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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Sakrament Ducha Œwiêtego
Nasze

parafialne

Zesłanie

Ducha Świętego przypadło w piątek
16 kwietnia br. w ramach wizytacji
kanonicznej. W tym dniu podczas
uroczystej

Mszy

świętej

ksiądz

arcybiskup Damian Zimoń udzielił
Sakramentu Bierzmowania młodzieŜy
klas gimnazjalnych.
Była

to

bardzo

podniosła

uroczystość. MłodzieŜ przygotowana
przez uczestnictwo w katechezach
oraz

przez

Sakrament

Pokuty

i

Pojednania w skupieniu i modlitwie
przeŜywała wraz ze swoimi świadkami
i

bliskimi

to

waŜne

wydarzenie.

Podniosłość nastroju podkreślały >>>

SŁOWO BOśE
(Dz 2, 1 - 4)

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy
razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie
gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im teŜ
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na kaŜdym z nich spoczął jeden. I wszyscy
zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im
Duch pozwalał mówić.
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Sakrament Ducha Œwiêtego
cd ze str. 1
Pańskiego,

zwłaszcza

przez

udział we Mszy świętej. KaŜda
niedziela

to

pamiątka

Zmartwychwstania Pana Jezusa
i

pamiątka

Zesłania

Ducha

Świętego.
śyczę

wszystkim

młodym parafianom obdarzonym
mocą Ducha Świętego przez
Sakrament

umocnienia

w

takŜe piękny wystrój kościoła oraz wierze, aby przez całe swoje Ŝycie
wspaniała słoneczna pogoda.
TuŜ

przed

namaszczenia

korzystali z natchnień i darów Ducha

obrzędem Świętego. śyczę, aby byli otwarci na

olejem

KrzyŜma ich przyjęcie i kierując się nimi, byli

Świętego ksiądz arcybiskup w homilii autentycznymi katolikami, to znaczy
zwracając się do młodzieŜy wyjaśnił, świadkami Boga we współczesnym
na

czym

polega

istota

świadectwa.

Przypomniał

równieŜ,

bierzmowani

Ŝe

mają

dawania świecie.
Tadeusz Ciwis

obowiązek

ustawicznego

dawania

świadectwa

w

swoim

środowisku

oraz

męŜnie

wyznawać wiarę, a w razie
konieczności odwaŜnie ją
bronić.
szanowanie

Apelował

o
Dnia
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Spotkanie ks. Arcybiskupa z Rad¹
Duszpastersk¹ i Charytatywn¹

W
ramach
wizytacji
kanonicznej w piątek 16 maja po Mszy
Św. odbyło się na probostwie
spotkanie ks. arcybiskupa Damiana
Zimonia z Radą Duszpasterską i
Charytatywną naszej parafii. Obecny
był równieŜ ks. Dziekan J. Walisko proboszcz
Sanktuarium Matki
BoŜej w Bujakowie.
Na wstępie
ks. proboszcz A.
Cebula przywitał
ks. Arcybiskupa i
pozostałych gości.
W
krótkim
sprawozdaniu
przybliŜył „Ŝycie”
naszej parafii. W
dekanacie
mikołowskim
jesteśmy najmniej
liczną parafią. Ks.
Arcybiskup wyraŜał

szczególną troskę o
Ŝycie
religijne
młodzieŜy
naszej
parafii.
Prosił
o
modlitwę w intencji
młodych
parafian.
Zainteresowany był
równieŜ
stroną
internetową naszej
parafii, gazetką i
kroniką parafialną.
Ks. Arcybiskup mile
zaskoczony był tym,
Ŝe tak mała parafia
corocznie organizuje
pielgrzymki
do
sanktuariów w kraju i
za granicą. Zachęcał do dalszego
pielgrzymowania.
Spotkanie
przebiegało w miłej i serdecznej
atmosferze.
H.H.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na maj 2010 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby połoŜono kres zasmucającemu i niegodziwemu handlowi Ŝywymi
istotami, którego ofiarą padają niestety miliony kobiet oraz dzieci.

