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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

serca nasze przenikajcie
Środa Popielcowa rozpoczyna okres
Wielkiego Postu trwający czterdzieści dni.
Głowa posypana w tym dniu popiołem
- zewnętrzny znak wejścia na drogę
wewnętrznej przemiany własnego Ŝycia,
ponownego narodzenia się, któraś kolejna próba porządkowania Ŝyciowej drogi,
dawania konkretnej odpowiedzi na pytanie zadawane coraz częściej w okresie
poprzedzającym Zmartwychwstanie: czy
droga, którą obecnie kroczę doprowadzi
mnie do zbawienia? Czy nie zarosła
chwastami, czy nie pojawiły się tuŜ przy
niej dzikie wysypiska, boczne ścieŜki
prowadzące donikąd?
Czas przebłagania za grzechy, jakim
jest okres Wielkiego Postu, na przestrzeni
wieków wzbogacony został róŜnymi formami poboŜnych praktyk, które miały
pomóc w nawracaniu się z natury
grzesznemu człowiekowi, a w których i my
uczestniczymy. W kaŜdy piątek - zapewne bardzo licznie - gromadzić się

będziemy w kościołach i kaplicach na
Drodze KrzyŜowej. Jak co roku wyjdziemy
z KrzyŜem, na którym zawisło Zbawienie
Świata, na ulice naszego miasta. W kolejne niedziele spieszyć będziemy na
naboŜeństwo Gorzkich śalów. Czy na
pewno tak będzie? W duŜym stopniu
zaleŜeć to będzie od nas samych. >>>

SŁOWO BOśE
(Mk 14, 18 - 21)

A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden
z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną». Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim:
«CzyŜbym ja?» On im rzekł: «Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w
misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu
człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego
człowieka, gdyby się nie narodził».
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MoŜe warto zatrzymać się dziś
nad
formą
rdzennie
polskiego
naboŜeństwa, jakim są Gorzkie śale,
w których oddanie czci wyszydzanemu
przez
człowieka
Bogu
znalazło
najpełniejszy wyraz.
Gorzkie
Ŝale
genetycznie
wywodzą się z powszechnych w całym
Kościele misteriów pasyjnych, pieśni
o Męce Pańskiej i modlitwy brewiarzowej.
Powstały z inicjatywy Bractwa Miłosierdzia
Świętego Rocha, załoŜonego w pierwszej
połowie XVII wieku przy Kościele Świętego
KrzyŜa w Warszawie. "Księga Protokołów"
bractwa z 1707 r. pod styczniową datą
informuje o sesji, na której postanowiono
opracować sposób odprawiania pasji dla
większego poŜytku duchowego ludu pospolitego. Do tej pory najbiedniejsi słuchali
łacińskich pasji wielogłosowych i bardziej
domyślali się treści, niŜ ją rozumieli. UŜycie
w nowym naboŜeństwie języka polskiego
jako środka przekazu treści było
wydarzeniem bez precedensu. Pierwsze
Gorzkie Ŝale ukazały się jeszcze w tym
samym
roku.
Tekst
naboŜeństwa
opracował ksiądz Wawrzyniec Stanisław
Beniek, opiekun duchowy bractwa,
nadając mu rozbudowany tytuł: Snopek
Miry z Ogrodu Gethsemańskiego, albo
Ŝałosne Gorzkiej Męki Syna BoŜego, co
Piątek, a mianowicie podczas Passyey,
w Niedziele Postu Wielkiego, po południu
około
godzin
nieszpornych
rozpamiętywanie (...). Układem i strukturą
Gorzkie Ŝale przypominają pierwszą część
codziennych pacierzy kapłańskich, jutrznię.
Rozpoczynają się Pobudką, czyli prologiem. Wyraz pobudka kojarzy się z pojęciem snu. Sen i przebudzenie to zarówno
fizyczne przejawy biologicznego rytmu
Ŝycia, jak i symbole martwoty i działania.
Pobudka rozdziela te dwa przeciwstawne
stany. Wymienione w Pobudce zdarzenia

