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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Triduum Paschalne to nie tylko
szczyt roku liturgicznego, ale takŜe
pełne sensu i radosci
Święta Wielkanocne.
Niech ten czas napełni Swoją łaską
Chrystus Zmartwychwstały, który jest
dla nas „mocą BoŜą i mądrością
BoŜą” / 1 Kor 1,24 /
śyczy
Ks. Proboszcz Antoni
Ks. Andrzej

SŁOWO BOśE
(Łk 24, 1 - 11)

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc
przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie
znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi
dwóch męŜczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz
tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie Ŝyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj;
zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn
Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyŜowany, lecz trzeciego dnia
zmartwychwstanie"». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu,
oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria
Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.
Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.
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List otwarty w sprawie
TV Trwam
List otwarty Stowarzyszenia Komunikacji
w systemie naziemnej telewizji
cyfrowej dla TV Trwam
Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej SIGNIS-POLSKA zostało zatwierdzone
przez Konferencję Episkopatu Polski jako organizacja zrzeszająca katolików:
świeckich i duchownych zaangaŜowanych w róŜnych rodzajach mediów, głównie
elektronicznych oraz tych, którym zaleŜy na promocji chrześcijańskiej wizji komunikowania społecznego.
http://www.katolik.pl/list-otwarty-w-sprawie-tv-trwam,22765,794,news.html

Widzowie TV Trwam, jako pełnoprawni obywatele zasługują, aby ich głos
i potrzeby były brane pod uwagę na równi z innymi. Ze względu na specyfikę tej grupy
społecznej, składającej się w duŜej mierze z osób starszych, samotnych, chorych,
a więc bardziej niŜ inni zagroŜonych wykluczeniem z uczestnictwa w dobrach kultury
dostarczanych przez technologię DVB-S, kwestia ułatwienia im dostępności powinna
być jednym z priorytetowych wyznaczników przy rozdzielaniu miejsc na multipleksach
DVB-T.
Nie moŜna równieŜ ignorować faktu, Ŝe TV Trwam i media związane z Radiem
Maryja zostały zbudowane w oparciu o ofiarność ich odbiorców, nie słuŜą celom komercyjnym, mają masowy zasięg i działają z powodzeniem od wielu lat. Decyzja KRRiT
o nie przyznaniu miejsca dla TV Trwam na multipleksie 1 (MUX-1) wywołała poczucie
krzywdy i niesprawiedliwości w grupie społecznej liczonej w milionach obywateli. W
świetle innych decyzji KRRiT oraz dalszego postępowania podmiotów, które miejsce na
platformie otrzymały i następnie związały się z głównymi podmiotami komercyjnymi
działającymi na rynku, moŜna stwierdzić, Ŝe mamy do czynienia z zawęŜaniem pluralizmu w mediach. Jest to w swej istocie działaniem przeciwnym rozwojowi demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego, co uwaŜamy za niedopuszczalne.
W tym kontekście sprawą niezwykle waŜną staje się transparentność procesu
decyzyjnego KRRiT, udostępnienie argumentacji jaką się kierowała, dobrowolne poddanie się kontroli uprawnionym do tego instytucjom, szczególnie NIK. Z drugiej strony
wyraŜona w Sejmie przez Przewodniczącego Rady pod adresem przedstawicieli TV
Trwam zachęta do wejścia na drogę sądową nosi znamiona cynizmu. Doświadczenie
sprawności polskiego wymiaru sprawiedliwości wskazuje, Ŝe prawomocnego orzeczenia
moŜna spodziewać się za kilka lat.

W imieniu członków Stowarzyszenia Signis-Polska
ks. Krzysztof Ołdakowski SJ

Rafał Wieczyński
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Zmartwychwstanie – fakt i teologia
Źródło: Michał Wojciechowski, Wiara – cywilizacja – polityka, Dextra – As, Rzeszów – Rybnik 2001

