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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Kapliczka w Œmi³owicach

W
Śmiłowicach,
przy
skrzyŜowaniu obecnych ulic: Gliwickiej i
Jesionowej, nieopodal budynku starej
szkoły, wzniesiona została murowana
kapliczka przydroŜna. Barokową kapliczkę

zbudowano na rzucie
kwadratu; okna i drzwi
zamknięte są półkoliście,
dach 2-spadowy, kryty
dachówką,
z
duŜą,
czworoboczną wieŜyczką
na sygnaturkę, krytą
daszkiem namiotowym.
Wewnątrz znajduje się
kamienny relief Chrystusa
w
Ogrójcu,
ludowo
barokowy,
zapewne
równieŜ z XVIII w.
Fundator kapliczki oraz
dokładna
data
jej
powstania
nieznane.
Miejscowa tradycja mówi,
iŜ kapliczka ta - najstarszy
obecnie
zabytek
w
Śmiłowicach - stanęła w
miejscu,
w
którym
pochowano
niegdyś
„Ŝołnierzy szwedzkich",
tzn. Ŝołnierzy z ewangelickich, duńskoniemiecko-szwedzkich oddziałów gen. E.
Mansfelda z okresu Wojny 30-letniej
(1618-1648).

SŁOWO BOśE
(Mk. 16, 15 - 18)
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś,
którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi
językami mówić będą; węŜe brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».
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PODANIE O KAPLICZCE W ŒMI£OWICACH
ORAZ JEDCU BEZ G£OWY
”We Śmiłowicach kole szkoły, na
tym winklu, kaj to sie terozki ze szosy na
nowy kościół skrynco, stoi staro kapliczka. To
starzi ludzie we wsi łosprawiali, co kole tyj
kapliczki pokazowoł sie piyrwyj jeździec na
koniu, ale bez gowy. Znaczy sie duch. I cołki
był we zbroji. MoŜno to był keryś z łonych
Szwedów, co to ponoć pode kapliczkom
leŜom ? Kiej w Mokrym, bo sam tyŜ majom
tako kapliczka przi drodze i Szwedy som
bezma pod niom pochowani, pra? No, ale
terazki to tyn wojok bez gowy juŜ downo sie
Ŝodnymu nikaj we Śmilowicach niy pokozoł.
Ja, tóŜ to kupa lot bydzie ...

A to miyjsce, kaj kapliczka stoi, to
pieronym pechowe je. Tam dawnij zaczasło
jednego gospodorza, co to zaraz kole nij mioł
chałpa i tam miyszkoł. l roz sie zdarziło, co łon
wyjyŜdŜoł furom z placu, no i chcioł na ta
szosa na Mikołów wyjechać, pra, a tu łoroz pieron w niego szczelił i na miyjscu go zabiył.
I konia tyŜ, łobu. Tak boło, ja som Ŝech to
widzioł. BeztóŜ jeszcze dugo potym ludzie
boli sie tamtyndy łazić, wele tyj kapliczki.
Znaczy sie chopy to niy, ale baby i dziecka to
pierzińskiego stracha mieli. A łona - ta
kapliczka - to juŜ lata tukej stoi, najstarsze
ludzie na wsi niy wiedzom kedy jom stawiali.
MoŜno za Niymca?”

S³uga Bo¿y
o. Franciszek Maria od Krzy¿a Jordan (1848 - 1918)
Za³o¿yciel Salwatorianów i Salwatorianek
Czêœæ 6
W związku z trwającym „Rokiem Jordana”, chciałbym Państwu przybliŜyć
w kilku najbliŜszych numerach „Naszej Matki”, sylwetkę oraz dzieło Sługi BoŜego
o. Franciszka Jordana. Teksty które będą publikowane, pochodzą ze strony
internetowej Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań.
gmb

Przemówienie Ojca œw. do wspólnoty
Salwatorianów w Domu Macierzystym
Drogi KsięŜe Generale ks.
Hoffmanie, Salwatorianie: księŜa i bracia,
Siostry, drodzy przyjaciele w Chrystusie!
Cieszę się, Ŝe mogę przebywać z
wami, członkami Towarzystwa Boskiego
Zbawiciela i dziękuję ks. Hoffmanowi za
miłe słowa powitania. W miłości Zbawiciela
pozdrawiam wszystkich: “Łaska wam i
pokój od Boga, Ojca naszego i Pana
Jezusa Chrystusa” (Rz 1, 7).
W dniu dzisiejszym robimy
przerwę w pochodzie Wielkopostnym, aby
obchodzić uroczystość św. Józefa, męŜa

