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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w

śyczenia Wielkanocne
„Wesoły nam Dzień dziś nastał
którego z nas kaŜdy Ŝądał
tego Dnia Chrystus
zmartwychwstał"

Zmartwychwstanie Chrystusa Pana jest Świętem nadziei;
śyczymy, by ta nadzieja na zwycięstwo:
śycia nad śmiercią,
Dobra nad złem,
Światła nad ciemnością
Nie opuszczała Was w codzienności i była źródłem natchnienia w
walce o Dobro.
Ks. Proboszcz Antoni i ks. Andrzej

SŁOWO BOśE
(Mt. 28, 5-6)
Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! GdyŜ wiem, Ŝe
szukacie Jezusa UkrzyŜowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak
powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leŜał.
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Śmierć i co dalej?
Alleluja! śyw juŜ jest śmierci ZwycięŜyciel
Dziś z grobu swego powstaje
Chrystus nas grzesznych Wybawiciel
Wieczny nam Ŝywot nastaje
W
czasie
świątecznej
i
niedzielnej Eucharystii wypowiadamy
słowa, do których przyzwyczailiśmy nasze
ucho, i słowa te nie robią na nas większego
wraŜenia. Chodzi mianowicie o słowa z
Credo: "Oczekuję wskrzeszenia umarłych
i Ŝycia wiecznego w
przyszłym świecie".
W
czasie
udzielania
Sakramentu Chrztu
Świętego
pytano
naszych rodziców i
chrzestnych:
"Czy
wierzycie w ciała
zmartwychwstanie i
Ŝycie wieczne". Oni
w naszym imieniu
odpowiedzieli:
"Wierzymy".
Jak
wygląda ta wiara w
świetle
badań
socjologicznych,
które
zostały
przeprowadzone
wśród osób wierzących?
Okazuje się, Ŝe w polskich
parafiach średnich i wielkich miast,
zgodne z nauką Kościoła przekonania o
zmartwychwstaniu ciała ma jedynie 37,7%
osób. W parafiach wiejskich liczba ta
dochodzi
do
55%.
Wypowiedzi
pozostałych naleŜą do kategorii: nie
wierzę, wątpię, albo są to niezgodne z
nauką chrześcijańską poglądy na temat
Ŝycia po śmierci (na podst. art. ks. R. Raka).
Co to znaczy, wierzyć w Ŝycie wieczne?

Bardzo
krótką
i
ogólną
odpowiedź znajdujemy w prefacji
umieszczonej w formularzu Mszy Świętej
za zmarłych: "śycie Twoich wiernych, o
Panie, zmienia się, ale się nie kończy".
Zatem Ŝycie wieczne jest Ŝyciem innym od
tego, jakim jest Ŝycie na
ziemi. śycie wieczne
nie jest ograniczone
czasem,
trwa
bez
końca. Sposób tego
Ŝycia określa sam
Chrystus: "Będą jak
aniołowie w niebie".
Chrześcijańskie
pojmowanie
nieśmiertelności i Ŝycia
wiecznego wywodzi się
z pojęcia Boga: Bóg
jest Bogiem Ŝyjących.
"JeŜeli bowiem Ŝyjemy,
Ŝyjemy dla Pana, jeŜeli
umieramy, umieramy
dla Pana. W Ŝyciu więc
i w śmierci, naleŜymy
do Pana" (Rz 14,8). Bóg jest nieśmiertelny
i daje człowiekowi udział w swojej
nieśmiertelności.
Chrześcijańskie ujęcie Ŝycia
wiecznego dotyka równieŜ relacji
międzyludzkich.
Przeznaczeniem
człowieka nie jest wieczność, z samym
tylko Bogiem. Nasze wyznanie wiary
mówi o świętych obcowaniu. Zatem Ŝycie
wieczne nie izoluje człowieka od innych
ludzi. Przeciwnie, wyprowadza go z
izolacji ku prawdziwej jedności z braćmi i
całym stworzeniem.
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Święta Wielkanocne są świętami
nadziei na zmartwychwstanie i Ŝycie z
Chrystusem. Te święta pobudzają do
refleksji i wiary tych ludzi, których nie ma
w świątyniach. W święte dni Triduum
Paschalnego zjawiają się oni w kościołach,
by zweryfikować swoją wiarę w
zmartwychwstanie i Ŝycie wieczne.
"Chrystus
prawdziwie
zmartwychwstał"
/słowa
liturgii
wielkanocnej/ - równieŜ te słowa kruszą
lody niewiary i sceptycyzmu. "Gdyby
Chrystus nie zmartwychwstał, daremna
jest wasza wiara" (1 Kor 15,17). RównieŜ
od nas, ludzi wierzących, zaleŜy czy nasi
bliźni będą wierzyć i jak będą wierzyć, czy
Ŝycie ich będzie miało sens i
nadprzyrodzoną motywację.
PrzeŜywajmy te święta w
atmosferze religijnej refleksji i radości.
Niech nie przysłoni nam ich telewizor czy