Zmartwychwstanie Jezusa dość
często pojmowane jest jako naczelny argument na rzecz wiary chrześcijańskiej. Istotnie, na tym fakcie się ona opiera; nie na
darmo św. Paweł napisał: Jeśli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próŜna jest takŜe wasza wiara
(1 List do Koryntian 15,14). W związku
z tym dla potwierdzenia wiarygodności
chrześ-cijaństwa dowodzi się realności Jezusowego powrotu do Ŝycia. Wychodzi się
w tym celu od wyraźnych informacji Nowego Testamentu na temat pustego grobu,
zjawień się Zmartwychwstałego i obecnego
od początku w pierwotnym chrześcijaństwie
przekonania, Ŝe Jezus naprawdę powstał
z martwych. Fakt zmartwychwstania jawi
się jako jedyne wyjaśnienie tych zjawisk.
Z drugiej strony szereg ludzi wątpi,
czy takie racjonalne dowodzenie jest
moŜliwe i potrzebne. Niekoniecznie chodzi
tu o niewierzących. Chrześcijanie tacy
aprobują wiarę w Chrystusa cechującą
Kościół pierwotny i uwaŜają, Ŝe ich Ŝycie
równieŜ powinno zostać przemienione
przez spotkanie z Nim. W centrum stawiają
jednak samą wiarę jako łaskę i warunek
osobowej przemiany. Przyjmują Nowy Testament jako świadectwo o spotkaniu z Jezusem, ale mało interesują się racjonalnym
uzasadnieniem podstaw wiary. Postawa
taka kojarzy się zwłaszcza z luterańską
teologią
Rudolfa
Bultmanna,
który
aprobując wiarę jako doświadczenie egzystencjalne nadające Ŝyciu sens, negował
zarazem moŜność dotarcia poprzez księgi
Nowego Testamentu do jej historycznych
fundamentów. Wielu jednak chrześcijan
bezwiednie przyjmuje podobną postawę,
pojmując wiarę przeŜyciowo, a mało
zajmując się jej racjami.
Dość paradoksalnie oba opisane
dotąd podejścia mają pewne punkty
wspólne, które są zarazem ich punktami
słabymi. Przy podejściu pierwszym,
dowodząc na podstawie zmartwychwstania
Jezusa słuszności wiary chrześcijańskiej,

rozdziela się na dwa etapy zjawisko ze swej
istoty jedno. Uznania świadectw o fakcie
zmartwychwstania jest bowiem równoznaczne z wiarą w Zmartwychwstałego,
i odwrotnie; tak samo uwierzenie w Jezusa
jest równowaŜne ze stwierdzeniem, Ŝe
zdolny był on czynić cuda.
Drugie podejście w tym jest do
pierwszego podobne, Ŝe teŜ oddziela wiarę
od rozumnego przekonania. RóŜni się zaś
odeń mniemaniem, iŜ egzystencjalna wiara
moŜe się obyć bez historii. Rozmija się tu
ono z pewnymi faktami. PodwaŜa na
przykład historyczność Ewangelii – tymczasem da się drogą naukowych badań
porównawczych wykazać, Ŝe są one zasadniczo biografiami w rodzaju biografii antycznych. To oznacza, Ŝe Ewangeliści zawarli
w swych dziełach dane typu historycznego,
a nie same interpretacje teologiczne.
Wiarygodność historyczna Ewangelii potwierdza się teŜ przy wielu szczegółach.
Druga wspólna cecha i wspólna
słabość obu podejść polega na tym, Ŝe
biorą za punkt wyjścia teksty Nowego Testamentu, czyli zapisy wiary i wiedzy jego
autorów i w ogóle pierwszych chrześcijan.
Od nich – z róŜnym skutkiem – posuwają
się jakby pod prąd, by dotrzeć do Jezusa
i Jego zmartwychwstania. Pozornie
wszystko się zgadza, jak moŜna by w ogóle
rozumować inaczej? JednakŜe powyŜszy
schemat, odpowiadając naszemu punktowi
widzenia, spojrzeniu kogoś, kto po dwóch
tysiącleciach stara się dojść jak najbliŜej
Jezusa, spojrzeniu historyka, sprzeczny
jest właściwie z porządkiem myślenia
samych autorów Nowego Testamentu
i pierwszych chrześcijan. Nie docierali oni
do Jezusa, idąc mozolnie pod prąd czasu,
lecz przeciwnie, najpierw doświadczywszy
go bezpośrednio i naocznie, stopniowo
formułowali i rozwijali świadectwo o nim.
Udowadniać nie potrzebowali, poszukiwali
natomiast objaśnienia.
c.d.n.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na kwiecień 2012 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:

Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na
powołanie Chrystusa i naśladować Go na drodze kapłaństwa i
Ŝycia zakonnego.
Intencja misyjna:

Aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej
nadziei dla mieszkańców kontynentu afrykańskiego.