Najświętszej Maryi Panny i patrona
Kościoła Powszechnego. Zastanowienie
się nad postawą oddanej troski i opieki św.
Józefa nad Maryją i Dziecięciem Jezus,
wytycza ramy mojej wizycie i pobytowi z
wami w dzisiejsze popołudnie. W gruncie
rzeczy, podobne uczucia towarzyszyły
waszemu ZałoŜycielowi, Ojcu Franciszkowi
Marii od KrzyŜa Jordanowi, przy którego
grobie przed chwilą modliłem się: był on
przepełniony naboŜeństwem do Matki
naszego Pana i gorliwością dla Chrystusa i
Jego Kościoła.
>>>
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Ta właśnie gorliwość i poboŜność
przynagliły Ojca Jordana, po powrocie z
Ziemi Świętej do Rzymu, do złoŜenia
ślubów zakonnych z dwoma innymi
kapłanami i do przyjęcia imienia
Franciszka Marii od KrzyŜa. W ten sposób
zrodziło się Towarzystwo Boskiego
Zbawiciela, które wciąŜ wzrasta, szerząc
zbawczą pracę apostolską na wszystkich
kontynentach.
Obecnie przypadło wam w
udziale, drodzy bracia i siostry, aby
kontynuować wizję Jordana, aby uczynić
Chrystusa znanym wszystkim ludziom jako
Zbawiciela świata. Na progu Trzeciego
Tysiąclecia Chrześcijaństwa współczesny
człowiek ma większą potrzebę niŜ
kiedykolwiek poznania tej prawdy, która
ludzi wyswobadza (por. J 8, 32). “To jest
Ŝycie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego
prawdziwego Boga, oraz Tego, którego
posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3).
Przez świadectwo waszego poświęcenia,
przez
przykład
bezgranicznej
i
wielkodusznej miłości na wzór św. Józefa i
waszego ZałoŜyciela, świat coraz więcej

uwalniał się będzie od więzów grzechu i
śmierci, Ewangelia będzie głoszona z
większym zapałem i mocą, wiara umacniać
się będzie, a sam Kościół wzrastał będzie
w świętości i łasce. To jest niezaprzeczalna
wartość kaŜdego spędzonego Ŝycia, aby
inni mieli wiarę i nadzieję.
I dlatego, co jest jak najbardziej
właściwe w dniu poświęconym czci
przybranego ojca naszego Zbawiciela,
proszę św. Józefa o opiekę dla wszystkich
Salwatorianów. Przez jego potęŜne
wstawiennictwo proszę: abyście byli wierni
charyzmatowi ojca Franciszka Marii od
KrzyŜa, abyście przepełnieni miłością do
Chrystusa i Jego Kościoła i wielkim
naboŜeństwem do Najświętszej Matki,
dawali przykład młodym ludziom i pomagali
im z miłością przyjąć wiarę, tak aby mogli
“słuchać słów BoŜych i zachowywać je” (Mt
1, 24).
Niech obfite błogosławieństwo
Wszechmocnego Boga będzie zawsze a
wami!
Jan Paweł II

¯yczenia na DZIEÑ MATKI
„W Ŝyciu matki przychodzi taki moment,
kiedy nie moŜe juŜ ochronić swego dorosłego dziecka
przed Ŝyciowymi niebezpieczeństwami.
Ale wtedy moŜe się modlić, aby wychowanie pomogło mu
do stawiania im czoła.”
//Richard Exley//
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na maj 2009 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby wierni świeccy oraz wspólnoty chrześcijańskie w odpowiedzialny
sposób zabiegali o powołania kapłańskie i zakonne.

Intencja misyjna:
Aby młode Kościoły katolickie, wdzięczne Bogu za dar wiary, były
gotowe uczestniczyć w powszechnej misji Kościoła i pragnęły głosić
Ewangelię na całym świecie.

