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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Wigilia Paschalna
Przede
wszystkim
zaznaczyć trzeba, Ŝe liturgia
Wigilii Paschalnej nie naleŜy
do Wielkiej Soboty. W Wielką
Sobotę Kościół trwa - czuwa
przy Grobie Pańskim ciągle
rozwaŜając Mękę i Śmierć
Chrystusa
oraz
Jego
zstąpienie do otchłani.
Modlimy się i w miarę
moŜliwości dalej zachowujemy
post w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nie ma w tym dniu w ogóle
Mszy Św. bo wieczorna juŜ do
tego dnia nie naleŜy, a komunii
św. udziela się tylko chorym. Od rana
święci się pokarmy.
Celebracji w czasie której
świętujemy zmartwychwstanie Pana nie
moŜna wiązać z Wielką Sobotą bo

zmartwychwstanie to nie nastąpiło
w Wielką Sobotę. Zmartwychwstanie
miało miejsce w nocy i wtedy teŜ powinna
się
odbywać Liturgia Wigilii
Paschalnej.
>>>>

SŁOWO BOśE
(J 20, 11 - 16)
Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała,
nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leŜało ciało Jezusa
- jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu
płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go połoŜono». Gdy to
powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, Ŝe to Jezus. Rzekł do
niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, Ŝe to jest ogrodnik,
powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go połoŜyłeś, a ja Go
wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu!
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Ciąg dalszy ze strony 1
Sama Wigilia Paschalna naleŜy juŜ
do Niedzieli Zmartwychwstania. Zgodnie z dokumentami Kościoła: "Wszystkie obrzędy Wigilii
Paschalnej odbywają się w nocy. W niektórych
parafiach tak nie jest - we wszystkie dni Triduum liturgia jest sprawowana o tej samej
godzinie.
Wigilia Paschalna jest centralnym,
najwaŜniejszym momentem celebracji Zmartwychwstania i naleŜy juŜ do Niedzieli Zmartwychwstania.
Liturgia Paschalna jest niezwykle
bogata w symbole. Wynikają one ze znaczenia
tego dnia i te znaczenia wyraŜają. Poszczególne z nich zwracają uwagę na coraz to
inne aspekty ale wszystkie odnoszą się do jednego - nowego Ŝycia w Chrystusie. śycie to jest
darem Boga w Jezusie Chrystusie który nas
przeprowadza ze śmierci do Ŝycia z ciemności
do światła - widzimy to wyraźnie w liturgii

światła. RównieŜ słowo BoŜe pozostaje
w słuŜbie Ŝycia. Jego mocą Bóg stwarza świat
dzięki niemu ratuje naród wybrany, umacnia,
karmi i zapoczątkowuje zbawienie. RównieŜ
woda w oczywisty sposób łączy się z Ŝyciem.
TakŜe jako woda chrztu św. który jest naszym
osobistym zawarciem przymierza z Bogiem moc sakramentu chrztu wykupuje nas od
śmierci wiecznej.
Ale jest to dopiero potencjalna
moŜliwość. MoŜemy ją rozwijać dzięki działaniu
Ducha Świętego którego woda jest jednym
z symboli. A cała liturgia zmierza ku Eucharystii
- pokarmowi bez którego Nowe śycie jest
niemoŜliwe.
W Polsce liturgia Wigilii Paschalnej
kończy się uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego
stworzenia
do
udziału
w
tryumfie
Zmartwychwstałego
przez
procesję
rezurekcyjną. MoŜe się ona odbyć zaraz po
Wigilii Paschalnej lub w niedzielę rano.

