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Nr 3 (137)  marzec  2018 (rok 13)                         Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO BOŻE
(J 19, 12 - 16)

Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: «Jeżeli Go uwolnisz, nie 
jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi». 
Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na 
trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień 
Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: «Oto król wasz!»  A 
oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego 
mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy króla». 
Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. 

 

Wielki Post

 Zewnętrzny znak rozpoczęcia postu - 
posypanie głów popiołem, jest zachętą          
i zapoczątkowaniem wewnętrznej pracy        
i przemiany serca - nawrócenia. Kościół daje 
nam pod rozwagę konkretne uczynki 
pokutne: post, modlitwę i jałmużnę.

    Post nie jest dla samego poszczenia ale 
po to by o Bogu pamiętać. By dla Niego móc 
wiele poświęcić. Pościmy, by kiedy przyjdzie 
pokusa umieć jej się oprzeć. Tu wzorem jest 
Chrystus kuszony przez Szatana na pustyni. 
Wychodzi zwycięsko dając nam przykład.

    Modlitwa – rozmowa z Bogiem i chęć 
wyrażenia Jemu dziękczynienia. Jest często 
zaniedbywana przez wierzących. Tłumaczymy, 
że nie umiemy się modlić, ale nie chcemy się 

nauczyć. Wygodnie nam jest w świecie, gdy 
myślimy tylko o sobie. Chrystus modli się do 
Ojca wtedy, gdy podejmuje ważne decyzje i te 
o zbawieniu człowieka także.

    Jałmużna - słowo dość zapomniane. 
Człowiek, który wiele otrzymał jeszcze więcej 
powinien dawać. ”Więcej szczęścia jest w da-
waniu aniżeli w braniu”. Jałmużną nie jest wrzu-
cenie grosza potrzebującemu ale okazanie 
serca i dobra bliźniemu. „Nawróćcie się do Mnie 
całym swym sercem. Rozdzierajcie jednak 
Wasze serca a nie szaty”. 

Nie wystarczy posypanie głowy 
popiołem. To tylko zewnętrzny początek, a 
wewnętrzna praca zbliża do Boga.

ks. proboszcz Antoni Cebula SDS
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Święci znani i nieznani
  Święty Alojzy Orione, prezbiter

12 marca
Alojzy urodził się 23 czerwca 1872 r. jako 

syn kamieniarza w Pontecurone, w pobliżu Tor-
tony (Włochy). Był najmłodszym z czterech 
braci. Imię Alojzy otrzymał na chrzcie dla 
upamiętnienia przedwcześnie zmarłego brata. 
Matka chciała chłopcu dać w św. Alojzym 
najpiękniejszy wzór do naśladowania. Orione 
otrzymał jeszcze jedno imię, Jan, gdyż właśnie 
24 czerwca odbył się jego chrzest. W wieku 6 
lat Alojzy rozpoczął naukę w szkole prywatnej 
w stopniu podstawowym. W wolnych godzinach 
pomagał w domu. W trzynastym roku życia 
zgłosił się do franciszkanów. Pozostał tam jed-
nak niecały rok - musiał wracać do domu, gdyż 
rozchorował się na zapalenie płuc. Po powrocie 
do zdrowia pomagał ojcu w brukowaniu ulic      
i dróg.

Miejscowy proboszcz poznał się na 
niezwykłych zaletach chłopca - zarówno moral-
nych, jak i duchowych. Dlatego umieścił go      
w internacie, który założył i prowadził św. Jan 
Bosko w Turynie (wrzesień 1886 r.). Orione 
miał wówczas 14 lat. Ponieważ należał do naj-
lepszych uczniów, przełożeni mieli nadzieję, że 
młodzieniec zgłosi się do nowicjatu, by w szere-
gach salezjanów pracować dalej. Orione jednak 
po wewnętrznej walce uznał, że jego droga jest 
gdzie indziej. Wstąpił do diecezjalnego semi-
narium duchownego w Tortonie (październik 
1889 roku). Miał wówczas 17 lat. Ponieważ 
rodziców nie było stać na opłacanie kosztów 
nauki w seminarium, mieszkał wraz z klerykami 
- kolegami w małej przybudówce, należącej do 
katedry, i usługiwał do Mszy świętej kanonikom. 
Równocześnie był stróżem katedry. 13 kwietnia 
1895 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Miał 
wówczas 23 lata.