łączą w sobie wymiar kosmiczny i ziemski.
Wśród scenerii wyraŜonej zdaniami:
Słońce, gwiazdy omdlewają, z grobów
umarli powstają;, wszystko stworzenie
truchleje słychać zanoszoną przez uczestników naboŜeństwa gorącą prośbę: Uderz
Jezu, bez odwłoki; w twarde serc naszych
opoki!; Obmyj duszę z grzechów moich.
Twarde opoki serc konkretyzują stan duchowej martwoty będącej następstwem
grzechu.
Po Pobudce następują kolejno po
sobie trzy części, a kaŜda skupia w sobie
trzy pieśni. Wszystkie trzy części Gorzkich
Ŝalów są tak samo zbudowane: 1. Intencja.
2. Hymn. 3. Lament duszy nad cierpiącym
Jezusem. 4. Rozmowa duszy z Matką
Bolesną. W kaŜdą niedzielę Wielkiego
Postu śpiewana jest inna część Gorzkich
Ŝalów.
Intencje poprzedzające kaŜdą
część Gorzkich Ŝalów moŜna przyrównać
do lekcji brewiarzowych wprowadzających
w przewodnią myśl danego święta. Intencje włączają uczestników naboŜeństwa
w tematykę rozwaŜań i zawierają wyraziste
prośby skierowane przez grzesznika do
Boga, ściśle związane z danym momentem Drogi KrzyŜowej.
Część I Gorzkich śalów rozwaŜająca okres męki Pana Jezusa od modlitwy w Ogrójcu do oskarŜenia przed sądem,
ofiarowana
jest
za
Kościół,
za
najwyŜszego
Pasterza
z
całym
duchowieństwem, za nieprzyjaciół Chrystusa i wszystkich niewiernych, aby Pan
Bóg dał im łaskę nawrócenia i opamiętania.
Część II - to rozwaŜania zogniskowane wokół okresu do ukoronowania
cierniem, a towarzyszy im prośba o pokój
i zgodę dla wszystkich narodów, o odpuszczenie
grzechów,
oddalenie
klęsk
i nieszczęść doczesnych.
>>>
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Ostatnia część naboŜeństwa koncentruje się na okresie do śmierci Jezusa
na KrzyŜu. Ofiarowana jest za grzechy
świata, za zatwardziałych grzeszników,
aby Zbawiciel pobudził ich serca do pokuty
i poprawy oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące, a takŜe wyraŜa prośbę o łaskę
skruchy za grzechy w godzinie własnej
śmierci i wytrwanie w łasce BoŜej.
Gorzkie śale to wyraz religijnej
spontaniczności i uczuciowości wobec
cierpień Chrystusa.
To takŜe Ŝywy pomnik języka polskiego okresu baroku, dziś juŜ archaicznego zarówno w warstwie słownictwa, jak
i gramatyki. Z trudem przychodzi młodym
nauka tych tekstów. Śledzą je wyświetlane
na ekranach w świątyniach i podziwiają

odtwarzanie, z pamięci przez babcie,
uczestniczące wiernie, od lat, w naboŜeństwach pasyjnych. Czy Gorzkie Ŝale
przemawiają jeszcze do młodzieŜy, czy
język - daleki od współczesnej polszczyzny - nie stanowi bariery utrudniającej
dotarcie do tajemnicy męki Chrystusa i jej
sensu dla zbawienia kaŜdego.
Bądź
pozdrowiony,
bądź
pochwalony - dla nas zelŜony, wszystek
skrwawiony,! - bądź uwielbiony, bądź
wysławiony - BoŜe nieskończony! Tymi
słowami - oddającymi cześć NajwyŜszemu
- kończy się Lament duszy nad cierpiącym
Jezusem, trzykrotnie powtórzony w Gorzkich śalach.
Maria Przybysz-Piwkowa
Wiadomości Parafialne, 3(82) marzec 2005, Marki