Ks. Mieczysław Kijaczek
Fragmenty - przedruk za zgodą autora.
PoniŜszy tekst jest spisaną na gorąco
relacją ks. Krystiana Golisza z pierwszych
dni na misjach w Tanzanii
16 kwietnia 1987
Wielki Czwartek. Rozpoczynamy
przeŜywanie misterium Triduum Paschalnego.
Po śniadaniu księŜa Gabriel, Mieczysław i Marian wracają do Masasi. W mijanych po drodze
wioskach ogłaszają, Ŝe za odnalezienie motoru
wyznaczona została nagroda. Zatem oprócz
policji motoru szukać będą jeszcze parafianie
i dzieci z trzech szkół podstawowych.
Po zachodzie słońca celebrujemy
Mszę św., po której rozpoczyna się adoracja
Najświętszego Sakramentu, która będzie trwać
tutaj nieustannie, aŜ do Mszy rezurekcyjnej
w sobotni wieczór.
17 kwietnia 1987
Wielki Piątek, Tajemnica męki
i śmierci Chrystusa. W tym dniu poza postem
powinniśmy zachować pełne szacunku milczenie i zadumanie. Brat Henryk krąŜy więc po
zakątkach nowicjatu i upomina zbyt głośnych
postulantów, kandydatów i nowicjuszy. Wiem
juŜ, Ŝe Afrykańczyk moŜe nie dojeść, moŜe nie

dospać, ale mówić musi. Zachowanie ciszy to
dla nich wielkie umartwienie. Dwóch
Afrykańczyków robi wokół siebie taką wrzawę
jak kilkunastu Europejczyków.
Wieczorem w czasie misterium
wielkopiątkowego nowicjusze zgromadzeni
wokół krzyŜa z postacią Chrystusa z czarnego
hebanu śpiewają Pasję.
18 kwietnia 1987
Wielka Sobota w buszu. Do Nakapanyi, znacznie oddalonej od Tunduru, ksiądz
docierał raz w roku. Ksiądz Gabriel stara się
być tutaj przynajmniej raz w miesiącu. Proboszcz z Tunduru z radością przyjął pomoc
salwatorianów i w niedalekiej przyszłości
placówka zostanie właśnie nam przekazana.
Zamierzamy wybudować tu kościół z prawdziwego zdarzenia, tymczasem Mszę św.
rezurekcyjną celebrujemy w skromnej glinianej
świątyni w ciemnościach iście katakumbowych,
tylko przy świetle świec. NaboŜeństwo ma
niezwykły charakter. Ksiądz Gabriel udziela
wiernym przygotowywanym wcześniej przez
długi okres katechumenatu sakramentu Chrztu
Świętego.
>>>>
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19 kwietnia 1987
W Niedzielę Wielkanocną odwiedzamy kolejne podstacje: Mindu i Liwangula. Im
głębiej w busz, tym większa nędza. Gliniane,
szałasowe kościółki są jednak odświętnie
przystrojone. W Mindu równieŜ udzielamy
dorosłym sakramentu Chrztu Świętego i Komunii Świętej. Miejscowość ta była kiedyś pręŜnym
ośrodkiem Kościoła anglikańskiego. Po okresie
świetności pozostały tylko walące się zabudowania. Być moŜe zabrakło nowych misjonarzy,
a moŜe nowych odstraszała nędza tubylców?
Trudno powiedzieć.
Liwangula jest niemal zapomnianą
przez cywilizację wioską. MoŜna tak chyba
powiedzieć o miejscowości, do której trudno
trafić, bo ścieŜka do niej prowadząca nie na
kaŜdym odcinku jest wyraźna. A ponadto
przecinają ją liczne powalone drzewa. Dziwi
nas więc metalowa część od samochodu
spełniająca tu rolę dzwonu, obwieszczająca
swym brzmieniem przyjazd misjonarza. Niewielu jest tu chrześcijan. Niełatwo być duszpasterzem w Liwanguli. Większość mieszkańców
to wyznawcy islamu. Powszechnie praktykowane jest wieloŜeństwo. Islam w odróŜnieniu
od chrześcijaństwa nie wnosi na te tereny
Ŝadnych zmian. Nie buduje szkół ani szpitali.
Na szczęście te dwa wyznania koegzystują
w
buszu
pokojowo.
Dzieci
wyznania
muzułmańskiego stoją na zewnątrz kaplicy i nie
spuszczają ze mnie wzroku. Przyjazd nowego
mzungu,
czyli
białego,
jest
duŜym
wydarzeniem. Robię zdjęcia. Mieszkańcy
odziani są w zdarte łachmany, a jedynie rodzina
dyrektora szkoły nosi przyzwoite ubrania.
Dyrektor dobrze o tym wie i ustawia się do
kolejnych ujęć, zazdrośnie odpychając innych.
Muszę mu dać słowo, Ŝe dostarczę odbitkę,
Będzie to dla niego pamiątka i powód do chluby
na całe Ŝycie.
Po powrocie do domu i po obiedzie
na boisku sportowym rozgrywany jest mecz
piłki noŜnej pomiędzy salwatoriańskimi nowicjuszami a druŜyną z sąsiedniej wioski. Zawodnicy grają boso, mecz wygrywają
nowicjusze 3:1. Pod koniec meczu na boisku
pojawia się z karabinem ks. Gienek. W jego
towarzystwie, a raczej pod jego opieką po raz
pierwszy
zapuszczamy
się
w
busz.
ObjeŜdŜamy pola naleŜące do salwatorianów.
Długie lata karczowano te tereny, a busz wciąŜ
powracał. Kukurydzę plądrowały małpy, ryby ze
stawu
hodowlanego
wyjadł
krokodyl.
W ubiegłym roku ks. Gienkowi udało się otruć
krokodyla. Jego zęby zdobią dzisiaj drzwi poko-