suto
zastawiony
poświęconymi
pokarmami stół wielkanocny. Pokarm ma
być tylko posileniem ciała na ziemskie
pielgrzymowanie.
Obyśmy spotkali Jezusa, jak
uczniowie idący do Emaus, przy łamaniu
chleba. Oby nasze serca pałały miłością,
gdy do nas mówi. Niech nasze głosy
kaŜdego dnia mówią: Pozostań z nami,
Panie, bo ma się ku wieczorowi i dzień się
juŜ nachylił. Daj, Panie, współczesnemu
światu dar wiary, aby mógł powiedzieć za
Tomaszem: "Pan mój i Bóg mój".
Chrystus Zmartwychwstan jest
Nam na przykład dan jest,
IŜ mamy zmartwychpowstać
Z Panem Bogiem królować. Alleluja!
Proboszcz
Ks. Antoni Cebula SDS

Strona śywego RóŜańca
Intencje róŜańcowe na kwiecień 2007 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby kaŜdy chrześcijanin, pozwalając się oświecać i kierować Duchowi
Świętemu, z entuzjazmem i wiernością odpowiadał na powszechne
powołanie do świętości.
Intencja misyjna:
Aby rosła liczba powołań kapłańskich i zakonnych w Ameryce Północnej i w
krajach Oceanu Spokojnego, aby w naleŜyty sposób odpowiadać na
potrzeby duszpasterskie i misyjne ich mieszkańców.

UWAGA

DZIECI

W dniu 21 kwietnia wznawia w naszej parafii działalność ruch
“Dzieci Maryji”. Wszystkich chętnych prosimy
o przybycie do kościoła o godzinie ogłoszonej
przez księdza Proboszcza.
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Bierzmowanie 2007
Dnia 02.04. 2007 r. w naszej Bierzmowanie naszej młodzieŜy, a
parafii odbędzie się bierzmowanie,
rocznica śmierci PapieŜa.
którego naszej młodzieŜy udzieli
To
nie
przypadek,
Ŝe
ksiądz biskup Gerard Bernacki.
bierzmowanie w naszym kościele
zbiega się z rocznicą śmierci wielkiego
Najpierw odpowiedzmy sobie co to syna naszego narodu PapieŜa
jest bierzmowanie ?
Jana Pawła II. Ten to PapieŜ jako
biskup
biskupów
dokonał
Bierzmowanie
jest
to historycznego bierzmowania naszego
sakrament, w którym Duch Święty narodu podczas pierwszej pielgrzymki
udziela się człowiekowi ochrzczonemu w 1979 r.
jako Dar. Mówimy, Ŝe bierzmowanie
Słowa „Niech stąpi Duch Twój
jest dopełnieniem i umocnieniem tego, i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”
co zostało zapoczątkowane chrztem, wypowiedziane przez PapieŜa na
czyli nowego Ŝycia „z wody i Ducha”. Placu Zwycięstwa w Warszawie
Czy na tym polega odrębność skruszyły okowy niewoli oraz dodały
bierzmowania od chrztu?
naszemu narodowi ducha. Za sprawą
Udzielanie Ducha Świętego tegoŜ Ducha budzi się w nas wiara,
przez umacniające nałoŜenie ręki i nadzieja i miłość. Zaczęliśmy wreszcie
namaszczenie
krzyŜmem
czoła być sobą , być zauwaŜani w świecie .
bierzmowanego
wydobywa
z
Niech i ta nasza młodzieŜ po
przemiany, jaka dokonała się w otrzymaniu Ducha świętego z rąk
indywidualnym Ŝyciu człowieka przez księdza biskupa stanie dumnie na
chrzest, charyzmatycznowspólnotową wprost przeciwnościom losu jakie
aktywność chrześcijanina w wymiarze spotka na dalszej swojej drodze.
publicznym, społecznym.
Będzie zauwaŜana pozytywnie wśród
Bierzmowany
(dorosły młodzieŜy z którą przyjdzie jej się
„dojrzałością Chrystusową”) zostaje w spotkać , a nieraz i zmierzyć w innych
pełni zaangaŜowany przez Chrystusa i szkołach, środowiskach, czy później w
staje
się
świadomym pracy.
Kościół,
apostołem Chrystusa, głosicielem
śyczymy
więc
naszej
Ewangelii w swoim środowisku i w młodzieŜy aby zgodnie z wolą BoŜą,
świecie. Kościół jako wspólnota która wraz z darami Ducha Świętego
potrzebuje koniecznie sakramentu spłynie na nią nie wyparła się swej
bierzmowania,
gdyŜ
dojrzałe wiary, była wierna KrzyŜowi Chrystusa
spełnienie jego zbawczej misji moŜliwe oraz mocno zawierzyła się opiece
jest tylko na drodze osiągnięcia Matki BoŜej. Maryja bowiem w dniu
dojrzałości wspólnotowej przez jego zesłania Ducha świętego była z
członków.
Chrystusowym Kościołem. My jako
parafianie obiecujemy wspierać naszą
młodzieŜ modlitwą.
CWB
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Lista

