótki w tym roku. 6 lutego 
jest środa popielcowa, rozpoczyna się Wielki Post - czas 
rozwaŜań  męki Pańskiej i przygotowanie do największych 
świąt chrześcijaństwa - Świąt Zmartwychwstania  Pana 
naszego Jezusa Chrystusa.
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JESZCZE RAZ O EUCHARYSTII (1) (1) (1) (1)
(ciąg dalszy ze strony 1)

 Nie mogę zgodzić się z tymi 
zdaniami, dlatego postanowiłem na łamach 
"Naszej Matki" raz jeszcze zająć się tym 
tematem i szczegółowo omówić Mszę 
Świętą: jej części, symbolikę i gesty, 
postawy, śpiewy i milczenie. Zdarzało mi 
się juŜ parę razy głosić takie cykle 
rozwaŜań podczas Mszy Świętej. Po raz 
pierwszy w naszej parafii robię to jednak na 
piśmie, by - mam nadzieję - trafić do 
szerszego grona.
 Nie będę w tym miejscu podawał 
szczegółowego planu tych rozwaŜań, ani 
częstotliwości ukazywania się, ale 
chciałbym, by nie nuŜyły czytelników, więc 
na pewno nie będą długie. Będę 
zadowolony, jeŜeli choć jednemu 
uczestnikowi liturgii Mszy Świętej będę 
mógł przybliŜyć Chrystusa, Który poprzez 

ten sakrament przychodzi do człowieka: 
"By ofiarując niepokalaną hostię nie tylko 
składać w ofierze i za pośrednictwem 
Chrystusa z kaŜdym dniem doskonalili się 
w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze 
sobą, aby w końcu Bóg był wszystkim we 
wszystkich".
 By te treści przekazać, trzeba 
jednak sięgnąć do stwierdzenia, Ŝe liturgia 
jest dla ludzi wierzących. Jednocześnie 
trzeba powiedzieć, Ŝe Eucharystia 
aktualizuje Misterium Paschalne Jezusa 
Chrystusa. JeŜeli więc śmierć i 
zmartwychwstanie Chrystusa są odległymi 
dogmatami w moim Ŝyciu, to jest 
oczywiste, Ŝe Msza Święta jest czymś 
zupełnie niezrozumiałym.
Czym więc jest dla Ciebie Msza Święta?

Ks. proboszcz Antoni Cebula SDS

Sprawozdanie duszpasterskie za 2007 r.
Podajemy Pa ństwu troch ę 
statystyki dotycz ącej naszej Parafii.

 W 2006 r. udzielono 6 razy 
sakramentu chrztu świętego, 
natomiast w 2007 r. 9 razy. 
 W obu latach: 2006 i 2007 
zostały w naszej parafii zawarte 2 
związki małŜeńskie. 

 W 2006 r. było 12 pogrzebów, 
a w 2007 - 3. 
 W 2006 r. sakrament 
bierzmowania otrzymało 9 osób, a w 
2007 r. 30 osób (3 roczniki). 
 Do sakramentu 1 komunii 
świętej w 2006 r. przystąpiło 8 dzieci, 
w 2007 - 4 dzieci. 
 W obu latach, 2006 i 2007 
odbyło się po 40 odwiedzin chorych.
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Strona śywego Ró Ŝańca

Intencje ró Ŝańcowe na luty 2008 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
Aby nie odsuwano na margines społeczeństwa ludzi upośledzonych 
psychicznie, lecz szanowano ich i z miłością pomagano im Ŝyć godnie w ich 
sytuacji fizycznej i społecznej. 
Intencja misyjna:
Aby instytuty Ŝycia konsekrowanego, przeŜywające wielki rozkwit w krajach 
misyjnych, odkrywały na nowo swój wymiar misyjny i wierne radykalnemu 
wyborowi Ŝycia wedle rad ewangelicznych, wielkodusznie dawały świadectwo 
o Chrystusie i głosiły Go aŜ po krańce ziemi.

Œl¹skie walentynki
Dzień św. Walentego nie ma na Śląsku tak wielkiego i komercyjnego charakteru 
jak w Ameryce. Ten dzień jest na Śląsku świętem św. Walentego - patrona miasta 
Bierunia. OtóŜ w XVII wieku, kiedy pierwsi Amerykanie gonili jeszcze po polach 
indyki, na Śląsku powstał drewniany kościół pod wezwaniem św. Walentego w 
Bieruniu. Odpust, czyli wielkie święto patrona, jest obchodzony w Bieruniu 
kaŜdego roku w dniu 14 lutego. Najpierw ludzie idą do kościoła pomodlić się 
przed cudownym obrazem św. Walentego, kupują walentynkowe słodycze, a 
potem świętują w swoich domach.