ju mistrza nowicjatu, na biurku zaś leŜy
wyprawiona szczęka lwa upolowanego
w przynowicjackim sadzie. Inni niebezpieczni
mieszkańcy tego terenu to lamparty i szybkie,
ogromne jaszczury, tnące ogonami jak piłą
tarczową. Karabin z nabojami to konieczność,
a w buszu to kwesta Ŝycia lub śmierci. Zapada
zmrok, wracamy na wieczorne modlitwy
i kolację.
20 kwietnia 1987
Drugi dzień świąt Wielkanocy jest
w Tanzanii dniem roboczym. My chcemy jednak podtrzymać chrześcijańską tradycję. W nowicjacie panuje więc świąteczny nastrój. Dzisiaj
oglądamy jego obiekty: mieszkania, warsztaty,
obory, zaporę na rzece i potęŜny gmach jeszcze w budowie, którego refektarz pomieścić ma
sto osób, a obok niego spiŜarnię, pralnię
i szwalnię. Budowę nadzoruje ks. Gabriel, który
zrezygnował w tym roku z przysługującego mu
wyjazdu na urlop do Polski, gdyŜ czuje się
osobiście odpowiedzialny za powstający obiekt.
Odpoczywać będzie po zakończeniu jego budowy i poświęceniu. AŜ trudno uwierzyć, Ŝe
jeszcze kilka lat temu w tym miejscu był gęsty,
tropikalny las, a Namiungo nie figurowało na
Ŝadnej mapie Tanzanii. A więc moŜna i trzeba
zmieniać obraz Afryki, zagospodarowywać ją,
by zaŜegnać widmo głodu. Brat Henryk zabiera
mnie na długą przejaŜdŜkę nad rzekę. Woda
wyrzeźbiła tu piękny kanion, a przestronna
w tym miejscu plaŜa o złotym piasku jest
wymarzonym zakątkiem na organizację świąt
patronalnych. Po powrocie na dziedzińcu nowicjatu zastaliśmy gromadkę obdartych i umorusanych dzieci. Chcieliśmy, aby i one odczuły,
Ŝe jeszcze jest czas świąteczny. Wynieśliśmy
im cały zapas słodkich placków, które upiekli
nowicjusze. Placki dzieliłem na cztery części,
lecz szybko pojawiło się więcej chętnych i by
zadowolić wszystkich, musiałem je dzielić na
jeszcze
mniejsze
kawałki.
Ten
las
wyciągniętych brudnych rąk to dla mnie smutny
obraz całej Tanzanii w postaci jednego,
duŜego, pustego i nigdy niesytego Ŝołądka.
Wieczorem umiliłem nowicjuszom
czas przeznaczony na rekreację europejską
muzyką. Korzystałem przy tym z magnetofonu
stereofonicznego, i raczej to było dla nich
przyczyną wielkich przeŜyć, a nie nasza muzyka. Mój pobyt w gościnnym Namiungo dobiega
końca. Rano wyruszam na objęcie swojej
pierwszej placówki misyjnej. Przede mną z woli
BoŜej stoi Nandembo.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na kwiecień 2014 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.
Intencja misyjna:
Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób
doświadczanych przez ból i chorobę.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
29.03 – 01.04. 2014
Ks. Krystian Kolba SDS
Niedziela
Hymn do Ducha Św. i modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji na początku Mszy Św.
Nauki ogólne na kaŜdej Mszy Św./ sobota 29.03.14- 18.00, 8.00, 10.00, 14.30/
i kazanie Pasyjne
Nauka rekolekcyjna dla męŜczyzn 15.30