młodzieŜy przystępującej do
sakramentu bierzmowania

Klasa I Gimnazjum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klasa III Gimnazjum:

Dominik Białek
Norbert Ciborowski
Piotr Gorol
Krzysztof Kołodziejczyk
Magdalena Kurpas
Michał Lipiński
Martyna Piwowarczyk
Sebastian Poloczek
Agnieszka Tyrała

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Klasa II Gimnazjum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Weronika Kołodziej
Marta Kondraciuk
Mateusz Kulij
Magdalena Lipińska
Mirosław Pisarski
Dorota Skołud
Mateusz Więckowski
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Zuzanna Bubała
Antoni Ciszewski
Klaudia Gracka
Maciej Hora
Kamil Kisiała
Agnieszka Kołodziej
Sebastian Kołodziej
Inga Postuła
Alicja Walczak
Monika Wesołowska
Justyna Skurczak
Adam Malejka
Tymoteusz Samorzewsaki

Myśli wielkanocne
ZbliŜają się dni zbawczej męki i chwalebnego zmartwychwstania
naszego Pana Jezusa Chrystusa. JuŜ rozpoczynający je tydzień
nazywamy Wielkim Tygodniem. Ten czas wziął swoją nazwę od
wielkich dzieł zbawczych Chrystusa Pana. Od Niedzieli Palmowej
wędrujemy wraz z Jezusem drogami zbawienia.
Szczyt roku liturgicznego rozpoczyna się w czwartkowy wieczór
Mszą Wieczerzy Pańskiej. Tak wiele zdarzyło się w Wieczerniku i tak
wiele Wieczernik nas uczy. Uczy nas słuŜby i miłości.
Wielki Piątek jest nazywany w języku angielskim Dobrym
Piątkiem. Dobro przychodzi przez cierpienie Jezusa Chrystusa i Jego
krzyŜ. „Kto nie bierze swego krzyŜa a idzie za mną nie jest Mnie
godzien”. Cierpienie jest wpisane w Ŝycie uczniów Chrystusa.
Wielka Sobota jest dniem oczekiwania i nadziei. Czekamy w
milczeniu i modlitwie na największy cud. Dokonuje się on w Wielką Noc
kiedy Jezus Chrystus powstaje z martwych. Dla nas zabity i dla nas
Zmartwychwstały. Obchodźmy uroczyście nasze Święto w Panu!
Proboszcz
Ks. Antoni Cebula SDS
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PapieŜ Jan Paweł II
1978 - 2005
przed grobem Sługi BoŜego Jana Pawła II
i pomodlić się.
„ Po śmierci proszę o Msze
Święte i modlitwy”.
Czy jestem w tej mierze
wykonawcą Jego testamentu?
Czy w codziennych modlitwach
wspominam Ojca Świętego?
Czy ofiaruję komunię świętą w
intencji Ojca Świętego?
Przypominamy sobie okrzyki
rozmodlonego tłumu wiernych na placu św
Piotra po śmierci PapieŜa - „ Santo Subito”.
Czy modlę się w intencji rychłej
kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.
2 kwietnia 2005 r. o 21.37, w
wigilię święta Miłosierdzia BoŜego zmarł
papieŜ Jan Paweł II.
W tym roku mija druga rocznica śmierci
papieŜa – Polaka. W ostatnie dni jego
Ŝycia na placu św. Piotra i w kościołach na
całym świecie wierni gromadzili się, by
czuwać przy konającym Ojcu Świętym.
Całym swoim Ŝyciem dawał świadectwo
wiary. Jego cierpienia stanowiły jakby
przedłuŜenie paschalnego Triduum w
osobistym pragnieniu pełnienia aŜ do
końca powierzonej mu, z woli Boga
posługi. Jego śmierć poruszyła serca tak
wielu ludzi dobrej woli.
Na łoŜu boleści wypowiedział
znamienne słowa” Szukałem was, a
wyście do mnie przyszli. Za to wam
dziękuję.”
Wezwanie
nadal
aktualne!
Codziennie tłumy pielgrzymów z całego
świata stają w długich kolejkach przed
Bazyliką św. Piotra na Watykanie, aby
móc chociaŜ przez parę minut uklęknąć
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H.H.