Walynty po naszymu
(Marek Szołtysek “Ślonsk je piykny”)

 Dzisioj Amerykony rozłonaczyły 
swoje walyntynkowe świyntowanie po 
cołkim świecie. Trza pedzieć, Ŝe je to 
nawet piykne i fest potrzebne świynto 
zolytników i tych co se przają, czyli 
zakochanych. Niy mogymy jednak 
zapomnieć, Ŝe w czasach jak te 
Amerykony goniyły jeszcze pultoki po 
placu - to na Ślońsku juŜ rozwijoł sie kult 
Św. Walyntego. Dyć gynał w XVII wieku w 
Bieruniu kole Tychów powstoł drzewianny 
kościół pod wezwaniym świyntego 
Walyntego. Tam tyŜ je cudowny obroz tego 
świyntego, kerego fest powoŜają bierunioki 
i inne Ślonzoki.

 Wielkim świyntym we Bieruniu je 
odpust u „Walyncinka", kery odprowio sie 
dycki 14 lutego. Ludzie idą wtedy na 
odpustowo suma porzykać do tego 
świyntego biskupa ze IV wieka. A we 
Ŝywotach czytomy o nim, Ŝe cudownie 
ulyczył bajtla z padaczki - za co stoł sie 
patronym tych, co dostali do gowy, czyli 
nerwowo chorych. Mimo zakozu rzymskich 
urzyndników doł tyŜ ślub chrześcijońskiej 
porze - za co jest do dzisioj patronym 
zakochanych i walyntynkowego fajrowanio.
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Spotkanie op³atkowe ( styczeñ 2008)
W dniu 15 stycznia 2008 r. Ksiądz 
proboszcz Antoni zaprosił Radę 
Duszpasterską i Zespół Charytatywny na 
spotkanie opłatkowe. Z zaproszenia 

skorzystało tylko 9 osób. Spotkanie 
rozpoczęliśmy modlitwą, po czym Ksiądz 
Proboszcz zrelacjonował:

• pozytywne wraŜenia i odczucia z 
przebiegu Kolędy

• przedstawił wszystkie prace 
wykonane w budynku kościelnym, 

na plebanii i wokół kościoła,
• zarys koniecznych prac 
na rok 2008
Wszystkie bieŜące sprawy 
Ksiądz Proboszcz  polecił 
naszym modlitwom.
 W spotkaniu brał równieŜ 
udział ksiądz Andrzej.
Zostaliśmy poczęstowani 
kołoczem, kawą i herbatą. 
Śpiewaliśmy kolędy, 
równieŜ w gwarze śląskiej 
przy akompaniamencie 
pianina, na którym grał 
Ksiądz Proboszcz.
Spotkanie przebiegało w 
miłej atmosferze. Ksiądz 
Proboszcz podziękował 
wszystkim obecnym za 

przybycie, a my zaś za miłe przyjęcie. 
St. B.
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE

Piątek 1 luty Pi ątek 15 luty
1800 1800

Sobota 2 luty Sobota 16 luty
1800 1800 R. Winkler

Niedziela 3 luty Niedziela 17 luty
800 800 R. Frank

1000 R. Gracjalny 1000 R. Lukoszek

1430 R. Samorzewski 1430 R. Wojtynek

Poniedziałek 4 luty Poniedziałek 18 luty
800 Za ++ Jana Jadwigę Annę 

Antoniego Jana Stefana i Helenę
800

Wtorek 5 luty Wtorek 19 luty
800 R. Słupik 800

Środa 6 luty Środa 20 luty
800 800 R. Szczygieł

1800 R. Broja Czwartek 21 luty
Czwartek 7 luty 1800 R. Postuła

1800 Piątek 22 luty
Piątek 8 luty 1800 R. Kędzia

1800 Za + ojca Franciszka /z ok. ur./ Sobota 23 luty
Sobota 9 luty 1800 R. Szołtysek

1800 R. Pala Niedziela 24 luty
Niedziela 10 luty 800

800 Za + Urszulę Kołodziej w 1 rocz. śm. 1000 R. Bógdał

1000 R. Kielczyk 1430

1430 R. Sosna  Poniedziałek 25 luty
Poniedziałek 11 luty 800

800 Wtorek 26 luty
Wtorek 12 luty 800

800 Środa 27 luty
Środa 13 luty 800 R. Skołud

800 Fatimska Czwartek 28 luty
Czwartek 14 luty 1800 R. Gorol

1800 Piątek 29 luty
1800
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Luty/Marzec 2008

2 luty 2008

Rzepiak Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

9 luty 2008

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

16 luty 2008

Tyrała Urszula

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

23 luty 2008

Kulij Janina

Geisler Ruta

Szczepanek Janina

1 marzec 2008

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Kołodziejczyk Krystyna

8 marzec 2008

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

15 marzec 2008

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

22 marzec 2008

Gorol Barbara

Knapek Anna

Michalczyk Wiesława

29 marzec 2008

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

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)



Str. 7

K¹cik kulinarny: K¹cik kulinarny: K¹cik kulinarny: K¹cik kulinarny: Œledzie sma¿one (panierowane) 

Składniki 

1 kg śledzi (świeŜych), 
sól, 
1 cytryna lub ocet (3%), 
6 dkg tłuszczu do smaŜenia, 
zielenina; 

panierunek: 
4 dkg mąki, 
1 jajo, 
8 dkg tartej bułki. 

Wykonanie 

 Śledzie oczyścić, sprawić, 
opłukać, odjąć głowy i ogony, podzielić 
wzdłuŜ kręgosłupa na 2 części, obrać z 
ości, skropić octem, osolić, zostawić na 
1/2 godziny. Osuszyć, panierować w 
mące, rozmąconych jajach, tartej bułce, 
panierunek przycisnąć rękoma. SmaŜyć 
na rozgrzanym tłuszczu z 2 stron na 
jasnozłoty kolor. Śledzie ułoŜyć na 
półmisku, przybrać zieleniną. Podawać z 
ziemniakami i surówką z warzyw. Śledzie 
moŜna smaŜyć w całości, bez głowy i 
ogonów.

gmb

HUMORHUMORHUMORHUMOR
 - Józek, wziąłeś 
prysznic? - pyta ksiądz kolegę „po fachu".
- No tak, jak na probostwie coś 
zginie, to zawsze ja - odpowiada 
rozŜalony kolega.

*
 W kancelarii:
- ToŜ podpiszcie się pięknie tu, na 
dole.
- Wyboczcie, nie mom breli.
- To podpiszcie długopisem.

*
 Ks. Klemens Kosyrczyk był 
człowiekiem o ogromnym poczuciu 
humoru, czemu dawał dowody w róŜnych 
miejscach i okolicznościach. Tak na 
przykład, gdy z okazji tysiąclecia chrztu 
Polski w roku 1966 komunistyczne władze 
PRL podkreślały 1000-lecie państwowości 
polskiej i tworzyły szkoły 1000-lecia, 
osiedla 1000-lecia, nagrody 1000-lecia 
itd., ks. Kosyrczyk umieścił na stodole 
farskiej duŜy napis „Stodoła 1000-lecia". 
Na farskim kurniku „Kuratorium". Na ławce 
w ogrodzie moŜna było przeczytać „Stąd 
moŜna widzieć pełnię księŜyca". W 
jednym z pokoi probostwa powierzchnia 
duŜej ściany pokryta była 

róŜnokolorowymi liniami, które rozchodziły 
się promieniście. Na pewnej wysokości 
wisiała pusta rama. Na pytanie, co to ma 
oznaczać, ks. Kosyrczyk oświadczył: Jest 
to obraz wykraczający poza ramy 
współczesnego malarstwa". W jednym z 
małych pokoi stał wazon wysokości 
półtora metra. Na wazonie umieszczony 
był napis „Spluwaczka dla 1747 osób".

*
 Ks. Klemensa Kosyrczyka nigdy 
nie opuszczał humor. Kiedyś jechał z 
kolegą na wycieczkę w góry. Jadąc 
samochodem, zobaczyli na wiaduktach 
napisy wychwalające program Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ks. 
Kosyrczyk zauwaŜył: „Przed wojną te 
mosty i bez napisów się trzymały."

