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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Dominik Kustra (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/odkurzyc_biblie.html)

Biblia... Widziałem ją, kiedy byłem w ale musiałem odbyć osobistą podróż po jej
twoim domu. Pięknie oprawiona stała kartach, aby się nią zachwycić.
>>>
pomiędzy innymi książkami, pismami
i kioskowymi romansami. Może jej
okładka nie jest tak kolorowa i atrakcyjna, jak innych ksiąg; może cię
odstrasza ilością stron... Zaniedbana,
niemal
pokryta
pajęczyną...
Człowieku!
Najwyższy
czas
„odkurzyć” Biblię. Nie odkurzaczem
czy wilgotną szmatką, ale własnymi
rękami „zapalonymi” chęcią jej
zgłębienia. Tak, najwyższy czas!
Spójrz na Biblię z innej strony. Nie
jako na księgę nudną, niemodną, ale
jako na bestseller stuleci, kryjący w
każdym zdaniu Bożą mądrość.
Przeczytałem o Piśmie św.
wiele ciekawych książek, obejrzałem
kilka filmów (nawet animowanych),

SŁOWO BOŻE
(Hbr 10, 19 - 25)

Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew
Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało
swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z
sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego
i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą
wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie
wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy
naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy
się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.
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Po co Biblia?
Filipińska legenda opowiada, jak to pewien
król miał dwóch synów i przeczuwając swój bliski
koniec, chciał ustanowić jednego z królewiczów
następcą tronu. W tym też celu przywołał ich
pewnego ranka do siebie i wręczył każdemu z
nich po pięć srebrników. Powiedział przy tym:
„Waszym zadaniem jest zapełnić za te pieniądze
szopę w zamku. Do wieczora macie czas! Czym
ją zapełnicie, to jest wasza sprawa!
Starszy brat zabrał się do dzieła od razu:
przechodząc koło pola, gdzie robotnicy zbierali
akurat trzcinę cukrową i zwozili ją do prasy,
wpadł na pomysł, że można przecież (tanim
kosztem) ojcowską szopę „nafaszerować” ową
bezużyteczną wyciśniętą trzciną cukrową.
Pogadał z kierownikiem robót i późnym
popołudniem szopa była już pełna „cukrowej
słomy”.
Wkrótce zjawił się też młodszy syn. Poprosił
tylko, aby opróżniono szopę. Tak też się stało.
Wtedy postawił na środku szopy świecę i zapalił
ją. Jej blask wypełnił całe pomieszczenie, aż do
ostatniego kąta. Stary monarcha wzrócił się do
młodszego syna:
Ty będziesz moim następcą. Twój brat
wydał pięć srebrników, aby wypełnić szopę
bezużytecznym materiałem. Ty nie wydałeś srebrnika, a szopa jest pełna światła. Napełniłeś ją
tym, czego ludzie potrzebują.
Podobnie jest z Biblią, ona właśnie daje
światło ludzkiemu życiu i wypełnia je po
najmroczniejszy kąt. Odpowiada na wszystkie
ludzkie problemy, wątpliwości i pytania. Jest
tym, czego ludzie naprawdę potrzebują.
Wielu znanych ludzi wypowiadało się nad
znaczeniem i wartością Pisma Świętego. Powiedzieli oni między innymi:
Abraham Lincoln: „W moim przekonaniu
Biblia to najcenniejszy dar Boga dla ludzi”,
Chesterton: „Biblia jest najpiękniejszą
opowieścią świata”,
Św. Grzegorz Wielki: „Biblia – to list Boga
do ludzi”,
C.K. Norwid: „Biblia jest cała z życia”.
Biblia jest nudna... powtarzają zazwyczaj ci, którzy nigdy jej nie czytali. Sam przekonaj się, że wcale tak nie jest. Czy wiesz, że...
W Katechizmie Kościoła Katolickiego
czytamy: „Pismo święte jest mową Bożą,

utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na
piśmie” (KKK, 81).
Biblia podzielona jest na 46 ksiąg Starego i
27 ksiąg Nowego Testamentu. Mówi o rzeczach
świętych, pragnie nam przynieść zbawienie. Pismo święte pisane było przez około 40 autorów w
ciągu 1600 lat. Z 2000 języków i dialektów,
będących w użyciu na ziemi, przetłumaczone
jest w całości lub we fragmentach na 1200
języków.
Podobno pewien tłumacz pracujący nad
przekładem Biblii na język Eskimosów nie mógł
znaleźć właściwego określenia na „radować się”.
Wskazując więc na baraszkujące w śniegu psy
zaprzęgowe spytał tubylca, co w tej chwili czują
zwierzęta i użył zasłyszanego zwrotu w swojej
pracy. Po zapoznaniu się z przekładem
językoznawca powiedział do tłumacza: „Jeden
fragment jest dla mnie niejasny. Pisze pan mianowicie: Tak samo w niebie będą wielce
wymachiwać ogonami z powodu jednego
grzesznika, który się nawróci..."
Ta „niezwykła księga” zawiera w sobie
mniej więcej 3 miliony liter, 31 tysięcy wierszy
oraz 1189 rozdziałów. Wyobraź sobie, że do jej
przeczytania potrzebowałbyś 49 godzin (mam
nadzieję, że już płynnie czytasz!). Radzę jednak,
byś czytał ją we fragmentach, tak jak Urszulka.
Każdego wieczora siadała obok fotela babci i
czytała biblijne opowieści. Tym razem była kolej
na historie stworzenia: „Bóg sprawił, że Adam
pogrążył się w głębokim śnie, potem wyjął jedno
z jego żeber i zbudował z niego niewiastę”.
Doszedłszy do końca strony Urszulka nieopatrznie odwróciła dwie kartki i czytała dalej już
opowieść o arce Noego: „...powlókł ją smołą
wewnątrz i zewnątrz. Miała trzysta łokci
długości, pięćdziesiąt łokci szerokości, a na
wysokość – trzydzieści łokci”. W tym momencie
babcia potrząsnęła głową i pochwyciła za okulary.
Największą Biblię wykonał pewien stolarz
z Los Angeles. Pracował nad nią dwa lata, aby
wykonać całą z drewna. Cała karta jest cieniutką
deseczką o wymiarach 1 metra, na której wyryte
są litery. Najmniejsza Księga, drukowana Biblia,
ma długość zapałki, to jest 4,5 cm. Jej szerokość
wynosi 3 cm, grubość zaś 2 cm. Została wykonana w Anglii i ma 878 stron.
>>>>
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Jak czytać Pismo święte?
Św. Tomasz a Kempis znany ze swego
dzieła „O naśladowaniu Chrystusa” napisał:
„W Piśmie świętym należy szukać prawdy, a nie
wymowy. Każdą księgę powinno się czytać
w takim duchu, w jakim została pisana. Mamy
szukać w Piśmie świętym raczej pożytku niż
subtelności stylu (...) Ludzie przemijają, lecz
prawda Pańska trwa na wieki. Bez względu na
osoby przemawia do nas Bóg rozmaitymi
sposobami. W czytaniu Pisma św. przeszkadza
nam często nasza ciekawość, chcemy bowiem
zrozumieć i roztrząsać to, co należy przyjąć
w prostocie ducha. Jeżeli chcesz mieć korzyść
z czytania, czytaj z pokorą, prostotą i wiarą,
a nigdy nie chciej mieć sławy uczonego...”
Myślę, że najpierw warto przeczytać Biblię
„od deski do deski”. Potem należy ciągle wracać
do znanych już tekstów i próbować je rozważać
zadając sobie pytanie – co Bóg chce mi „tu
i teraz” przez ten fragment powiedzieć, o czym
pouczyć? Mogą być niespodzianki...

Wziął więc Biblię, otworzył ją na chybił trafił
przyjmując, że ten właśnie werset, na którym
wyląduje jego palec, wskaże mu, co ma robić.
Ku jego rozczarowaniu, palec wskazał na
Ewangelię św. Mateusza 27,5 – fragment
mówiący, że Judasz wyszedł i powiesił się.
Mężczyzna pomyślał, że spróbuje jeszcze raz.
Tym razem palec zatrzymał się na
ostrzeżeniach św. Łukasza 10,37: „Idź i ty czyń
podobnie”. Kiedy stosując tę samą metodę
spróbował po raz trzeci, palec wskazał na słowa
św. Jana 13, 27; „Co masz czynić, czyń prędzej”.
To oczywiście anegdota. Trzeba jednak
dodać, że na każdy werset trzeba spojrzeć
w kontekście całego tekstu. Wyrwany z niego
może być zupełnie niezrozumiały i zmienić
całkowicie sens.
Proponuję wpierw rozważanie ksiąg Nowego Testamentu (najlepiej Ewangelii) ponieważ
księgi Starego Testamentu wymagają pewnego
komentarza, znajomości tradycji żydowskiej,
zwyczajów i historii narodu izraelskiego.
c.d.n.

Pewien człowiek chciał poznać wolę Boga
w ściśle określonym, szczególnym przypadku.