Intencja misyjna:
Aby kapłani, zakonnice, zakonnicy oraz świeccy zaangaŜowani w
apostolat potrafili rozbudzać entuzjazm misyjny w powierzonych ich opiece
wspólnotach.

Spotkanie grup modlitewnych z ks. Arcybiskupem
(17 kwietnia 2010)
Drugiego
dnia
wizytacji
kanonicznej odbyło się spotkanie grup
modlitewnych. W ramach tego
spotkania
rozwaŜaliśmy
pod
przewodnictwem
abp.
fragment
Ewangelii. W tych rozwaŜaniach brały
udział równieŜ osoby świeckie. Ten
sam fragment był czytany parę razy.
Na koniec ksiądz arcybiskup w krótkiej
homilii wyjaśnił nam znaczenie
przeczytanego fragmentu Pisma Św.
co pomogło nam lepiej go
zrozumieć. Była teŜ odczytana
modlitwa wiernych w intencji:
kapłanów,
ojczyzny,
wszystkich grup działających
przy parafii oraz za zmarłych
członków naszych grup jak i za
ofiary katastrofy samolotowej
pod Smoleńskiem. Spotkanie
to skończyło się wspólną
modlitwą
i
błogosławieństwem.
Po tym spotkaniu była
odprawiona Msza Św. w

intencji rodzin. W czasie Mszy
małŜeństwa podeszły do ołtarza gdzie
w obecności abp. odnowiły przysięgę
małŜeńską.
Błogosławieństwo
małŜeństw i rodzin zakończyło Mszę
Św. Kiedy zakończyła się Msza Św.,
na spotkanie z abp. przyszła młodzieŜ
naszej parafii. Głownie ta, która z rąk
abp. podczas wczorajszej Mszy Św.
przyjęła bierzmowanie jak i młodzieŜ
starsza.
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CWB

INTENCJE MSZALNE
Maj 2010
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Maj - Czerwiec 2010

1 maja 2010

Rodzice dzieci pierwszokomnijnych

8 maja 2010

Rodzice dzieci obchodzących 1-szą rocznicę
komunii
Polok Anna

15 maja 2010

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

22 maja 2010

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Wesołowska Monika

29 maja 2010

Wesołowska BoŜena
Słowicka Iwona
Kulij Janina

5 czerwca 2010

Geisler Ruta
Szczepanek Janina
RoŜek Aniela

12 czerwca 2010

Bubała Anna
Mazur Barbara
Michalska Krystyna

19 czerwca 2010

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

26 czerwca 2010

Kawka Zofia
Tyrała Janina

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 BOGRACZ
Słynna węgierska zupa gulaszowa

Wrzucić drobno posiekaną cebulę, lekko
ją zezłocić. Zdjąć naczynie z ognia,
wsypać paprykę w proszku, wymieszać.
Dorzucić wołowinę pokrojoną w drobną
kostkę i dusić całość przez około 2 minuty,
ewentualnie wlewając odrobinę wrzącej
wody (papryka nie moŜe się przypalić!).
Dolać szklankę gorącej wody, wrzucić
drobno posiekaną paprykę, pokrojonego w
ćwiartki pomidora bez szypułki i wyciśnięty
czosnek, pokrojone w małą kostkę
marchewki i pietruszki oraz kminek. Dusić
na niewielkim ogniu, w razie potrzeby
podlewając nieco wodą (wody nie moŜe
być zbyt duŜo, mięso winno się dusić w tak
zwanym krótkim sosie). Kiedy mięso
zmięknie, wrzucić ziemniaki pokrojone w
kostkę i dolać tyle wody, by całość miała
konsystencję gęstej zupy. Gotować, aŜ
Przygotowanie:
ziemniaki będą miękkie. Przyprawić solą i
Słoninę wytopić w rondlu. Jeśli pieprzem, podawać z białym pieczywem.
gmb
uŜywamy smalcu, naleŜy go roztopić.