Rozwa¿ania o Ró¿añcu (9)
Ocalić miłosierdzie
Prośba o BoŜe miłosierdzie w
jakiś szczególny sposób jest od tego czasu
związana z modlitwą róŜańcową. MoŜna
mieć pewność, Ŝe i BoŜa Opatrzność
oczekuje tej modlitwy, aby darzyć

proszących swoim miłosierdziem. Modlitwa
róŜańcowa jest takŜe największą bronią
przeciw złu, a w konsekwencji równieŜ
najlepszym zadośćuczynieniem za grzechy
świata. Trzeba jednak dodać, Ŝe róŜaniec
nie został przeciwstawiony postom,
umartwieniom
czy
innym
formom
wynagradzania. Jednak, według słów
siostry
Łucji:
"głębokie
nawrócenie nie moŜe dojść do
skutku
bez
codziennego
róŜańca".
Modlitwa
Matko Miłosierdzia, Ty jak nikt
inny
znasz
serce
Twego
Boskiego
Syna,
pełne
miłosierdzia. Ty wiesz, Ŝe dzięki
BoŜemu miłosierdziu dobro
zwycięŜa zło, Ŝycie jest silniejsze
od śmierci, miłość Boga jest
mocniejsza od grzechu. W
miłosierdziu Bóg ukazuje, kim
jest naprawdę. Matko, pomóŜ
nam uwolnić się od pokusy
samowystarczalności, abyśmy
skorzystali
z
obfitości
miłosierdzia BoŜego.
c.d.n.
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INTENCJE MSZALNE
maj 2009
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Maj - Czerwiec 2009
2 maj 2009

Rodzice dzieci pierwszokomunijnych

9 maj 2009

Rodzice dzieci obchodzących I-szą rocznicę
Komunii Św.

Szuła Małgorzata
16 maj 2009

Ciszewska ElŜbieta
Kalisz Gertruda
Gimlik Ilona

23 maj 2009

Gracka Jadwiga
Gracka Ewa
Polok Anna

30 maj 2009

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

6 czerwiec 2009

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Wesołowska Monika

13 czerwiec 2009

Wesołowska BoŜena
Słowicka Iwona
Kulij Janina

20 czerwiec 2009

Geisler Ruta
Szczepanek Janina
RoŜek Aniela

27 czerwiec 2009

Bubała Anna
Kołodziejczyk Krystyna

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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K¹cik kulinarny:
kulinarny
Babka herbaciana
Wykonanie :

Składniki:
ciasto:
25 dag mąki,
10 dag cukru,
8 dag margaryny,
2 Ŝółtka,
1 szklanka mocnej
herbaty,
8 dag rodzynek,
1 łyŜeczka sody
oczyszczonej,
1 łyŜeczka proszku do pieczenia,
1/2 łyŜeczki otartej skórki z cytryny,
szczypta soli
lukier:
12 dag cukru pudru,
1 łyŜka soku z cytryny,
1 łyŜka wody,
1 łyŜka kakao

Rodzynki
przebrać,
umyć,
włoŜyć
do
garnuszka z herbatą
i gotować 5 minut.
Margarynę utrzeć z
cukrem,
dodać
Ŝółtka, skórkę otartą
z
cytryny,
sól,
przesianą
mąkę
wymieszaną z sodą
oczyszczoną i proszkiem do pieczenia. Do
ciasta wlewać stopniowo zimną herbatę i
nadal je rozrabiać. Na koniec dodać
rodzynki i wymieszać. Ciasto przełoŜyć do
babkowej
formy
posmarowanej
margaryną i posypanej tartą bułką. Piec
50-60 min. w piekarniku nagrzanym do
170-180°C, Zimną babkę pokryć lukrem
sporządzonym ze składników (połowa
biała, połowa z kakao).
gmb

HUMOR
Ks. Jan Ślązok, będąc jeszcze w
Humorzasty zakonnik kamiliański
seminarium, w czasie rekreacji połoŜył się o. Alfred Karch, pochodzący ze
na łóŜku. Odpoczywającego nakrył rektor, Świerklańca, gdy był proboszczem, ogłosił
który go strofował. Tymczasem Hanys z powodu zepsutego karawanu: „Nie
odpowiedział,
Ŝe
stosuje
metodę wolno umierać, karawan jest w reperacji."
ignacjańską, a ta nakazuje całkowite Po tygodniu zaś oznajmił: „MoŜna
umierać."
odpręŜenie.
*
*
Kiedyś w zastępstwie stałego
Na egzaminie w seminarium
sióstr
boromeuszek
kleryk nie odpowiedział na Ŝadne pytanie spowiednika
i egzaminator w rubryce „Ocena" wpisał spowiedzi słuchał o. Kleofas. Jedna z
mu „osioł". Kleryk, widząc to, pomyślał: zakonnic wychodzi z zakrystii po
spowiedzi i śmieje się. PrzełoŜona
„Ks. profesor się podpisał, a ocena?"
zgorszona pyta:
*
Czego się siostra po spowiedzi
Namówiony przez kolegów kleryk poszedł do rektora poprosić o zezwolenie śmieje?
na wycieczkę na Bielany. Tam podobno Bo ojciec przerwał mi i
powiedział: „Nie klyć mi, jeno grzechy
jest relikwia Ducha Świętego - skrzydło.
*
godej. Klycisz i klycisz."
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Msza święta,