Poniedziałek
Nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00
Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00
Nauka rekolekcyjna dla młodzieŜy po Mszy Św. o 18.00

Wtorek
Nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00 i Błogosławieństwo BoŜe na zakończenie
Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00 i Błogosławieństwo BoŜe na zakończenie
Nauka rekolekcyjna dla kobiet po Mszy Św. o 18.00
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INTENCJE MSZALNE
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Kwiecień 2014 - Lipiec 2014
Michalska Krystyna
12 kwiecień 2014

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela

15 kwiecień 2014

Po mszy św. około godz. 8:30
będziemy przygotowywać wystrój
Grobu Pańskiego. Prosimy o pomoc
zarówno panie jak i panów.
Wróblewska Zofia

19 kwiecień 2014

Kawka Zofia
Tyrała Janina

4 maj 2014

10 maj 2014

Rodzice dzieci przystępujących do
I komunii świętej

Rodzice dzieci obchodzących rocznicę
I komunii świętej

Gorol Barbara
24 maj 2014

Pajonk Mirosława
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

7 czerwiec 2014

Pawelczyk Pelagia
Fojt Barbara

21 czerwiec 2014

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

5 lipiec 2014

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra

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)

Str. 6

ciasto:
150 ml mleka
100 g cukru
50 g wiórków kokosowych
50 g masła
50 g rodzynków
20 g droŜdŜy
2 szklanki mąki pszennej
2 Ŝółtka
aromat rumowy
polewa czekoladowa:
50 g mlecznej czekolady
1 łyŜka mleka
1 łyŜka margaryny
ponadto:
tłuszcz do wysmarowania formy
wiórki kokosowe do dekoracji
Sposób wykonania :
Ciasto:
DroŜdŜe rozkruszyć, zasypać 1/4
częścią cukru, rozetrzeć i poczekać aŜ się
rozpuszczą. Dodać 1/5 mąki i część
podgrzanego mleka (tak aby uzyskać
konsystencję gęstej śmietany). Dokładnie
wymieszać i odstawić do wyrośnięcia. Rodzynki sparzyć i osączyć na sicie. śółtka utrzeć
z pozostałą częścią cukru. Do wyrośniętego
rozczynu dodać utarte Ŝółtka, pozostałą mąkę,
mleko i zarobić ciasto. Następnie wyrobić ciasto (powinno odchodzi od ręki). Masło roztopić

