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Nr 03 (113)  marzec 2016 (rok 11)                       miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO BOśE
(Łk 22, 14-20)

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do 
nich: «Gorąco pragnąłem spoŜyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem 
powiadam wam: JuŜ jej spoŜywać nie będę, aŜ się spełni w królestwie BoŜym». 
Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie 
między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę juŜ pił z owocu winnego 
krzewu, aŜ przyjdzie królestwo BoŜe».

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: 
«To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!»  
Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi 
mojej, która za was będzie wylana. 

Niedziela Palmowa
Wielki Tydzień otwiera Niedziela Pal-

mowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowa-
dzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Litur-
gia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa 
do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Je-
go mękę i śmierć na krzyŜu. Witające go tłumy 
rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: 
"Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym 
wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą 
wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, 
jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia 
z Ŝycia Jezusa Chrystusa.

Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpię-
ta między dwoma momentami: radosną procesją 
z palmami oraz czytaniem - jako Ewangelii - 
Męki Pańskiej według jednego z trzech Ewange-
listów synoptycznych: Mateusza, Marka lub 
Łukasza (Mękę Pańską wg św. Jana czyta się 
podczas liturgii Wielkiego Piątku). W ten sposób 
Kościół podkreśla, Ŝe triumf Chrystusa i Jego 
Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

>>>
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Bardziej uroczyste niŜ zwykle 
rozpoczęcie Eucharystii ma swoją 
wielowiekową historię. W Jerozolimie juŜ w IV 
w. patriarcha dosiadał oślicy i otoczony 
radującymi się tłumami wjeŜdŜał na niej         
z Góry Oliwnej do miasta. Zwyczaj ten wszedł 
do powszechnej praktyki na Zachodzie         
w wieku V i VI. Poświęcanie palm wprowad-
zono do liturgii dopiero w wieku XI. AŜ do 
reformy z 1955 r. istniał zwyczaj, Ŝe celebrans 
wychodził w Niedzielę Palmową przed 
kościół, a bramę świątyni zamykano. Kapłan 
uderzał w nią krzyŜem trzykrotnie, wtedy do-
piero brama otwierała się i kapłan z uczest-
nikami procesji wstępował do wnętrza 
kościoła, aby odprawić Mszę świętą. Symbol 
ten miał wiernym przypominać, Ŝe zamknięte 
niebo zostało nam otworzone dzięki zasłudze 
krzyŜowej śmierci Chrystusa.

Obecnie kapłan w Niedzielę 
Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, 
fioletowych, jak to było w zwyczaju dotąd, ale 
czerwone; procesja zaś ma charakter trium-
falny. Chrystus wkracza do świętego miasta 
jako jego Król i Pan, odbiera spontaniczny 
hołd od mieszkańców Jerozolimy. Przez to 
Kościół chce podkreślić, Ŝe kiedy Chrystus 
Pan za kilka dni podejmie się tak okrutnej 
śmierci, to jednak nigdy nie pozbawi się swo-
jego majestatu królewskiego i prawa do pa-
nowania. Przez mękę zaś swoją i śmierć to 
prawo jedynie umocni. Godność królewską 
Chrystusa Pana akcentują antyfony i pieśni, 
które śpiewa się w czasie rozdawania palm   
i procesji.

Palmy
W XI w. pojawił się zwyczaj 

święcenia palm. Wierni przechowują je przez 
cały rok, aby w następnym roku mogły zostać 
spalone na popiół, którym są posypywane 
nasze głowy w Środę Popielcową. W Polsce, 
gdzie trudno o prawdziwe gałązki palmowe, 
jest tradycja przygotowywania specjalnych 
palemek. Najczęściej są one robione z gałęzi 
wierzbowych z baziami i z liści bukszpanu lub 
borówek. W niektórych regionach kolorowe 
palmy przygotowywane są z suszonych 
kwiatów. W wielu parafiach organizowane są 

konkursy na najpiękniejszą lub największą 
palmę. Na Kurpiach palmy dochodzą do 
wielkości 2-3 metrów i są zwykle pięknie 
przystrojone w sztuczne kwiaty. Procesja      
z palmami jest z jednej strony upamięt-
nieniem wydarzenia sprzed wieków, z drugiej 
zaś - naszym kroczeniem wraz z Chrystusem 
ku ofierze, którą dzisiaj jest Msza święta. 
Ogłaszając Chrystusa Królem zgadzamy się 
w ten sposób na to, Ŝe nasza droga do Ojca 
prowadzi zawsze przez krzyŜ.