Dla dzieci - pokoloruj
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INTENCJE MSZALNE
Niedziela
800
1000
1430
Poniedziałek
800
Wtorek
800
Środa
800
Czwartek
1800
Piątek
1800
Sobota
1800
Niedziela
800
1000
1430
Poniedziałek
800
1000
1430
Wtorek
800
Środa
800
Czwartek
1800
Piątek
1800
Sobota
1800
Niedziela
800
1000
1430

Palmowa 1 kwiecień
R. Goliasz

Poniedziałek
800
Wtorek
800
2 kwiecień
Środa
Za ++ rodziców z obu stron 800
3 kwiecień
Czwartek
Ku czci św. Antoniego
1800
4 kwiecień
Piątek
1800
Wielki 5 kwiecień
Sobota
O powołania
1400
Wielki 6 kwiecień
1800
Niedziela
Wielka 7 kwiecień
800
1000
Wielkanocna 8 kwiecień 1430
Poniedziałek
800
Wtorek
Wielkanocny 9 kwiecień 800
Środa
800
Czwartek
10 kwiecień
1800
Piątek
R. Ciszewski
11 kwiecień
1800
Sobota
12 kwiecień
1800
Niedziela
R.Chwiałkowski
13 kwiecień
800
Fatimska
1000
14 kwiecień
1430
Poniedziałek
R. Barański
15 kwiecień
800
Za + Jerzego
Za + Franciszkę Smoczok

R. Lukoszek
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16 kwiecień
17 kwiecień
Ku czci św. Antoniego
18 kwiecień
19 kwiecień
R. Słupik
20 kwiecień
21 kwiecień
R. Kreis
R. Holewa
22 kwiecień

23 kwiecień
24 kwiecień
25 kwiecień
26 kwiecień
27 kwiecień
28 kwiecień
29 kwiecień
R. Kołodziejczyk
R. Sobota
R. Kuś
30 kwiecień

HARMONOGRAM SPRZĄTANIA KOŚCIOŁA
Kwiecień/Maj 2007
Kulij Janina
7 kwiecień 2007

Geisler Ruta

RoŜek Aniela
14 kwiecień 2007

Bubała Anna
Kołodziejczyk Krystyna
Michalska Krystyna

21 kwiecień 2007

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

28 kwiecień 2007

Kawka Zofia
Tyrała Janina

5 maj 2007

Rodzice dzieci komunijnych

12 maj 2007

Rodzice dzieci mających 1 rocznicę komunii

Gorol Barbara
19 maj 2007

Knapek Anna
Michalczyk Wiesława
Kołodziej Ewa

26 maj 2007

Kołodziej Pelagia
Fojt 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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Kącik kulinarny
Mazurek cytrynowy

Składniki na ciasto:
wysmarowaną tłuszczem i wysypaną tartą
Tyle ile waŜą 4 jajka, tyle przygotować bułką. Ciasto posypać z wierzchu
mąki, cukru, margaryny, ponadto
pokrojonymi
w
cienkie
paseczki
migdałami. Wstawić do średnio
zetrzeć na ostrej tarce całą cytrynę
wraz ze skórką I miąŜszem (przedtem
gorącego piekarnika. Piec na
jasno złoty kolor ( około ½
wyszorowaną I sparzoną wrzątkiem)
godz.)
1/2 torebki proszku do pieczenia
10 dag sparzonych I obranych ze
W tym czasie przygotować
skórki migdałów
polewę :
Utrzeć Ŝółtko z cukrem pudrem,
Składniki na polewę:
dodać sok i startą skórkę z
15 dag cukru pudru
cytryny
1 zółtko
Na upieczone gorące ciasto
sok i starta skórka z 1/2 cytryny
Utrzeć w misce margarynę,
wylać polewę i wstawić na
dodać po 1 Ŝółtku, po trochu wsypywać
jakiś czas do piekarnika około
cukier, mąkę wymieszaną z proszkiem
10 – 15 min, ( zostawić go otwarty)
do pieczenia, na końcu dodać startą
aby polewa obeschła.
gmb
cytrynę, lekko wymieszać ze sztywno
ubitą pianą z białek. WyłoŜyć na blachę