Jako kleryk seminarium biskupiego Alojzy 
zbierał w swojej izdebce ubogich chłopców i 
uczył ich prawd wiary. Wspierał ich także mate-
rialnie, o ile tylko pozwalały na to jego skromne 
możliwości. Biskup, widząc wcześniej u Alojze-
go jako kleryka tę pracę apostolską, 
przeznaczył go już jako neoprezbitera do kon-
wentu św. Klary, powierzając mu duchowe kie-
rownictwo wobec tamtejszej młodzieży. 
Równocześnie młody kapłan udzielał się 
chętnie z kazaniami i rekolekcjami w okolicz-
nych parafiach. Nawiedzał szpitale, więzienia, 
domy ubogich, by nieść pomoc duchową.

Alojzy zdawał sobie wszakże sprawę        
z tego, że zadanie jest ponad siły i że należy 
zapewnić trwałość rozwiniętemu dziełu. Dlate-
go, podobnie jak św. Jan Bosko, zaczął sobie 
dobierać wśród wychowanków przyszłych 
kapłanów i wychowawców. Tak powstała         
w roku 1903 nowa rodzina zakonna pod nazwą 
Synów Bożej Opatrzności, zwana popularnie 
orionistami. Z czasem powstała także gałąź 
żeńska. Następnie Alojzy założył zakon kon-
templacyjny, który miał stanowić duchowe        
i modlitewne zaplecze dla podejmowanej 
działalności.

Alojzy zakładał szkoły, uczył w nich 
rzemiosła, przygotowywał do pracy na roli, 
tworzył internaty. Pełen troskliwości o zba-      
wienie dusz nie zapomniał Don Orione także    
o misjach zagranicznych, zakładając placówki 
m.in. w Argentynie, Brazylii, Chile i Urugwaju, 
by nieść pomoc włoskim emigrantom.

Don Orione łączył aktywność z kon– 
templacją. Przeprowadził akcje ratunkowe po 
trzęsieniu ziemi w okolicach Mesyny oraz Reg-
gio di Calabria w 1908 r. Na własnych rękach 
wynosił rannych, dostarczał żywność głodnym, 
starał się o dach nad głową dla bezdomnych, 
przygarniał do swoich domów sieroty. W rejonie 
klęski pozostał trzy lata, mobilizując wszelkie 
dostępne sobie środki do niesienia pomocy. 
Podobną pomoc niósł w mieście Marsica (Mar-
si) w Abruzzach, nawiedzonych trzęsieniem 
ziemi w roku 1915.

Szczególnie ciepły stosunek żywił Alojzy 
do Polski. Mimo że nigdy w niej nie był, ukochał 
ją za jej szczególną wierność Bogu, za jej 
umiłowanie wolności i za szczególne 
nabożeństwo polskiego narodu do Najświętszej 
Maryi Panny. Zwykł był mawiać, że gdyby nie 
był Włochem, chciałby być Polakiem. Gdy        
1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie 
napadły na Polskę, kazał odprawić w intencji 
naszej Ojczyzny nabożeństwo błagalne o ra-
tunek dla niej. Przy ołtarzu kazał umieścić biało-
czerwoną flagę. Orioniści rozpoczęli pracę w 
Polsce jeszcze za życia Założyciela, w 1923 r.