We Włoszech i w Hiszpanii w Wiel-
kim Tygodniu urządza się przez 7 dni z niez-
wykłym pietyzmem i okazałością procesje 
pasyjne. Po ulicach wielu miast przeciągają 
procesje, zwane Passos, męŜczyzn i kobiet, 
ubranych na czarno, często z nasuniętymi na 
głowę kapturami. Na balkonach ustawia się 
kwiaty, zapala się mnóstwo światełek, uple-
cionych misternie w barwne dywany. Przy 
świetle świec i biciu dzwonów idzie długi 
pochód z niezliczonymi wizerunkami Chrystu-
sa, Matki BoŜej i świętych.

W Polsce Niedziela Palmowa nosiła 
takŜe nazwę Niedzieli Kwietnej, bo zwykle 
przypada w kwietniu, kiedy to pokazują się 
pierwsze kwiaty. W Niedzielę Palmową po 
sumie odbywały się w kościołach przedsta-
wienia pasyjne. Za czasów króla Zygmunta III 
istniały zrzeszenia aktorów-amatorów, którzy 
w roli Chrystusa, Kajfasza, Piłata i Judasza 
chodzili po wioskach i odtwarzali misterium 
męki Pańskiej. Najlepiej i najwystawniej 
organizowały ten rodzaj przedstawienia 
klasztory. Do dnia dzisiejszego pasyjne mis-
teria ludowe odbywają się w kaŜdy Wielki 
Tydzień w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wido-
wisko o charakterze misteriów paschalnych 
wystawiane jest na poznańskiej Cytadeli.      
W ostatnim czasie to samo przedstawienie 
wystawiono takŜe w Warszawie.

W Polsce poświęcone gałązki    
wierzbowe z baziami zatyka się za krzyŜe      
i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść       
i zapewniały błogosławieństwo BoŜe. 
Wtykano takŜe palmy na pola, aby Pan Bóg 
strzegł zasiewów i plonów przed gradem, 
suszą i nadmiernym deszczem.

Niedziela Palmowa (c. d.)



Str. 3

Dominik urodził się w wiosce Riva 
di Chieri w Piemoncie w 1842 r. Jego ojciec 
był rzemieślnikiem, a matka krawcową. 
Rodzice wychowywali dzieci w głębokim 
poszanowaniu religii. Dominik juŜ jako 
pięcioletni chłopiec słuŜył do Mszy św. 
Dnia 8.04.1849 roku, w Wielkanoc, przyjął 
pierwszą Komunię świętą. Ze strony 
księdza proboszcza był to akt wielkiej 
odwagi, gdyŜ w owych czasach panowało 
przekonanie, Ŝe do sakramentów naleŜy 
dopuszczać w wieku znacznie 
późniejszym.

O dojrzałości duchowej Dominika 
świadczą postanowienia, jakie napisał       
z okazji tej uroczystości w swojej 
ksiąŜeczce do naboŜeństwa:
1. będę często spowiadał się i komu-

nikował, ilekroć mi na to zezwoli mój 
spowiednik,

2. będę święcił dzień święty,
3. moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja,
4. raczej umrę aniŜeli zgrzeszę.

Mając 12 lat, Dominik spotkał św. 
Jana Bosko, który przyjął go do swego 
oratorium w Turynie. Nawiązała się między 
nimi  szczególna duchowa więź. Pewnego 

dnia Jan Bosko miał do chłopców kazanie,       
w którym rozwinął trzy myśli:
1. jest wolą BoŜą, byśmy się stali świętymi;
2. łatwo to moŜna osiągnąć;
3. w niebie czeka wielka nagroda dla tego, 

kto zostanie świętym.
Dominik swoją postawą dawał 

przykład innym chłopcom. Podejmował 
wiele inicjatyw, Ŝeby pomagać tym, którzy 
gorzej uczyli się i robili mniejsze postępy 
na drodze duchowej. Późną jesienią roku 
1856 r. Dominik zaczął odczuwać wysoką 
gorączkę, gnębił go silny, uporczywy 
kaszel. Jan Bosko wezwał lekarza. Ten 
orzekł chorobę płuc, bardzo juŜ zaawan-
sowaną, i polecił, by chłopca natychmiast 
odesłać do rodzinnych stron. Kiedy Do-
minik Ŝegnał św. Jana Bosko i kolegów, ze 
łzami w oczach powiedział: „Ja juŜ tu nie 
wrócę”. Dominik zmarł 9.03.1857 r.,          
w wieku zaledwie 15 lat, zaopatrzony 
sakramentami świętymi. W chwili śmierci 
miał powiedzieć do swojego ojca, który 
modlił się z nim, Ŝe widzi „piękne rzeczy”.