Składniki:

* 800 g wołowiny bez kości
* 50 g wędzonej słoniny lub 2 łyŜki
smalcu
* 2 duŜe cebule
* 1 łyŜka słodkiej papryki w proszku
* 2 świeŜe Ŝółte lub zielone papryki
* 1 duŜy pomidor
* 1–2 ząbki czosnku
* 3 marchewki
* 2 pietruszki
* 600 g ziemniaków
* 1 suszona papryczka czereśniowa lub
czuszka
* 1 łyŜeczka kminku
* sól
* świeŜo zmielony czarny pieprz

K¹cik humoru
Wikarymi w kościele Mariackim w
Katowicach za czasów proboszczowania
księdza prałata Stanisława Maślińskiego
byli ks. Franciszek Woźnica i ks. Emanuel
Francuz. Puszki z Przenajświętszym
Sakramentem chowali zawsze w głębi
tabernakulum, ks. prałat zaś był niskiego
wzrostu i niekiedy nie mógł ich dosięgnąć.
Wspinając się z wielkim wysiłkiem, sięgał
po puszki z hostiami. A po południu
spotykali się zazwyczaj na kawie u
jednego z wikarych. Pewnego dnia ks.
regens ze stoickim spokojem rzekł:
„PrzeŜyłem juŜ okupację francuską (miał
na myśli ks. Francuza) i furmańską (miał
na myśli ks. Woźnicę), ale proszę mnie nie
karać Panem Jezusem."
*
Ks. regens Stanisław Maśliński
chodził w niektóre niedziele po kolekcie.
Przeciskając się wśród notabli i

„niesamowitych" futer razu pewnego
zbliŜył się do bardzo zamoŜnego
parafianina i czekał. A ten tłumaczył się,
Ŝe nie wziął portfela. Wówczas ks. prałat
odparł: „To ja za pana wyłoŜę" i wyjął z
bocznej kieszeni okazały banknot.
*
Odbywała się msza św. za śp.
Adama Didura, dyrektora Opery Śląskiej w
Bytomiu. Mieli śpiewać Krystyna SzostekRadkowa
i
Bernard
Ładysz.
Dowiedziawszy się o Ładyszu, ks. prałat
Stanisław Maśliński powiedział do
wikarych:
Jak on swoją tubę otworzy, to
będzie huk. A zbliŜywszy się do Bernarda
Ładysza rzekł:
Mistrzu,
pan
ma
wielkie
moŜliwości wokalne, ale nasz kościół jest
nieduŜy, dlatego nie wszystkie musi pan
wykorzystać.
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Uœmiech Maryi jest Ÿród³em nadziei - Benedykt XVI
Fragmenty (15 wrzeœnia 2008 — Lourdes)
Maryja raduje się dzisiaj i zaznaje
chwały Zmartwychwstania. Jej łzy, wylane u stóp
krzyŜa, przemieniły się w uśmiech, którego nic nie
zgasi, podczas gdy niezmiennie otacza nas swą
matczyną troską. Spieszenie z pomocą Panny
Świętej na przestrzeni dziejów potwierdza to i
nieustannie wzbudza w ludzie BoŜym niezłomną
ufność do Niej — modlitwa «Souvenez-vous»
bardzo trafnie oddaje to uczucie. Maryja kocha
kaŜde ze swych dzieci, a ze szczególną troską
pochyla się nad tymi, którzy podobnie jak Jej Syn
w godzinie Męki doświadczają cierpienia — kocha
ich po prostu dlatego, Ŝe są Jej dziećmi, zgodnie z
wyraŜoną na KrzyŜu wolą Chrystusa.
Psalmista, który z odległej perspektywy
dostrzega tę więź matczyną, łączącą Matkę
Chrystusa z ludem wierzącym, w proroctwie
dotyczącym Maryi Dziewicy mówi: «moŜni narodu
szukają twych względów» (Ps 45 [44], 13). Tak
więc, pod wpływem natchnionego słowa Pisma,
chrześcijanie od dawien dawna szukają uśmiechu
Matki BoŜej — tego uśmiechu, który tak cudownie
umieli oddać i uwydatnić średniowieczni artyści.
Tym uśmiechem Maryja obdarowuje wszystkich,
jednakŜe w sposób specjalny tych, którzy cierpią,
by mogli znaleźć w nim pociechę i ukojenie.
Szukanie uśmiechu Maryi nie jest przejawem
naboŜnego lub niemodnego sentymentalizmu, lecz
właściwym wyrazem Ŝywej i głęboko ludzkiej więzi,
jaka łączy nas z Tą, którą Chrystus dał nam za
Matkę.
Pragnienie wpatrywania się w uśmiech
Dziewicy nie jest uleganiem niekontrolowanej
wyobraźni. Samo Pismo Święte ukazuje nam go
na ustach Maryi śpiewającej w Magnificat: «Wielbi
dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu,
moim Zbawcy» (Łk 1, 46-47). Kiedy Najświętsza
Maryja Panna składa Bogu dziękczynienie, bierze
nas na świadków. Jakby z wyprzedzeniem, Maryja
dzieli z nami, Jej przyszłymi dziećmi, radość
przepełniającą Jej serce — tak by radość ta stała
się takŜe naszym udziałem. Za kaŜdym razem,
kiedy odmawiamy Magnificat, stajemy się
świadkami Jej uśmiechu. Tutaj w Lourdes, w
trakcie objawienia, które miało miejsce w środę 3