Alojzy Orione zmarł na zawał serca 12 
marca 1940 r. w San Remo, powtarzając 
szeptem: "Jezu! Jezu! Idę!". Jego ciało spo-
czywa w Tortonie, w założonym przez niego

>>>
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w 1931 r. sanktuarium Madonna della Guardia 
(Matki Bożej Czuwającej), najważniejszym 
kościele orionistów. Św. Jan Paweł II ogłosił go 
błogosławionym w 1980 r. Jego kanonizacji 
dokonał 16 maja 2004 r. w Rzymie.

Dziś Małe Dzieło Opatrzności Bożej 
to duża rodzina zakonna, do której należą 
księża i bracia - Synowie Bożej Opatrzności, 
Pustelnicy Bożej Opatrzności (zajmujący się 
ewangelizacją wsi), czynne Małe Siostry Mis-
jonarki Miłosierdzia, siostry Sakramentki 

Niewidome, Siostry Kontemplatywne od Jezusa 
Ukrzyżowanego, Orioński Instytut Świecki oraz 
Ruch Świecki. Ich szczególnym charyzmatem 
jest praca wychowawcza wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych, ubogich i odtrąconych 
przez społeczeństwo. Pracę tę prowadzą 
orioniści na 4 kontynentach.

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci

Rekolekcje Wielkopostne
03.03 – 06.03. 2018
“ze św. Piotrem”

Niedziela
- Hymn do Ducha Św. i modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji na 

początku Mszy Św.

- Nauki ogólne na każdej Mszy Św./ sobota 03.03.18- 18.00, 
8.00, 10.00, 14.30/ i kazanie Pasyjne/

- Nauka rekolekcyjna dla mężczyzn 15.30

Poniedziałek
- Nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00

- Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00

- Nauka rekolekcyjna dla młodzieży  po Mszy Św. o 18.00

Wtorek
- Nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00 i Błogosławieństwo Boże 

na zakończenie

- Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00 i Błogosławieństwo Boże 
na zakończenie

- Nauka rekolekcyjna dla kobiet po Mszy Św. o 18.00
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Papieskie intencje modlitewne na marzec 2018

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozez-
nania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Strona ¯ywego Ró¿añca

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe przekaż proszę 1% swojego 
podatku na FUNDACJĘ IM. KSIĘDZA JORDANA dla wspierania 

Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów. 
Numer KRS: 0000090846.

Jak to zrobić?

Wystarczy zaznaczyć w odpo-
wiednim miejscu na formularzu PIT wolę 
przekazania 1 % swojego podatku 
dochodowego na rzecz Fundacji im. 
Księdza Jordana, wpisując tylko podany 
wyżej numer KRS i to już wszystko. To 
naprawdę nic nie kosztuje, ponieważ 
podatek ten tak czy inaczej zostaje nam 
potrącony i przeznaczony przez Państwo 
na inne niewiadome cele.

Prosimy także gorąco, aby zachęcić 
znajomych, przyjacił, członków rodziny    
i inne życzliwe osoby, do przekazywania 
1% swojego podatku na powyższy cel. 
Jak mówi stare przysłowie: "ziarnko do 
ziarnka, a zbierze się miarka".

Z góry dziękujemy za zrozumienie    
i pomoc. Za każdy, nawet najmniejszy 
datek, składamy serdeczne podzię-
kowanie i zapewniamy o modlitwie 
wspólnoty seminaryjnej w intencji 
ofiarodawców.

Przekaż proszę 1% swojego podatku 

na FUNDACJĘ IM. KSIĘDZA JORDANA
dla wspierania Wyższego Seminarium Duchownego 

Salwatorianów
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INTENCJE MSZALNE
Marzec 2018
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Marzec 2018 - Czerwiec 2018

3 marzec 2018

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

17 marzec 2018

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

31 marzec 2018

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

14 kwiecień 2018

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

28 kwiecień 2018

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

5 maj 2018
Rodzice dzieci przystępujących do
I komunii świętej

12 maj 2018
Rodzice dzieci obchodzących rocznicę
I komunii świętej

26 maj 2018

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

9 czerwiec 2018

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

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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 Kącik kulinarnuy: Sernik chałwowy
Składniki:
CIASTO KRUCHE NA SPÓD:
● 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej
● 2 łyżki kakao
● 1 łyżka gęstej kwaśnej śmietany
● pół kostki zimnego masła
● pół szklanki cukru
● 2 żółtka
● pół łyżeczki proszku do pieczenia
● szczypta soli

