Nr 02 (112) luty 2016 (rok 11)

miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

10 lutego (Środa Popielcowa) to dzień, który rozpoczyna w Kościele
katolickim okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ta
uroczystość ma pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej
odnowy i nawrócenia.
W Środę Popielcową
katolicy rozpoczynają czterdziestodniowy post. Liczba
40 stanowi w Piśmie
Świętym
wyraz
pewnej
dłuŜszej
całości,
czasu
przeznaczonego na jakieś
konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie
Boga. W Wielkim Poście
Kościół odczytuje i przeŜywa
nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście
przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne:
czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem;
czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści
dni przebywania MojŜesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice
Prawa.
>>>

SŁOWO BOśE
(J 14, 15-20)

JeŜeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha
Prawdy, którego świat przyjąć nie moŜe, poniewaŜ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy
Go znacie, poniewaŜ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami:
Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie juŜ Mnie oglądał. Ale wy Mnie
widzicie, poniewaŜ Ja Ŝyję i wy Ŝyć będziecie. W owym dniu poznacie, Ŝe Ja jestem
w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
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(c. d.)
Okresy i dni pokuty są w Kościele
katolickim specjalnym czasem ćwiczeń
duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o
charakterze pokutnym, dobrowolnych
wyrzeczeń, jak post i jałmuŜna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez
inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja"
i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem
szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych
do największego święta chrześcijan, jakim
jest Wielkanoc.
Wielki Post jest takŜe okresem przygotowania katechumenów do chrztu.
KaŜda niedziela wprowadzała w kolejne
tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas
Wigilii Paschalnej udzielany jest sam
chrzest.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W
późniejszym
czasie
przygotowania
zabierały cały tydzień, aŜ wreszcie ok. V w.
czas ten wydłuŜył się. Po raz pierwszy o
poście trwającym czterdzieści dni wspomi-

na św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r.
Tradycyjnemu obrzędowi posypania
głów popiołem towarzyszą w Środę
Popielcową słowa: "Pamiętaj, Ŝe jesteś
prochem i w proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Sam zwyczaj posypywania głów
popiołem na znak Ŝałoby i pokuty znany
jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w staroŜytnym Egipcie i
Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz
oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze
Jonasza czy Joela.
Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju
pojawia się jednak dopiero w VIII w.
Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu
pochodzą z X w. W następnym wieku
papieŜ Urban II wprowadził ten zwyczaj
jako obowiązujący w całym Kościele.
Z tego teŜ czasu pochodzi zwyczaj, Ŝe
popiół do posypywania głów wiernych
pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku.
http://www.deon.pl

Zmarł w Rzymie, prawdopodobnie 14
lutego 269 lub 270 r. Akta św. Walentego
pisane są na wzór męczenników perskich
śś. Mariusza i Marty (którzy umęczeni zostali razem z synami Audifaksem i Abachumem w Rzymie i pochowanie przy Via
Cornelia) - stąd trudno określić, ile zawartych w nich informacji jest autentycznych. Walenty prawdopodobnie był biskupem Interamny (obecnie Terni), znajdującego się ok. 100 km od Rzymu.
Inny opis historyczny podaje, Ŝe św.
Walenty był kapłanem rzymskim oraz le-