Tradycja i przykazanie kościelne nakazują, aby ostatnie spośród
karnawałowych spotkań towarzyskich i zabaw tanecznych, zwanych
w róŜnych regionach Polski pod koziołkiem lub śledzikiem, a organizowanych w dniach tzw. zapustów albo w ostatki, zakończone zostały we
wtorkowy wieczór, tuŜ przed północą. Dwanaście uderzeń zegara oznacza, Ŝe nadeszła Środa Popielcowa, a wraz z nią trwający czterdzieści
dni czas wyciszenia i refleksji.
Środa Popielcowa i Wielki Piątek są obecnie jedynymi obowiązującymi
dniami postu dla katolików rzymskich.
W obrządku rzymskim dodano 5 dni od Środy Popielcowej do następnej
niedzieli włącznie, poniewaŜ kolejne sześć tygodni do Wielkanocy
zawierało tylko 36 dni postu zamiast, czterdziestu, jako Ŝe niedziele nie
były dniami postnymi.
Na dziewięć miesięcy przed Uroczystością BoŜego Narodzenia, czyli 25
marca, wgłębiamy się w tajemnicę Zwiastowania Maryi faktu, iŜ zostanie
ona Matką Boga. Kościół Katolicki Zwiastowanie Pańskie obchodzi od
czasów papieŜa Grzegorza Wielkiego, a więc od przełomu VI i VII w.,
choć tę uroczystość zapoczątkowano czcić w Kościele Wschodnim.
W Polsce uroczystość Zwiastowania niegdyś nazywano świętem Matki
BoŜej Wiosennej.
Wincenty Kadłubek (Ŝył w latach 1150-1223) - był pierwszym biskupem,
który w Polsce zapalił wieczną lampkę przed Najświętszym Sakramentem.
Dzisiaj wielu ludzi uŜywa tytułu PAPIEś, nie zastanawiając się nad jego
pochodzeniem. A tymczasem po raz pierwszy uŜył go Marcelin w latach
około 296-304, tworząc je od słowa papa, czyli ojciec.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na marzec 2012 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:

Aby wkład kobiet w rozwój społeczeństwa był właściwie
doceniany na całym świecie.
Intencja misyjna:

Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy – zwłaszcza
w Azji – są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu
na Chrystusa.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
17.03 – 20.03. 2012
Ks. Romuald Baingo SDS
Niedziela
Hymn do Ducha Św. i modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji na początku Mszy
Św.
Nauki ogólne na kaŜdej Mszy Św. /sobota 17.03.12 - 1800, niedziela 18.03.12 800, 1000, 1430/ i kazanie Pasyjne
Nauka rekolekcyjna dla męŜczyzn 1530
Poniedziałek
Nauka ogólna na Mszy Św. o 800
Nauka ogólna na Mszy Św. o 1800
Nauka rekolekcyjna dla młodzieŜy po Mszy Św. o 1800
Wtorek
Nauka ogólna na Mszy Św. o 800 i Błogosławieństwo BoŜe na zakończenie
Nauka ogólna na Mszy Św. o 1800 i Błogosławieństwo BoŜe na zakończenie
Nauka rekolekcyjna dla kobiet po Mszy Św. o 1800
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INTENCJE MSZALNE
Marzec 2012
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Marzec - Maj 2012
RoŜek Aniela
3 marzec 2012

Bubała Anna
Mazur Barbara
Michalska Krystyna

17 marzec 2012

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

31 marzec 2012

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Godz. 9 - przygotowanie BoŜego Grobu.
Prosimy o pomoc większą ilość osób.

3 kwiecień 2012

Gorol Barbara
14 kwiecień 2012

Pajonk Mirosława
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

21 kwiecień 2012

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara

28 kwiecień 2012

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rodzice dzieci przystępujących do
I komunii świętej.

5 maj 2012

Rodzice dzieci obchodzących rocznicę
I komunii świętej.
12 maj 2012

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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Pizza domowa
Składniki:
Ciasto:
2,5 szklanki mąki,
5 dag droŜdŜy,
2-3 łyŜki oliwy z oliwek,
pół łyŜeczki soli,
3/4 szklanki wody,
1/4 szklanki mleka – najlepiej 3,2 %.

Sos:
Ketchup mieszamy z drobno
poszatkowaną bazylią, tymiankiem, oregano, majerankiem pieprzem wg uznania
(zioła mogą być suszone).