i dodać do ciasta wraz z rodzynkami, wiórkami
kokosowymi, aromatem rumowym i ponownie
wyrobić. Ciasto włoŜyć do wysmarowanej
tłuszczem formy z tuleją o średnicy 21 cm
i pozostawić do wyrośnięcia. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec w temperaturze
około 180oC przez 35 - 45 minut.
Polewa czekoladowa:
Składniki na polewę włoŜyć do rondla i podgrzać do połączenia składników
mieszając, zagotować.
Babka droŜdŜowa:
Ostudzoną babkę oblać ciepłą
polewą i obsypać wiórkami kokosowymi.
gmb
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Jezusa jak przyjaciela" (31 marca 2013) fragmenty
Drodzy Bracia i Siostry!
W Ewangelii tej jaśniejącej nocy Wigilii Paschalnej jako pierwsze spotykamy kobiety, udające się do grobu Jezusa z olejkami, aby
namaścić Jego ciało (por. Łk 24, 1-3). Idą
dokonać aktu litości, czułości, miłości, tradycyjnego gestu wobec zmarłej drogiej osoby,
podobnie jak czynimy to takŜe i my. Chodziły za
Jezusem, słuchały Go, czuły, Ŝe rozumiał ich
godność i towarzyszyły Mu aŜ do końca - na
Kalwarii, a takŜe w chwili zdjęcia z krzyŜa.
MoŜemy sobie wyobrazić uczucia, z jakimi szły
do grobu: pewien smutek, ból, gdyŜ Jezus je
opuścił, umarł, Jego Ŝycie się skończyło. Teraz
powraca do wcześniejszego Ŝycia. JednakŜe
w kobietach trwała miłość, i to właśnie miłość
do Jezusa skłoniła je, by udać się do grobu.
W tym momencie dzieje się jednak coś zupełnie
niespodziewanego, nowego, co wstrząsa ich
sercem i burzy plany, co wstrząśnie ich Ŝyciem.
Widzą kamień odsunięty od grobu, podchodzą
bliŜej i nie znajdują ciała Pana. Fakt ten
wprawia je w zmieszanie, rodzi w nich
wątpliwości, mnóstwo pytań: "Co się dzieje?",
"Jaki sens ma to wszystko?" (por. Łk 24, 4). Czy
i nam się to nie zdarza, gdy dzieje się coś
naprawdę nowego w codziennej rzeczywistości? Zatrzymujemy się, nie rozumiemy, nie
wiemy, nie wiemy jak z tym sobie poradzić.
Nowość często budzi w nas lęk, takŜe nowość,
którą przynosi nam Bóg, nowość, jakiej Bóg od
nas oczekuje. Jesteśmy jak apostołowie
z Ewangelii: często wolimy trzymać się naszych
pewności, zatrzymać się przy grobie, z myślą
o zmarłym, który ostatecznie Ŝyje jedynie
w pamięci historii jak wielkie postaci
z przeszłości. Boimy się niespodzianek Boga.
Boimy się niespodzianek od Boga ! On zawsze
nas zaskakuje!
Bracia i siostry, nie zamykajmy się na
nowość, którą Bóg pragnie wnieść w nasze
Ŝycie! Często jesteśmy zmęczeni, rozczaro-

wani, smutni, odczuwamy cięŜar naszych
grzechów, myślimy, Ŝe nie podołamy? Nie
zamykajmy się w sobie, nie traćmy ufności,
nigdy nie ulegajmy zniechęceniu: nie ma takich
sytuacji, których Bóg nie mógłby odmienić, nie
ma takiego grzechu, którego nie mógłby nam
przebaczyć, jeśli się na Niego otworzymy.
Ale wróćmy do Ewangelii, do kobiet,
i pójdźmy krok naprzód. Zastają pusty grób, nie
ma ciała Jezusa, wydarzyło się coś nowego, ale
to wszystko niczego jeszcze nie wyjaśnia: rodzi
pytania, wprawia w zakłopotanie, nie dając
odpowiedzi. I oto dwaj męŜczyźni w lśniących
szatach mówią: "Dlaczego szukacie Ŝyjącego
wśród umarłych? Nie ma Go tutaj;
zmartwychwstał" (Łk 24, 5-6). To, co było prostym gestem, aktem dokonanym niewątpliwie
z miłości - udanie się do grobu - teraz przemienia się w zdarzenie, w wydarzenie, które
naprawdę zmienia Ŝycie. Nic nie jest juŜ takie
jak wcześniej, nie tylko w Ŝyciu tych kobiet, ale
takŜe w naszym Ŝyciu i w dziejach ludzkości.
Jezus nie pozostał martwy, zmartwychwstał,
śyje! Nie powrócił po prostu do Ŝycia, ale jest
samym Ŝyciem, bo jest Synem BoŜym, jest
śywy (por. Lb 14, 21-28; Pwt 5, 26; Joz 3, 10).
Jezus nie naleŜy juŜ do przeszłości, ale Ŝyje
w teraźniejszości i jest ukierunkowany ku
przyszłości, jest wiecznym "dzisiaj" Boga. I tak
nowość Boga ukazuje się oczom kobiet,
uczniów, nas wszystkich: jako zwycięstwo nad
grzechem, złem, śmiercią, nad tym wszystkim,
co gnębi Ŝycie i czyni je mniej ludzkim. To
właśnie jest orędzie skierowane do mnie, do
ciebie, droga siostro i drogi bracie. JakŜe
często potrzebujemy, aby Miłość nam
powiedziała: dlaczego szukacie Ŝyjącego
wśród umarłych? Problemy, troski dnia powszedniego sprawiają, Ŝe skłonni jesteśmy
zamknąć się w sobie, w smutku, zgorzknieniu...
a tam jest śmierć. Nie szukajmy tam Tego, który
Ŝyje! […]
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