Jego relikwie są w Turynie,         
w bazylice Matki BoŜej WspomoŜycielki 
Wiernych w pobliŜu relikwii św. Jana 
Bosko. Beatyfikowany w 1950 roku, kano-
nizowany w 1954. Dominik Savio to 
najmłodszy wyznawca, jakiego 
kanonizował Kościół. Jest patronem minis-
trantów i młodzieŜy.

Ks. Bosko uwaŜał go za wzór młodzieńczej świętości. Pius XI mówił       
o nim: Mały, a właściwie wielki gigant ducha. Tymczasem dzisiaj, kiedy 
patrzy się na poboŜne obrazki z jego podobizną, nie sposób oprzeć się 
wraŜeniu, Ŝe miał rację, ten kto nazwał go gołębiarzem. Gdzie więc leŜy 
prawda o Dominiku Savio, pierwszym świętym wychowanku załoŜyciela 
salezjanów?
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na marzec 2016 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Aby rodziny przeŜywające trudności otrzymywały konie-
czne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym 
środowisku.

Intencja misyjna:
 Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani        
z powodu swojej wiary byli wciąŜ silni i wierni Ewangelii dzięki 
nieustannej modlitwie całego Kościoła.

 
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!



Str. 5

INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
Marzec 2016
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Marzec - Lipiec 2016

12 marzec 2016

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

26 marzec 2016

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

9 kwiecień 2016

Słowicka Iwona

Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

23 kwiecień 2016

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

7 maj 2016

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

21 maj 2016

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

4 czerwiec 2016

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

18 czerwiec 2016

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

2 lipiec 2016

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

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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- Proszę pana czemu te bułeczki są mokre?
- Słuchaj pan, skoro niesie się dwa talerze 
w jednej ręce i dwa w drugiej a bułeczki pod 
pachami to chyba miały prawo się spocić.

***
Gość:
- Jest ciemne piwo?
Kelner:
- Nie, ale mogę zgasić światło.

***
W restauracji Kowalski zwraca się do kel-
nera:
- Gulasz proszę i dobre słowo.
Po kilku minutach kelner przynosi gulasz.
- A dobre słowo?
- Kelner nachyla się i mówi:
- Niech pan tego nie je.

***
śona z męŜem w restauracji. Ona zamawia:
- Stek, pieczone ziemniaczki i lampka czer-
wonego wina.
Kelner pyta:
- A warzywo?

- A on... On zje to co ja.
***

Krzyczy gość w restauracji:
- Czy będę siedział tu głodny całą noc?
- Nie proszę pana zamykamy o dziewiątej - 
odpowiada kelner....

***
Doświadczony barman zwraca uwagę 
początkującemu kelnerowi:
- Czemu wyrzucasz gości z baru?
Młody kelner odpowiada:
- Myślałem, Ŝe wyrzuca się pijanych 
klientów!
- Ale nie w Warsie idioto!

***
W restauracji rodzina posila się promocyj-
nym obiadem.
Zostaje sporo resztek i ojciec prosi kelnera:
- Czy moŜe pan nam zapakować te resztki? 
Wzięlibyśmy dla pieska...
- Hurrra!!! - krzyczą dzieci. - Będziemy mieć 
pieska..!

Składniki:
 4-6 białych kiełbasek cienkich (parzo-
nych)

 1 szklanka piwa karmelowego
 2 cebule pokrojone w ,, piórka ,,
 sól
 pieprz
 papryka mielona
 1 ząbek czosnku roztarty z odrobiną 
soli

 1/2 łyŜeczki miodu
 maggi w płynie (lub inna przyprawa do 
zup i sosów)

 3 łyŜki oleju (najlepiej słonecznikowy 
lub z pestek winogron)

 1 łyŜka masła
 1/3 szklanki słodkiej śmietanki 18 %

Przygotowanie:
Kiełbaski posypać pieprzem i mieloną 
papryką. Polać łyŜką oleju i wetrzeć 
przyprawy. Na patelni rozgrzać pozostały 

olej i smaŜyć na nim na rumiano cebulę.  
Kiedy cebula się zarumieni dołoŜyć 
kiełbaski i obrumienić je ze wszystkich 
stron. Wlać piwo. Dodać czosnek, masło, 
i miód. Dusić na małym ogniu aŜ płyn 
prawie odparuje. Wlać śmietankę i dalej 
dusić aŜ sos zrobi się kremowy i o odpo-
wiedniej konsystencji. Doprawić do 
smaku maggi 

gmb
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 (5 kwietnia 2015) fragmenty