Składniki na górę:
Podane składniki są przykładowe, moŜna
uŜyć innych (za wyjątkiem sera).
8 plasterków szynki,
1 średniej wielkości cebula,
1 papryka,
20 dag pieczarek,
ketchup,
2-3 plastry ananasa,
ser Ŝółty,

oleju i sól. Dokładnie wyrabiamy ciasto
i odstawiamy na 40-60 minut do wyrośnięcia.
Gdy „rodzi” się Nasze smaczne ciasto na pizzę, my przygotowujemy dodatki –
obieramy i kroimy cebulę w cienkie paski lub
kosteczką, czyścimy pieczarki i lekko dusimy
na masełku. Szynka wedle uznania – całe
plastry lub pokrojona na mniejsze kawałki. Podobnie czynimy z ananasem i papryką.
Gdy Nasze ciasto na pizzę jest juŜ
wyrośnięte, włączamy piekarnik i ustawiamy na
170 stopni C. Dwie średniej wielkości blachy
(np. od tortownicy) smarujemy lekko
margaryną, aby pizza nie przywarła Nam podczas
pieczenia.
Następnie
nakładamy
równomiernie ciasto a górę ciasta smarujemy
delikatnie sosem. Kolejnym krokiem jest
ułoŜenie
wszystkich
przygotowanych
składników na ciasto. Całość posypujemy
naszymi ulubionymi przyprawami i wkładamy
do rozgrzanego piekarnika. Pizzę pieczemy
przez okres 15-20 minut.
gmb

Sposób przygotowania:
Do miseczki wsypujemy mąkę. Do
szklanki wrzucamy rozdrobnione droŜdŜe i zalewamy je letnią wodą z mlekiem, odrobiną
cukru i 2 łyŜkami mąki, po czym dokładnie
mieszamy – aŜ do całkowitego rozpuszczenia
droŜdŜy, odczekujemy ok. 20 min.
Następnie
wlewamy
zawartość
szklanki do pojemnika z mąką, dodajemy łyŜkę

K¹cik humoru
Mały ministrant pyta pro- W święta będzie kazanie
boszcza: Jak mom chodzić przy z asystą - padła odpowiedź.
ołtarzu?" Proboszcz odpowiada: „Tak
*
Ŝebyś mnie nie przewrócił."
Ks. Jan Ślązok, będąc jesz*
cze w seminarium, w czasie rekreacji
W Wełnowcu proboszczował połoŜył
się
na
łóŜku.
ks. Józef Stokowy. Tam przebudował Odpoczywającego nakrył rektor,
wnętrze kościoła. Ambonę zrobił który go strofował. Tymczasem
ogromną.
Hanys odpowiedział, Ŝe stosuje
Po co taka duŜa? - zapytali metodę ignacjańską, a ta nakazuje
parafianie.
całkowite odpręŜenie.
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Wielki Post 2012 r.
(Całość orędzia Ojca Świętego jest dostępna pod adresem:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/wpost2012ev_03112011.html
Zachęcamy do lektury)

Wielki Post ponownie daje nam
sposobność do refleksji nad tym, co stanowi
centrum Ŝycia chrześcijańskiego — miłością.
Jest to bowiem odpowiedni czas, abyśmy
z pomocą Słowa BoŜego i sakramentów
odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą,
jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem
modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu,
w oczekiwaniu na radość paschalną.
W tym roku chciałbym przedstawić
parę myśli w świetle krótkiego tekstu biblijnego,
zaczerpniętego z Listu do Hebrajczyków:
«Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się
zachęcać do miłości i do dobrych uczynków»
(10, 24). To zdanie występuje w perykopie,
w której natchniony pisarz zachęca do
pokładania ufności w Jezusie Chrystusie jako
NajwyŜszym Kapłanie, który wyjednał nam

przebaczenie i dostęp do Boga. Owocem
przyjęcia Chrystusa jest Ŝycie według trzech
cnót teologalnych: naleŜy przystępować do Pana «z sercem prawym, z wiarą pełną» (w. 22),
by trwać niewzruszenie w nadziei, którą wyznajemy (por. 23), troszcząc się nieustannie wraz
z braćmi o «miłość i dobre uczynki» (por. 24).
Mówi się teŜ, Ŝe dla umocnienia tej ewangelicznej postawy waŜne jest, by uczestniczyć
w spotkaniach liturgicznych i modlitewnych
wspólnoty, mając na względzie cel eschatologiczny: pełną jedność w Bogu (por. w. 25).
Skupię się na wersecie 24, który w paru
słowach przekazuje cenną i zawsze aktualną
naukę na temat trzech aspektów Ŝycia
chrześcijańskiego; są nimi troska o bliźniego,
wzajemność i osobista świętość./.../
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