karzem. Za pomoc udzielaną męczennikom uwięziono go i zakuto w łańcuchy.
Aresztowania dokonał Calpurnius, prefekt
Rzymu, straŜnikiem zaś był Asterius,
dowódca jego straŜy. Walenty jednak głosił
Ewangelię swemu straŜnikowi i, podobnie
jak św. Paweł, zdołał go nawrócić, dzięku
cudowi, którego Bóg dokonał za jego
pośrednictwem: adoptowana córka Asteriusa odzyskała wzrok. StraŜnik i całe jego
domostwo - podobnie jak pawłowy Korneliusz - zostali ochrzczeni.
>>>
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To niestety stało się powodem zaostrzenia kary dla Walentego, poniewaŜ
nawrócenie Asteriusa rozwścieczyło cesarza Klaudiusza II Gota. Nakazał bić
Walentego kijami, a następnie ściąć mu
głowę. Według przekazu umęczeni zostali
takŜe Asterius i jego cała rodzina. Cesarz
Klaudiusz znany jest równieŜ ze swego
niedorzecznego
zakazu
zawierania
małŜeństw - sądził on, Ŝe dzięki temu
młodzi ludzie chętniej będą słuŜyć w jego
armii. Według niektórych przekazów
Walenty został uwięziony nie tyle za
kapłańską
posługę
świadczoną
męczennikom, co za potajemne udzielanie
ślubów - wbrew rozkazowi cesarskiemu.
Niedługo po egzekucji Walentego
poboŜna rzymska matrona Sabinilla
poprosiła o wydanie jego ciała, które
pochowała w swej posiadłości przy Via
Flaminia. W 350 r. została w tym miejscu
wzniesiona bazylika. Została ona zniszczona w VII wieku za czasów Honoriusza I.

Obecnie pozostały jedynie ruiny w pobliŜu
katakumb, zawierających jeden z najstarszych (równieŜ z VII wieku) obrazów
ukrzyŜowania.
Relikwie
Walentego
przeniesiono do kościoła św. Praksedesa.
Niewykluczone, Ŝe rzymski kapłan Walenty
był tą samą osobą, co wspomniany
wcześniej biskup Terni.
Według legendy Walenty zakochał się
w córce straŜnika, a przed swą egzekucją
posłał do niej list poŜegnalny, podpisany
"od Twojego Walentego". Tradycja
wysyłania takich listów (oraz obchodów
pamiątki święta św. Walentego) zbiegła się
z rzymskim świętem Lupercaliów, w trakcie
których urządzano takŜe loterię miłosną
(młodzieńcy losowali imiona dziewcząt
umieszczone w skrzyni).
W
wyobraŜeniach
artystycznych
Walenty przedstawiany jest jako kapłan
z mieczem lub słońcem, a takŜe w scenie
przywrócenia wzroku niewidomej dziewczynie. Jest patronem zakochanych.

Kult św. Walentego od wieków ko- Nade wszystko jednak miał w opiece
jarzony jest z Bieruniem. Stało się tak za chorych umysłowo i epileptyków.
sprawą kościoła - potocznie zwanego
Walencinkiern", który na stałe wrósł
w tutejszy krajobraz. Z pewnością
bieruńskie
sanktuarium
moŜemy
zaliczyć do najbardziej atrakcyjnych
miejsc
w
mieście.
Historycznie
połoŜony poza granicami miasta, dziś
znajduje się w jego centrum. Usytuowany jest obok cmentarza. który do
końca XVIII wieku słuŜył za miejsce
pochówku ludzi niegodnych pogrzebania na cmentarzu parafialnym, Zmiana
w nastawieniu mieszkańców co do
pochówków nastąpiła po epidemii w
latach 1736-1 737. Bieruńskie sanktuarium to przede wszystkim pradawne
miejsce kultu oraz licznych pielgrzymek
z bliŜszej i dalszej okolicy dla wszystkich cierpiących i szukających ukojenia. Dla wiernych św. Walenty
patronujący świątyni jest opiekunem
chorych,
niedołęŜnych.
kalekich.
opętanych oraz zakochanych. Stał się
takŜe stróŜem małŜeńskiej miłości,
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na luty 2016 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:

Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który
otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, Ŝeby go pielęgnować
i chronić dla przyszłych pokoleń.
Intencja misyjna:

Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary
chrześcijańskiej i ludów Azji.