Liturgiczne ABC

(fragmenty)
Ks. Maciej Zachara MIC
(Odcinek 15)
Dzieje celebracji Eucharystii
Przy
wejściu
do
kościoła
znajdował
się
przedsionek
dla
katechumenów,
którzy
pozostawali
oddzieleni
od
reszty
Wiernych
i
uczestniczyli tylko w liturgii słowa —tak
było przynajmniej do VI wieku, gdyŜ potem
w Rzymie chrzczono przede wszystkim
małe dzieci. Jeśli było to moŜliwe, kościoły
budowano na osi wschód-zachód, jako Ŝe
pozostawał w mocy zwyczaj modlitwy
twarzą
w
kierunku
wschodnim
(wschodzące
słońce
symbolizowało
Jezusa Chrystusa). W Rzymie moŜna
takŜe spotkać bazyliki skierowane apsydą
na zachód (np. Bazylika św. Piotra). W
takiej sytuacji celebrans podczas modlitwy
eucharystycznej zwracał się twarzą w
kierunku drzwi, a nie w kierunku apsydy.
Na tej podstawie niektórzy wysnuwają
wniosek, Ŝe w Rzymie pozycja celebransa
twarzą do Indu była normą. Taki pogląd jest
wynikiem nieporozumienia, gdyŜ idea
celebracji „twarzą do wiernych" z przyczyn
duszpasterskich pojawiła się dopiero w XX
wieku, a staroŜytne chrześcijaństwo
zupełnie jej nie znało. W tamtym okresie
chodziło o zwrócenie się na wschód, co gdy
kościół miał apsydę po stronie zachodniej
— oczywiście pociągało za sobą zwrócenie
się celebransa twarzą do wiernych, gdyŜ
podczas modlitwy eucharystycznej wierni
nie odwracali się plecami do ołtarza. W
pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa
około 90 procent wszystkich kościołów
zostało zbudowanych na osi wschód-

zachód.
Wschodnie
chrześcijaństwo
pozostaje do dziś wierne tej tradycji,
Zachód przestał przywiązywać do niej
wagę mniej więcej od czasu renesansu.

Obrzędy Mszy świętej w „okresie
klasycznym" liturgii rzymskiej
Najstarszy znany opis Eucharystii
w Rzymie pochodzi z Apologii św. Justyna
męczennika (ok. 150). O rozwoju obrzędów
Mszy świętej w ciągu następnych sześciu
wieków wiemy bardzo mało, gdyŜ jedynym
źródłem informacji są nieliczne wzmianki w
róŜnych pismach z okresu IV-VII wieku.
Kolejnym, niezwykle cennym dokumentem,
dającym nam wyobraŜenie o rzymskiej
liturgii Mszy świętej, jest Ordo Romanus I z
końca siódmego stulecia. Ordo było swego
rodzaju przewodnikiem dla celebransa i
pozostałych osób pełniących róŜne funkcje
w liturgii. Do kaŜdej czynności liturgicznej
(liturgia Eucharystii, obrzędy Wielkiego
Tygodnia, katechumenat, chrzest, oficjum,
pogrzeb itd.) redagowano oddzielne ordo, z
których kilkadziesiąt zachowało się do
naszych czasów. Ordo Romanus I — choć
stanowi bardzo dokładny opis uroczystej
Mszy papieskiej, odprawionej w Bazylice
Santa Maria Maggiore (Matki BoŜej
Większej) w Rzymie, w Wielkanoc ok. 700
roku — pozwala jednak na zorientowanie
się w obrzędach Mszy świętej w ogóle.
Spróbujmy je pokrótce prześledzić.
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