*
 Po naszej śmierci - zdaniem ks. 
Jana Ślązoka - trzy razy się zdziwimy:
 Pierwszy raz: Jak dostaniemy się 
do nieba, to zdziwimy się, bo będą tam 
ludzie, których myśmy się nie spodziewali.
 Drugi raz: Tam nie będzie tych 
ludzi, których myśmy się spodziewali.
 Trzeci: śeśmy się do nieba 
dostali.
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Wstęp

 W liście apostolskim Mane Nobiscum 
Domine, napisanym na Rok Eucharystii, Jan 
Paweł II umieścił pod koniec takie słowa: 
„Niech Rok Eucharystii będzie dla wszystkich 
cenną okazją do uświadomienia sobie na nowo 
tego, jak niezrównany skarb Chrystus 
powierzył swemu Kościołowi. Niech pobudza 
do celebrowania jej w sposób Ŝywszy i bardziej 
świadomy, a z tego niech wypływa Ŝycie 
chrześcijańskie przemienione miłością" (nr 29).
 MoŜna by zapytać: Czy jest 
potrzebne odkrywanie na nowo daru 
Eucharystii? Czy dla kogoś, kto został 
wychowany w wierze katolickiej, Msza święta 
nie naleŜy do rzeczywistości najlepiej 
znanych? Czy nie wiemy juŜ o niej 
wszystkiego, co tylko moŜliwe?
A jednak owo uświadomienie sobie na nowo 
znaczenia Eucharystii wydaje się dzisiaj 
bardzo potrzebne. Tak wielu katolikom zdarza 
się opuszczać niedzielną Mszę świętą pod byle 
pretekstem i nie odczuwać z tego powodu 
Ŝadnej straty. Tak wielu przyznaje się do tego, 
Ŝe nawet będąc w kościele, podczas liturgii 
myśli zupełnie o czym innym. Jeśli tak jest, to 
znaczy, Ŝe nasze oczy są ,jakby przesłonięte" 
(Łk 24,16) i niepostrzeŜenie omijamy wielki 
skarb.
 StaroŜytność chrześcijańska 
przekazała nam świadectwa o męczennikach, 
którzy przypłacali Ŝyciem swoją wierność 
Eucharystii. Stojąc przed trybunałem, na 
pytania sędziów, czemu mimo zakazów 
spotykali się na niedzielnej Eucharystii, 
odpowiadali: „Bo my nie moŜemy Ŝyć bez 
celebrowania misteriów Pańskich". Czy taka 
postawa niejednemu współczesnemu 
wierzącemu nie wyda się przesadna, 

fanatyczna? Oddać Ŝycie moŜna tylko za to, co 
uwaŜa się za waŜniejsze i droŜsze od 
własnego Ŝycia doczesnego. Chyba nie 
przychodzi nam łatwo patrzeć na Mszę świętą 
w taki sposób. Skoro tak, to znaczy, Ŝe 
Ŝyczenie Jana Pawła II pozostaje aktualne 
takŜe teraz, juŜ po zakończeniu Roku 
Eucharystii. /.../
 Materiał jest podzielony na trzy 
części, z których kaŜda powstawała pierwotnie 
jako odrębna całość. Pierwsza część jest 
poświęcona historii celebracji Eucharystii. 
śyjemy w czasach, w których panuje raczej 
niechęć do zajmowania się historią. Jednak 
podstawowa wiedza o dziejach liturgii Mszy 
świętej ogromnie ułatwia zrozumienie jej 
dzisiejszego kształtu, a takŜe właściwie 
uchwycenie znaczenia poszczególnych jej 
obrzędów. Druga część, najwaŜniejsza i 
chronologicznie najstarsza, jest komentarzem 
do obrzędów Mszy świętej. Trzecia część to 
krótkie wprowadzenie do liturgicznych znaków, 
związanych z obrzędami Mszy świętej. Liturgia 
nie jest bowiem wykładem ani katechezą. Bóg 
zbawia nas przez Słowo, które stało się ciałem 
(por. J 1,14), dlatego liturgia, w której uobecnia 
się historia zbawienia, posługuje się nie tylko 
słowem, ale równieŜ całym zespołem 
róŜnorodnych znaków: gestami i postawami, 
elementami naturalnymi, przedmiotami, 
przestrzenią liturgiczną itd. /.../
 Oddając tę ksiąŜkę do rąk 
Czytelników, proszę jednocześnie o modlitwę 
za mnie, abym sprawując codziennie 
Eucharystię czynił to zawsze z Ŝywą wiarą oraz 
„abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem 
nie został uznany za niezdatnego" (1 Kor 9,27).

Maciej Zachara MIC
Lublin, 23 stycznia 2006 r.

c.d.n.

Msza święta,    Liturgiczne ABC 
(fragmenty)

Ks. Maciej Zachara MIC
(Odcinek 1)