marca 1858 r., Bernadetta w szczególny sposób
kontemplowała ten uśmiech Maryi. Był on pierwszą
odpowiedzią, jaką Piękna Pani dała małej
widzącej, która pragnęła dowiedzieć się, kim jest.
Zanim kilka dni później Maryja przedstawiła się
Bernadetcie jako «Niepokalane Poczęcie», dała jej
najpierw poznać swój uśmiech, który był
najwłaściwszym wstępem do objawienia jej swojej
tajemnicy.
W uśmiechu, jakim obdarowuje nas
najznakomitsza z wszystkich istot stworzonych,
wyraŜona zostaje nasza godność dzieci BoŜych,
godność, której nie traci nigdy człowiek dotknięty
chorobą. Ten uśmiech, będący prawdziwym
odbiciem BoŜej serdeczności, jest źródłem
niezłomnej
nadziei.
Niestety,
wiemy,
Ŝe
długotrwałe cierpienia zaburzają nawet najbardziej
stabilne poczucie równowagi Ŝyciowej, podwaŜają
najmocniejszą ufność, a czasem prowadzą nawet
do utraty wiary w sens i wartość Ŝycia. Bywają takie
chwile próby, których człowiek nie jest w stanie
znosić sam, bez pomocy łaski BoŜej. Kiedy nie
udaje się juŜ znaleźć właściwych słów, coraz
większa staje się potrzeba kochającej obecności
— szukamy wtedy bliskości nie tylko osób, z
którymi łączą nas więzy krwi czy przyjaźni, lecz
takŜe bliskości ludzi, z którymi złączeni jesteśmy
przez wiarę. KtóŜ mógłby być nam bliŜszy od
Chrystusa i Jego świętej Matki, Niepokalanej? Oni
bardziej niŜ ktokolwiek inny potrafią nas zrozumieć
i pojąć cięŜar naszych zmagań z chorobą i
cierpieniem. W Liście do Hebrajczyków czytamy w
odniesieniu do Chrystusa, Ŝe nie jest On niezdolny
współczuć naszym słabościom, bowiem poddany
był «próbie pod kaŜdym względem podobnie [jak
my]» (por. Hbr 4, 15). Z całą pokorą pragnę
powiedzieć tym, którzy cierpią, zmagają się, i tym,
których nachodzi pokusa odwrócenia się od Ŝycia:
zwróćcie się ku Maryi! W uśmiechu Najświętszej
Panny ukryta jest w sposób tajemniczy siła, która
pozwala nadal toczyć walkę z chorobą i walczyć o
Ŝycie. U Niej takŜe znajdujemy łaskę pozwalającą
bez lęku czy Ŝalu pogodzić się z opuszczeniem
tego świata, gdy taka jest wola BoŜa.
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