Sobota
16.30 Nauka misyjna dla dzieci.
18.00 Msza Św. z nauką misyjną
Apel Jasnogórski
Niedziela
Hymn do Ducha Św. i modlitwa na rozpoczęcie misji na początku Mszy Św.
Nauki ogólne na kaŜdej Mszy Św. 8.00, 10.00, 14.30 /i kazanie Pasyjne/
Nauka misyjna dla męŜczyzn 15.30
Poniedziałek
8.00 Msza Św. dla chorych i starszych
naboŜeństwo i błogosławieństwo lurdzkie
agapa
17.30 naboŜeństwo dla młodzieŜy
Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00
Nauka misyjna dla młodzieŜy po Mszy Św. o 18.00
Apel Jasnogórski
Wtorek
Nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00
17.30 - naboŜeństwo dla małŜeństw
Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00
nauka dla małŜonków po Mszy Św o 18.00
Apel Jasnogórski
Środa
8.00 Msza Św. z nauką misyjną
17.30 naboŜeństwo do Miłosierdzia BoŜego
18.00 Msza Św. z nauką misyjną
Apel Jasnogórski

Błogosławieństwo misyjne w Roku Miłosierdzia!
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INTENCJE MSZALNE
Luty 2016
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Luty - Czerwiec 2016
Michalska Krystyna
13 luty 2016

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

27 luty 2016

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

12 marzec 2016

Pajonk Mirosława
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

26 marzec 2016

Pawelczyk Pelagia
Fojt Barbara
Słowicka Iwona

9 kwiecień 2016

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

23 kwiecień 2016

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

7 maj 2016

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

21 maj 2016

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
RoŜek Aniela

4 czerwiec 2016

Bubała Anna
Mazur Barbara

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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Placki ziemniaczane nadziewane
Składniki ciasta: (na 8 duŜych placków)
1 kg ziemniaków
1¾ szklanki mąki pszennej
1 jajko
2 szczypty mielonej gałki
muszkatołowej
Składniki farszu:
25 dag pieczarek
25 dag kwaszonej kapusty
sól, pieprz do smaku

niatamy ciasto. Posypujemy mąką ciasto
i dłonie aby ułatwić sobie formowanie
placków.
Dzielimy na 8 porcji i formujemy duŜe
placki. Na kaŜdy z nich kładziemy farsz,
sklejamy ciasto jak w tobołki, robimy kule.
TuŜ przed połoŜeniem na patelnię
rozpłaszczamy
drewnianą
łopatką.
SmaŜymy zaraz po uformowaniu (ciasto
moŜe rozrzedzać się) z obu stron na złoty
kolor. Podajemy na gorąco z dodatkiem
sosu i surówki wg. Upodobań.

Przygotowanie farszu:
Ugotowaną kapustę oraz pieczarki
siekamy drobno noŜem. PodsmaŜamy na
niewielkiej ilości oleju. Dosmakowujemy
solą i pieprzem. Odstawiamy do przestudzenia.
Wykonanie placków:
Ziemniaki dokładnie myjemy i gotujemy
w mundurkach. Po ostudzeniu obieramy
i mielimy. Dodajemy mąkę pszenną, sól,
mieloną gałkę muszkatołową, jajko i zag-