MASA SEROWA:
● 1 kg trzykrotnie mielonego twarogu
● 2 jajka + 2 białka
● 3/4 szklanki cukru
● 1 budyń śmietankowy bez cukru
● 150 g chałwy

Sposób przygotowania:
    1. KRUCHY SPÓD:
    Do miski wsypać mąkę, kakao dodać posiekane 
zimne masło, śmietanę cukier, proszek do pieczenia   
i wbić żółtka. Ciasto szybko zagnieść, uformować     
w kulę, owinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki 
na przynajmniej pół godziny. Po tym czasie ciasto 
wyciągnąć z lodówki. Blachę wyłożyć papierem do 
pieczenia. Dno wylepić kruchym ciastem, 
podwyższając brzegi. Ciasto nakłuć widelcem           
a następnie podpiec ok. 7-8 minut w 190 stopniach.
    2. MASA SEROWA:
    Jajka i pozostałe z kruchego ciasta białka ubić       
z cukrem do białości. Następnie dodawać po łyżce 

zmielony twaróg i sypki budyń. Na końcu masę 
połączyć z pokruszoną chałwą. Masę wylać na pod-
pieczony spód. Wstawić ponownie do piekarnika. 
Zmniejszyć temperaturę pieczenia do 180 stopni. 
Piec ok. 50 minut.

gmb

Kącik humoru
Oskarżony zwraca się do sędziego per "Wysoka 
Sprawiedliwości".
W końcu tegoż sędziego irytuje:
- Tu nie ma sprawiedliwości! Tu jest sąd!

***
W procesie przed Sądem Najwyższym stanął po 
raz pierwszy młody adwokat, który podczas 
wygłaszania przemówienia włożył rękę do kiesze-
ni. Przewodniczący składu sędziowskiego dość 
ostrym głosem zwrócił uwagę na niewłaściwe za-
chowanie.
- Bardzo przepraszam - tłumaczył się młody ad-
wokat, mocno speszony. - Nie wiedziałem, że 
trzymając rękę w kieszeni dotykam pana 
przewodniczącego... 

***
Co wspólnego ma sędzia z używanym samo-
chodem?
- Jest tani, łatwy do osiągnięcia i nie można mu 
zaufać...

***
Blondynka modli się do Pana Boga: "Panie Boże, 
spraw bym była jeszcze większą idiotką niż jest-
em". 

Na to Bóg: "Niestety sędziego ja z Ciebie nie 
zrobię!"

***
Dlaczego sędziowie są jak delfiny? - Ponieważ 
mówią jakby byli inteligentni, ale nikt nigdy tego im 
nie udowodnił...

***
Jaka jest różnica między filiżanką kawy, a sędzią 
na rozprawie? 
Żadna. Jedno i drugie wprawia cię w nerwowy 
nastrój.

***
Czym sąd się różni od kosiarki do trawy? 
- Niczym, jedno i drugie trudno uruchomić, w cza-
sie pracy na okrągło nawalają, emitują 
nieprzyjemne zdarzenia i do funkcjonowania 
potrzebują stałych nakładów kasy... 