Wszystkie prezentowane przeze mnie przepisy są
wielokrotnie wypróbowane.
gmb

HUMOR
W środę będzie u nas konwent
wielkanocny - powiedział do wiernych
ks. proboszcz - CóŜ, kiedy nie wiecie, co
to jest. Wytłumaczę: Raz na wiele lat po
Wielkanocy zjeŜdŜają się księŜa
dekanatu do jednego kościoła na mszę
św. za zmarłych kapłanów dekanatu i na
obrady. W środę będą u nas. To
przyjdźcie. Niech was będzie duŜo,
Ŝebym nie musiał luster poustawiać jak
w sklepie z bombonami. Śpiewajcie
pięknie, a potem na ofiarowanie idźcie
wszyscy na ofiarę i za marny złotek
zobaczycie sobie księŜy z bliska.

- Ksiądz. Pisz, Wania: pop rimski.
- Kościelny. Szto eto kościelny? Szto
on diełajet?
- Otwiera i zamyka kościoła, zapala i
gasi świece - pada odpowiedź.
- Aha! Pisz, Wania: pop mechanik.

*

O. Tomasz Kasprzycki SDS z
Mikołowa, pochodzący z Kaszub, palił
papierosy. Z zapalonym papierosem
przyszedł do Domu Towarowego
„Zgoda" w Mikołowie i tam zaŜywał
przyjemności palenia. W pewnym
momencie
podeszła
do
niego
*
ekspedientka i grzecznie zwróciła mu
Sowieccy Ŝołnierze w czasie uwagę, Ŝe tutaj się nie pali. Na to o.
wojny dokonywali spisu ludności gminy. Tomasz po kaszubsku: „Patrzajta, tu
Przyszli na jedno probostwo i spisywali pisze palta."
kolejno:
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8 X Radość
czyli o ośmiu błogosławieństwach
Kazania na Górze
(Odcinek 6)
(napisała Anna Kamieńska wydawnictwo „W drodze” Poznań 1985)

Radość druga (2)
Błogosławieni cisi, albowiem oni posiędą ziemię.
Cisi są spokojni, bo wiedzą, Ŝe
prawdziwa wartość człowieka zawsze
zwycięŜy. I Ŝe oni, jak mówi Pan Jezus
— posiądą ziemię. Co to znaczy, Ŝe
posiądą
ziemię?
MoŜe
będą
właścicielami ziemskimi? PotęŜnymi
władcami? Królami? Prezydentami?
Cisi tego nie pragną. Dla nich
— posiadać ziemię — to znaczy
rozprzestrzeniać na niej to, co dobre,
co prawdziwe. Opasywać ziemię
spokojem i dobrocią. Tego pragną cisi.
Nie chcą, aby ich wychwalano,
głoszono, aby pisano o nich ksiąŜki.
Chcą na zawsze pozostać cisi. Robią
tylko to, co uwaŜają za słuszne i
potrzebne.
Cisi nie są mazgajami.
Przeciwnie. Spokojnie robią swoje.
Pracują. Uczą się. Pomagają innym.
Troszczą się o młodszych i słabszych,
nie rozpowiadając o tym. Nie muszą
wrzeszczeć i krzyczeć o sobie na
wszystkich rogach ulic.
Cisi — to nie są ci zahukani,
którzy nie potrafią mówić i nie mają
argumentów. Przeciwnie, w sporach

nie uŜywają pięści, tylko słów, które nie
ranią, ale przekonują. Człowiek ma
rozum.
MoŜna
mu
wszystko
wytłumaczyć. Nawet zupełnie małemu
dziecku moŜna wiele wytłumaczyć.
Mądre słowa są lepszą bronią niŜ
pięści.
A w kaŜdej kłótni, jaka się
zdarza, bo przecieŜ kłótnie zdarzają
się i dorosłym, i dzieciom, i w domach,
i na podwórkach, cisi nie chcą mieć
ostatniego słowa, cisi potrafią pierwsi
zamilknąć. Po to, aby przeciwnik sporu
miał czas ochłonąć i opamiętać się. A
takŜe po to, aby pomyśleć, czy oni
sami mieli całą rację.
Ze wszystkich słów cisi
najchętniej wybierają milczenie.
I jeszcze dlaczego są cisi? Dlatego, Ŝe
ten, kto krzyczy, nie słyszy głosu
drugiego. A tymczasem moŜe on chce
mi coś waŜnego powiedzieć o sobie. A
moŜe o coś prosi? W ciszy na pewno
lepiej usłyszą głos drugiego człowieka.
W ciszy swojego serca usłyszą lepiej
głos samego Boga.
I to jest radość druga.
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