NIEDZIELA PALMOWA – A – B – C
(Iz 50,7)
Jezu, z Twoją pomocą rozpoczynam rozwaŜanie tekstu biblijnego, który
Kościół podaje na Niedzielę Palmową.
W dzisiejszym czytaniu słyszymy
słowa, które prorok Izajasz wypowiedział
około siedemset lat przed przyjściem Chrystusa. Mówi on, Ŝe Jezus moŜe liczyć na pomoc
swojego Ojca. Jednak zaraz potem wspomina
o obelgach. W jaki więc sposób Jezus mógł
liczyć na Ojca? Bóg Ojciec wspomagał Jezusa, był z Nim w kaŜdej chwili, z wyjątkiem
śmierci na Golgocie.
Tak często nie jesteśmy w stanie
całkowicie zaufać Bogu. Nie umiemy
z prostotą w swoim sercu powiedzieć, Ŝe Bóg
nas wspomaga.
Świat poprzez grzech Adama
zerwał więź z Bogiem. Później śydzi podczas
świąt Paschy składali Bogu baranka w ofierze
jako przebłaganie za swoje grzechy. Bóg
Ojciec postanowił, Ŝe takim Barankiem będzie
Jezus, ale nie za grzechy swoje (był wolny od
grzechu), tylko za grzechy całego świata.
Szatan mógł kusić Chrystusa, by zamiast tak

okrutnie cierpieć, spokojnie „być u Ojca
w niebiesiech”. Wybrał jednak co innego.
Postanowił, Ŝe wypełni misję Ojca do końca.
Był to naprawdę czyn heroiczny. Bo – jak
mówi św. Paweł – jeszcze za osobę dobrą,
sprawiedliwą ktoś by poniósł śmierć. Ale za
grzeszników?
“Wiem, Ŝe wstydu nie doznam…”
Jezus stwierdził, Ŝe skoro Bóg Go wspomaga,
to nie moŜe doznać wstydu, bo byłoby to
zaprzeczeniem doskonałości pomocy Ojca
wobec Niego.
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INTENCJE MSZALNE
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Kwiecień - Czerwiec 2012

3 kwiecień 2012

Godz. 9 - przygotowanie BoŜego Grobu.
Prosimy o pomoc większą ilość osób.
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

5 maj 2012

Rodzice dzieci przystępujących do
I komunii świętej.

12 maj 2012

Rodzice dzieci obchodzących rocznicę
I komunii świętej.
Rzepiak Danuta

26 maj 2012

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

9 czerwiec 2012

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

23 czerwiec 2012

Miketta Halina
Gracyalny Danuta

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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Składniki:
1 łyŜka przyprawy „Ziarenka smaku”,
„Vegeta” lub t.p.
Sos tatarski
600 g udźca z indyka b/s
200 g wątróbek drobiowych
200 g boczku świeŜego, surowego
150 g boczku w cienkich plastrach
2 jajka
gałka muszkatołowa, imbir, majeranek
sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Udziec, wątróbki i boczek w całości
zmiel dwukrotnie w maszynce do mięsa. Do
masy mięsnej wbij jajka. Dodaj przyprawy.
Formę do pasztetów wyłóŜ plasterkami boczku, włóŜ masę mięsną, wyrównaj i przykryj
plasterkami boczku. Piecz w temperaturze

170°C przez 60-70 minut. Pasztet pozostaw
w formie do ostudzenia, a następnie wstaw do
lodówki. Podawaj z Sosem tatarskim.
gmb

K¹cik humoru
Podczas modernizacji Kurii
Biskupiej w Katowicach ksiądz kawalarz
zauwaŜył
dwie
rury
wychodzące z komina i wydobywający się z nich biały dym.
Przystanął i zbliŜającego się kapłana
zapytał: „Patrz, dobrodzieju, czyŜby
ten biały dymek był znakiem wyboru
nowego biskupa?"
*

Proboszcz Józef Stokowy,
potęŜny ciałem i dobrotliwy, miał
mieć wizytację. Naukę religii miał
wizytować ks. Oswald Niedziela. Ten
dla fantazji przyjechał z Rybnika do
Kamienia rowerem, ale proboszcza
nie zastał. Dzwoni, oknem wyjrzała
gosposia:
Kto tam?
Jest ksiądz proboszcz w
domu?
Nie ma, poszli do wsi.
A kiedy przyjdą?
Nie wiem.