Miłość pokonała nienawiść, Ŝycie 
zwycięŜyło śmierć, światło rozproszyło 
ciemności! Jezus Chrystus z miłości do nas, 
ogołocił się ze swej Boskiej chwały; ogołocił 
samego siebie, przyjął postać sługi i uniŜył się 
aŜ do śmierci, i to śmierci krzyŜowej. Dlatego 
teŜ Bóg wywyŜszył Go i uczynił Panem 
wszechświata. Jezus jest Panem! Przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie, Jezus 
wskazuje kaŜdemu drogę Ŝycia i szczęścia: tą 
drogą jest pokora, która pociąga za sobą 
upokorzenie. To jest droga, która prowadzi do 
chwały. Tylko ten, kto się uniŜa, moŜe przejść 
ku temu, "co w górze", ku Bogu (por. Kol 
3,1-4). Człowiek pyszny spogląda "z góry      
w dół", pokorny spogląda "z niska ku temu, co 
w górze".

W poranek wielkanocny, Piotr i Jan 
uprzedzeni przez kobiety, pobiegli do grobu   
i zastali go otwartym i pustym. Podeszli więc 
bliŜej, pochylili się, aby wejść do grobowca. 
Aby wejść w tajemnicę trzeba się "pochylić", 
uniŜyć. Tylko ten, kto się uniŜa, pojmuje  
wyniesienie do chwały Jezusa i moŜe pójść 
za Nim Jego drogą. Świat proponuje narzu-
canie siebie za wszelką cenę, współzawod-
nictwo, docenienie siebie... Ale chrześcijanie, 
dzięki łasce Chrystusa, który umarł i zmar-
twychwstał są zaczynem innej ludzkości,       
w której staramy się Ŝyć we wzajemnej 
słuŜbie, nie być aroganckimi, lecz dyspozycyj-
nymi i szanującymi innych. Nie jest to 
słabość, ale prawdziwa moc! Kto nosi w sobie 
moc Boga, Jego miłość i Jego spra-
wiedliwość, nie musi uŜywać przemocy, lecz 
mówi i działa z siłą prawdy, piękna i miłości.

Zmartwychwstałego Pana prosimy 
dziś o łaskę, aby nie ulegać pysze, rodzącej 
przemoc i wojny, ale abyśmy mieli pokorną 
odwagę przebaczenia i pokoju. Zwycięskiego 
Jezusa prosimy, by ulŜył cierpieniom tak wielu 

naszych braci prześladowanych z powodu 
Jego imienia, jak równieŜ tych wszystkich, 
którzy niesprawiedliwie znoszą konsekwencje 
konfliktów i aktów dokonującej się obecnie 
przemocy. Jest ich wiele. Nade wszystko 
prosimy o pokój dla Syrii i Iraku, aby ustał 
szczęk broni i przywrócono dobre relacje 
między róŜnymi grupami, tworzącymi te 
umiłowane kraje. Niech wspólnota 
międzynarodowa nie pozostaje bierna w ob-
liczu ogromnej tragedii humanitarnej w tych 
krajach i dramatu wielu uchodźców. Błagamy 
o pokój dla wszystkich mieszkańców Ziemi 
Świętej. Oby rozwijała się między Izraelczyka-
mi a Palestyńczykami kultura spotkania i oby 
wznowiono proces pokojowy, tak aby połoŜyć 
kres latom cierpień i podziałów. [...]

Prosimy o pokój i wolność dla tak 
wielu męŜczyzn i kobiet poddanych nowym    
i starym formom niewolnictwa przez osoby 
fizyczne i organizacje przestępcze. Pokój       
i wolność dla ofiar handlarzy narkotyków, 
często sprzymierzonych z przedstawicielami 
władz, którzy powinny bronić pokoju i harmo-
nii w rodzinie ludzkiej. Prosimy teŜ o pokój dla 
świata podporządkowanego handlarzom bro-
ni, zarabiających na przelewie krwi męŜczyzn 
i kobiet. Niech do ludzi usuniętych na mar-
gines, więźniów, ubogich i imigrantów, którzy 
tak często są odrzucani, maltretowani i wyrzu-
cani; do chorych i cierpiących; do dzieci, 
zwłaszcza tych, które doświadczają przemo-
cy; do tych, którzy są dziś w Ŝałobie; do 
wszystkich męŜczyzn i kobiet dobrej woli 
niech dotrze pocieszający głos Pana Jezusa: 
"Pokój wam!" (Łk 24,36), "Nie lękajcie się, 
zmartwychwstałem i zawsze będę z wami!" 
(por. Mszał Rzymski, Antyfona na wejście     
w dzień Wielkanocy).
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