Dnia 2 lutego, na probostwie, odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej i
Zespołu Charytatywnego naszej parafii.
W trakcie spotkania wyraziliśmy naszą radość z zakończenia procesu beatyfikacyjnego Ojca Św. Jana Pawła II. W tym samym dniu, w którym została wyznaczona
data beatyfikacji Jana Pawła II na dzień 1 maja br., wydano dekret o heroiczności cnót
Ojca Franciszka Jordana – założyciela Salwatorianów.
Podczas spotkania ks. proboszcz poruszył problem niskiej frekwencji parafian
na niedzielnych Mszach Świętych. Nie jest również zbyt dobrze z czytaniem prasy
katolickiej. Spptkaniu towarzyszył śpiew kolęd. Zebranie zakończyło się wspólną
modlitwą.
R.D.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje różańcowe na marzec 2011 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby narody Ameryki Łacińskiej dochowywały wierności
Ewangelii i cieszyły się coraz większą sprawiedliwością
społeczną i pokojem.
Intencja misyjna:

Aby Duch Święty oświecił i umocnił tych, którzy w wielu
rejonach świata cierpią prześladowanie i dyskryminację z powodu Ewangelii.

Ks. Stanisław Sierla
z Jego ust ten gorzki zarzut: "Tylko w
swojej ojczyźnie i w swoim domu może
być prorok lekceważony" (por. Mt 13, 57).
- innymi słowy: niewiele można zdziałać
Prawda ta sprawdza się również
wśród swoich.
w
dzisiejszych
czasach.
Dlatego
W swoim środowisku, tam, gdzie przysłowie to jest nadal aktualne.
się mieszka, trudniej zdobyć autorytet,
ponieważ jest się jednym z wielu. Pan
Jezus przez 30 lat mieszkał w Nazarecie,
pracował jako cieśla, miał tam krewnych.
Chciał być do nas podobny we wszystkim
oprócz grzechu.
Swoją działalność mesjańską
Pan Jezus rozpoczął nad Jordanem. Tam
ogłosił Go Jan Chrzciciel, a objawił sam
Bóg Ojciec:
"Ten jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie" (por. Mt 3, 17).
Gdy Jezus przyszedł do Nazaretu i nauczał w tamtejszej synagodze,
mieszkańcy podziwiali Go, ale nie byli
zdolni uznać Go za Syna Bożego i obiecanego Mesjasza. Wówczas usłyszeli

Nie ma proroka we własnej
ojczyźnie
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INTENCJE MSZALNE
Marzec 2011
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
MARZEC - KWIECIEŃ 2011
Gracka Ewa
5 marzec 2011

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

12 marzec 2011

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

19 marzec 2011

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

26 marzec 2011

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Wesołowska Monika

2 kwiecień 2011

Wesołowska Bożena
Słowicka Iwona
Rożek Aniela

9 kwiecień 2011

Bubała Anna
Mazur Barbara
Michalska Krystyna

16 kwiecień 2011

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

23 kwiecień 2011

Kawka Zofia
Tyrała Janina

30 kwiecień 2011

Rodzice dzieci przystępujących do I komunii
świętej

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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kakaowe ciasto położyć drugą część piany
z białek i potrzeć resztę białego ciasta.
Piec około 1 godziny w
piekarniku nagrzanym do 200o C.
gmb

Składniki:
3 kopiaste szklanki mąki
4 żółtka
1 kostka margaryny
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Sposób przygotowania:
Do 1/3 ciasta dodać 2 łyżeczki
kakao, całość włożyć do lodówki na około
1 godzinę.
Z 2/3 białego ciasta połowę dać
na spód blachy, na to wyłożyć 1 słoik
dżemu, na dżem wyłożyć połowę ubitej
piany z białek (do ubicia piany na 4 białka
dodać 1 szklankę cukru pudru i jedną
łyżeczkę octu), na to potrzeć na tarce

K¹cik humoru
Mecz Polska - Brazylia.
Piłkarze Brazylii wchodzą do szatni.
Patrzą, a tam tylko jedna koszulka - dla
Ronaldinho.
No to mówią mu:
- Ronaldinho, dobra, będziesz grał sam.
Reszta drużyny poszła do pubu na piwo.
Ronaldinho sam bez bramkarza nieźle
się spisuje.
Reszta drużyny w pubie po jakimś czasie
włącza telegazetę, żeby zobaczyć, jaki
wynik.
A tam: 0:1 (34` Ronaldinho).
No to się cieszą.
Jakiś czas później patrzą, a tam koniec
meczu i wynik 1:1 (83` Rasiak).
Następnego
dnia
spotykają
się
z Ronaldinho i pytają:
- Ej, stary, czemu strzelili ci bramkę?
Przecież tak dobrze ci szło?
- No wiecie panowie - odpowiada
Ronaldinho - w 46` dostałem czerwoną
kartkę.
*
W
Polsce panuje kryzys
piłkarski więc zarząd próbuje coś zmienić.