I zamknęła okno. Po chwili ks.
Niedziela ponownie dzwoni.
Kto tam?
Słuchajcie. Jestem księdzem
z Rybnika, przyjechałem do księdza
proboszcza.
Toby koŜdy tak mógł godać skwitowała kobieta i zamknęła okno.
Wizytator po raz trzeci dzwoni:
Słuchajcie, pani gospodyni.
PrzecieŜ nie mogę tu na schodach
siedzieć. Poczekam na proboszcza.
Otwórzcie drzwi.
Choćby nie wiem co, to wos
nie puszcza.
Po pewnym czasie przyszedł proboszcz. Ks. Oswald opowiedział dialog.
Niech się ks. wizytator nie
przejmuje, moja gospodyni jest
ostroŜna, byle kogo nie puści wyjaśnił ks. Stokowy.

Str. 7

Wielkanocny poranek znów przyniósł
nam prastarą i wciąŜ nową wiadomość: Chrystus zmartwychwstał! Echo tego wydarzenia,
które zaczęło rozchodzić się z Jerozolimy
dwadzieścia wieków temu, wciąŜ rozbrzmiewa
w Kościele, a w jego sercu Ŝywa jest niezłomna
wiara Maryi, Matki Jezusa, wiara Magdaleny
i innych kobiet, które pierwsze ujrzały pusty
grób, wiara Piotra i innych apostołów.
Do dziś — równieŜ w naszej epoce
supertechnologicznego przekazu — wiara
chrześcijan opiera się na tej wiadomości, na
świadectwie tych sióstr i braci, którzy zobaczyli
najpierw odsunięty kamień i pusty grób, a potem
tajemniczych
posłańców,
którzy
zaświadczyli,
Ŝe
Jezus,
UkrzyŜowany,
zmartwychwstał; a potem On sam, Mistrz i Pan,
Ŝywy i namacalny, ukazał się Marii Magdalenie,
dwom uczniom z Emaus, a na koniec wszystkim jedenastu apostołom, zgromadzonym
w Wieczerniku (por. Mk 16, 9-14). /..../
Tak jak na wiosnę promienie
słoneczne sprawiają, Ŝe na gałęziach drzew

pojawiają się i otwierają pąki, podobnie światło zmartwychwstania Chrystusa daje moc i znaczenie kaŜdej
ludzkiej nadziei, kaŜdemu oczekiwaniu, pragnieniu, projektowi. Dlatego
cały wszechświat cieszy się dziś
z wiosny ludzkości, wyraŜającej bez
słów pochwalny hymn stworzenia.
Wielkanocne «alleluja», które rozbrzmiewa w Kościele pielgrzymującym
w świecie, wyraŜa niemą radość
wszechświata, a przede wszystkim
pragnienie kaŜdej ludzkiej duszy,
szczerze otwartej na Boga, więcej,
wdzięcznej za Jego nieskończoną
dobroć, piękno i prawdę.
«Ze
zmartwychwstania
Twego,
Chryste, niech niebo i ziemia się radują». Na to
wezwanie do oddawania chwały, które płynie
dziś z serca Kościoła, «niebo» odpowiada
w sposób pełny: zastępy aniołów, świętych
i błogosławionych zgodnie jednoczą się z nami
w radości. W niebie wszystko jest pokojem
i radością. Nie jest tak, niestety, na ziemi! Tu, w
naszym świecie, wielkanocne «alleluja» wciąŜ
jeszcze rozbrzmiewa wśród płaczu i krzyku,
które wywołuje tak wiele bolesnych sytuacji. Są
nimi nędza, głód, choroby, wojny, przemoc.
A przecieŜ właśnie dlatego Chrystus umarł
i zmartwychwstał! Umarł równieŜ z powodu
naszych dzisiejszych grzechów, i zmartwychwstał równieŜ po to, by odkupić nasze
obecne dzieje. Dlatego pragnę, by to moje
orędzie dotarło do wszystkich, a jako profetyczna zapowiedź — przede wszystkim do ludów
i wspólnot, dla których jest to godzina męki
i cierpienia, aŜeby zmartwychwstały Chrystus
otworzył im drogę do wolności, sprawiedliwości
i pokoju. /..../
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