gmb

Idzie baca przez pustynię, spotyka araba i - śona mi zachorowała, wiozę ją do szpitala.
pyta...
*
- Daleko stąd do morza?
W sądzie:
- No ze 30 km!
- A więc oskarŜony przyznaje się, Ŝe
- To Ŝeście se plaŜę odwalili.
w czasie polowania postrzelił gajowego?
*
- Tak, przyznaję się.
Idzie dwóch niemalŜe wykończonych - Czy oskarŜony moŜe podać jakieś
okoliczności łagodzące?
facetów po pustyni.
- Tak, gajowy nazywa się Zając!
Napotykają beduina na wielbłądzie:
- Witaj! Czy mógłbyś nam wskazać drogę
*
do najbliŜszej oazy?
Góral stanął przed sądem oskarŜony o po- AleŜ oczywiście! To bardzo proste - bicie.
odpowiada tubylec - Idźcie prosto i w nas- - OskarŜony twierdzi, Ŝe uderzył poszkotępny wtorek skręćcie w prawo.
dowanego jeden raz zwiniętą gazetą?
*
- Ano tak - zgadza się góral.
Przez pustynię jedzie na wielbłądzie Arab, - I od tego ciosu gazetą poszkodowany
doznał wstrząsu mózgu?
a obok ledwie Ŝywa biegnie jego Ŝona.
Spotykają jadącą z naprzeciwka karawanę: - Skoro tak doktor powiedział.
- Dokąd się tak śpieszysz? - pyta przewod- - W takim razie co było w gazecie?
- Nie wiem, nie czytałem.
nik karawany.
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(10 maja 2015) fragmenty
Ewangelia z 15. rozdziału św. Jana
przenosi nas do Wieczernika, gdzie
słyszymy nowe przykazanie Jezusa: "To
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem"
(w. 12). A myśląc o bliskiej juŜ ofierze
krzyŜa dodał: "Nikt nie ma większej miłości
od tej, gdy ktoś Ŝycie swoje oddaje za
przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi
moimi, jeŜeli czynicie to, co wam
przykazuję" (w. 13-14). Te słowa, wypowiedziane w czasie Ostatniej Wieczerzy,
podsumowują całe orędzie Jezusa. Co
więcej podsumowują one wszystko, co On
uczynił: Jezus oddał swoje Ŝycie za
przyjaciół swoich. Przyjaciół, którzy Go nie
rozumieli, którzy w kluczowym momencie
Go opuścili, zdradzili i zaparli się Go. Mówi
to nam, Ŝe On nas miłuje, mimo Ŝe nie
jesteśmy godni Jego miłości. Tak bardzo
nas Jezus miłuje.
W ten sposób Jezus wskazuje nam
drogę, by Go naśladować, drogę miłości.
Jego nakaz nie jest prostym przykazaniem,
które
zawsze
pozostaje
czymś
zewnętrznym wobec Ŝycia. Przykazanie
Chrystusa jest nowe, poniewaŜ On jako
pierwszy je zrealizował, ucieleśnił je. W ten
sposób prawo miłości jest wypisane raz na
zawsze w sercu człowieka (por. Jer 31,33).
Jak jest wypisane? Ogniem Ducha
Świętego. I z tym samym Duchem, jakim
obdarza nas Jezus równieŜ my moŜemy
podąŜać tą drogą! […]
Zatem to Słowo Pana wzywa nas
abyśmy się wzajemnie miłowali, chociaŜ
nie zawsze się rozumiemy, nie zawsze się
ze sobą zgadzamy... Ale właśnie w takich

sytuacjach
dostrzega
się
miłość
chrześcijańską, miłość, która wyraŜa się
takŜe gdy istnieją róŜnice opinii czy charakterów, bo miłość jest większa od tych
róŜnic. To jest miłość, jakiej nauczył nas
Jezus. To jest nowa miłość, poniewaŜ jest
odnowiona przez Jezusa i jego Ducha. Jest
to miłość odkupiona, wyzwolona z egoizmu. Miłość która daje naszemu sercu
radość, jak mówi sam Jezus: "To wam
powiedziałem, aby radość moja w was była
i aby radość wasza była pełna" (w. 11).
Ta miłość czerpie swoje siły Ŝyciowe
w chrzcie świętym, kiedy przez łaskę Boga
i wiarę Kościoła zostaliśmy wszczepieni
w prawdziwy Winny Krzew, którym jest
Chrystus, przeszliśmy ze śmierci do Ŝycia,
staliśmy się przybranymi dziećmi, które
mogą zwracać się do Boga nazywając go
Ojcem (por. Rz 8,15).
To jest właśnie miłość Chrystusa, którą
Duch Święty wlewa w nasze serca, abyśmy
dokonywali cudownych znaków w Kościele
i na świecie. Jest wiele małych i wielkich
uczynków, wyraŜających posłuszeństwo
wobec przykazania Pana: "abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem" (por. J 15,12). Małe gesty
dnia powszedniego, gesty bycia blisko osoby w podeszłym wieku, dziecka, chorego,
osoby samotnej czy przeŜywającej
trudności, bez domu, pracy, imigranta,
uchodźcy... Dzięki mocy tego Słowa Chrystusa, kaŜdy z nas moŜe stać się bliźnim
napotykanego brata i siostry, gesty
solidarności, bliskości. W tych gestach
wyraŜa się miłość, jakiej nauczył nas
Chrystus. […]
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