W tym celu organizuje kilka meczy
towarzyskich.
Z wielu kandydatów na trenera wybrany
zostaje Rosjanin.
Gramy z Armenią, piłkarze wychodzą na
boisko ale skandal, przegraliśmy 6-0.
Zarząd po tym meczu zwolnił trenera
a w jego miejsce zatrudnił Niemca.
Mijają 3 miesiące.
Nadszedł kolejny mecz z Beninem,
piłkarze wychodzą na boisko ale skandal,
przegraliśmy 8-0.
Po tym meczu zarząd zwolnił Niemca
a zaryzykował zatrudnić Polaka.
Nadszedł ten najbardziej oczekiwany
mecz z Brazylią.
Najpierw wychodzi trener ale ze sporym
plecakiem na plecach.
Następnie wchodzą piłkarze i sędzia
a Brazylijczyków nie ma.
Sędzia czeka 5,10,30 minut aż wreszcie
wygrywamy walkowerem.
Po meczu zarząd pyta Polaka jak ty to
zrobiłeś a Polak na to:
- Chyba nie na darmo stroje im zarąbałem.
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Benedykt XVI
Ukochani
bracia
i
siostry,
towarzyszyliśmy Jezusowi na drodze
krzyżowej. Towarzyszyliśmy Mu tutaj, na
drodze męczenników, w Koloseum, gdzie
tylu ludzi cierpiało dla Chrystusa, tylu oddało
swoje życie dla Pana, gdzie Pan na nowo
cierpiał w tylu ludziach.
Dzięki temu zrozumieliśmy, że droga krzyżowa nie jest czymś przeszłym, że nie
jest związana z jednym miejscem na ziemi.
Krzyż Pana obejmuje świat; Jego droga
krzyżowa przebiega poprzez kontynenty
i poprzez wieki. Podczas drogi krzyżowej nie
możemy być jedynie widzami. My również
jesteśmy w nią zaangażowani i dlatego
musimy szukać na niej naszego miejsca.
Gdzie jesteśmy?
Podczas drogi krzyżowej nie
można pozostać obojętnym. Piłat, sceptyczny intelektualista, próbował zachować
neutralność, stanąć z boku, ale właśnie przez
to opowiedział się przeciw sprawiedliwości
i za konformizmem swojej kariery.
Musimy poszukać naszego miejsca. W zwierciadle krzyża widzieliśmy cierpienie dzisiejszej ludzkości. W krzyżu Chrystusa widzieliśmy cierpienie opuszczonych
i wykorzystywanych dzieci; podział świata na
ogarniętych pychą bogatych, którzy nie
dostrzegają Łazarza przed drzwiami swojego
domu, i ubogich, cierpiących z powodu pragnienia i głodu.
Widzieliśmy jednak również „stacje”
pocieszenia. Widzieliśmy Matkę, której
miłość pozostaje wierna aż do śmierci i poza
śmierć. Widzieliśmy odważną kobietę, która
staje przed Panem i nie boi się okazać
solidarności z Cierpiącym. Widzieliśmy

Szymona Cyrenejczyka, który niesie krzyż
z Jezusem.
Poprzez te „stacje” pocieszenia
mogliśmy zauważyć, że chociaż cierpienie
się nie kończy, to również nie kończy się
pocieszenie. Widzieliśmy, jak na drodze
krzyżowej Święty Paweł odnalazł żarliwość
swojej wiary i zapalił w swoim sercu światło
miłości. Widzieliśmy, jak Święty Augustyn
odnalazł swoją drogę; podobnie było ze
Świętym Franciszkiem z Asyżu, Świętym
Wincentyma Paulo, Świętym Maksymilianem
Kolbem, Matką Teresą z Kalkuty. My również
jesteśmy wezwani do odnalezienia naszego
miejsca, do tego, aby wraz z tymi wielkimi,
odważnymi
świętymi
odnaleźć
drogę
z Jezusem i dla Jezusa: drogę dobroci,
prawdy i miłości.
Zrozumieliśmy, że droga krzyżowa
nie jest zwykłym zbiorem ciemnych i smutnych spraw świata. Nie jest też tylko
związana z moralizmem, który ostatecznie
okazuje się nieskuteczny. Nie jest krzykiem
protestu, który niczego nie zmienia. Droga
krzyżowa jest drogą miłosierdzia, które
wyznacza granice złu — tego nauczyliśmy się
wraz z Janem Pawłem II. Jest drogą
miłosierdzia, a tym samym drogą zbawienia.
Dlatego jesteśmy wezwani do wejścia na tę
drogę i do położenia — wraz z Jezusem —
kresu złu.
Prośmy Pana, aby pomógł nam
„zarazić się” Jego miłosierdziem. Prośmy
Matkę Bożą, Matkę miłosierdzia, abyśmy byli
ludźmi miłosierdzia i w ten sposób przyczynili
się do zbawienia świata, do zbawienia
wszystkich stworzeń, abyśmy byli ludźmi
Bożymi.
Amen!
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