***
Były sędzia, po tragicznej śmierci z przepicia,  staje 
przed bramą raju. Napis nad bramą głosi - 
grzesznicy na lewo, prawi na prawo. Sędzia stanął 
bezmyślnie na środku: 
- No przecież się nie rozdwoję...
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Papież Franciszek: O pokusie, nawróceniu i Dobrej Nowinie  
(18 lutego 2018) - fragmenty

Ewangelista Marek pisze: "Duch 
wyprowadził Jezusa na pustynię. 
Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony 
przez szatana" (Mk 1, 12-13). Jezus wy-
chodzi na pustynię, aby przygotować się do 
swojej misji w świecie. Nie potrzebuje On 
nawrócenia, ale jako człowiek musi przejść 
przez tę próbę, zarówno dla siebie, aby być 
posłusznym woli Ojca, jak i dla nas, aby dać 
nam łaskę przezwyciężania pokus. To przy-
gotowanie polega na walce ze złym du- 
chem, czyli z diabłem. Również dla nas Wiel-
ki Post jest czasem duchowego "zmagania 
się", walki duchowej: jesteśmy wezwani do 
stawienia czoła Złu przez modlitwę, abyśmy 
byli zdolni z Bożą pomocą do pokonania go 
w naszym codziennym życiu. Niestety, zło 
działa w naszym życiu i wokół nas, gdzie 
pojawiają się przemoc, odrzucenie innego, 
blokady, wojny, niesprawiedliwości, które 
wszystkie są dziełami złego, zła.

Natychmiast po kuszeniu na pusty-
ni Jezus zaczyna głosić Ewangelię, czyli 
Dobrą Nowinę, która wymaga od człowieka 
nawrócenia i wiary. Głosi On: "Czas się 
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże". 
Następnie zwrócił się z zachętą: "Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię" (w. 15), czyli 
wierzcie w tę Dobrą Nowinę, że królestwo 
Boże jest blisko. W naszym życiu stale 
potrzebujemy nawrócenia, każdego dnia,     
a Kościół każe nam się o to modlić. 
Rzeczywiście, nigdy nie jesteśmy 
wystarczająco ukierunkowani ku Bogu i mu-
simy nieustannie kierować do Niego nasz 
umysł i serce. Aby to uczynić musimy mieć 
odwagę, by odrzucić to wszystko, co nas 
sprowadza na manowce, fałszywe wartości, 
które zwodzą nas podstępnie przyciągając 

nasz egoizm. Tymczasem powinniśmy 
pokładać ufność w Panu, w Jego dobroci      
i w Jego planie miłości dla każdego z nas. 
Wielki Post to czas pokuty, ale nie jest to 
okres smutny! Na to musimy zwrócić uwagę 
- jest to okres pokuty, ale nie jest to czas 
smutny, okres żałoby. Jest to radosny          
i poważny trud, by ogołocić się z naszego 
egoizmu, naszego starego człowieka, aby 
odnowić się w naszej łasce chrzcielnej.

Tylko Bóg może dać prawdziwe 
szczęście. Nie warto, byśmy marnowali czas 
na poszukiwanie go gdzie indziej, w bogac-
twach, przyjemnościach, władzy, w karierze. 
Królestwo Boże jest urzeczywistnieniem 
wszystkich naszych najgłębszych i naj– 
bardziej autentycznych aspiracji, ponieważ 
jest jednocześnie zbawieniem człowieka      
i chwałą Bożą. W tę pierwszą niedzielę Wiel-
kiego Postu jesteśmy zaproszeni do 
uważnego słuchania i przyjęcia tego 
wezwania Jezusa do nawrócenia i uwierze-
nia w Ewangelię. Jesteśmy zachęcani do 
zdecydowanego podjęcia czterdziestodnio-
wej pielgrzymki ku Wielkanocy, aby jeszcze 
bardziej przyjąć łaskę Bożą, która chce 
przemienić świat w królestwo 
sprawiedliwości, pokoju i braterstwa.

Niech Najświętsza Maryja Panna 
pomoże nam przeżyć ten Wielki Post           
z wiernością Słowu Bożemu i z nieustanną 
modlitwą, tak jak Jezus uczynił to na pustyni. 
To nie jest niemożliwe! Chodzi o prze– 
żywanie całych dni z gorącym pragnieniem 
przyjęcia miłości, pochodzącej od Boga, 
która chce przemienić nasze życie i cały 
świat.
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