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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

"Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha,
Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się
oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie
zdołają zniszczyć."
"Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych
i troska o dobro wspólne, szczególnie o to
dobro, jakim jest wolna Ojczyzna."
„I dlatego - zanim stąd odejdę, proszę was,
abyście całe to DUCHOWE DZIEDZICTWO,
któremu na imię POLSKA, raz jeszcze przyjęli
z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się,
i nie zniechęcili, - abyście NIE PODCINALI
sami TYCH KORZENI, z których wyrastamy.
Proszę was o to. Amen.”

Jan Paweł II

SŁOWO BOŻE
(Łk 24, 44 - 49)

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was,
gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie
w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby
rozumieli Pisma i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał
i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy
jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś
pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka».
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(modlitwa posiada imprimatur metropolity krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisza,
z 12 kwietnia 2011 r.)

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się
nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad
nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle, módl się za
nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem
człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem
i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej
rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień
Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na
głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę
życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie
ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na
ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata - zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami błogosławiony Janie
Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu
Chrystusa, Odkupiciela człowieka.
Módlmy się:
Miłosierny
Boże,
przyjmij
nasze
dziękczynienie za dar apostolskiego życia
i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła
II i za jego wstawiennictwem pomóż nam
wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie
głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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Benedykt XVI o Janie Pawle II
Benedykt XVI przypomniał, że Jan Paweł II okazywał miłość światu
pracy. Z udziałem 8 tysięcy pielgrzymów z włoskiego miasta Terni w
Watykanie odbyły się w sobotę obchody 30.rocznicy wizyty
polskiego papieża w tamtejszej hucie i spotkania z robotnikami.

Dzień wizyty polskiego papieża
w Kombinacie Metalurgicznym w Terni 19 marca 1981 roku to jedna z najważniejszych
dat jego pontyfikatu. Od tamtego wydarzenia
w uroczystość świętego Józefa Jan Paweł II
odwiedzał co roku fabryki, wielkie zakłady,
spotykał się z ludźmi pracy.
O więzach, jakie łączyły go ze
światem pracy przypomniał Benedykt XVI, który
w przemówieniu do uczestników pielgrzymki
z Terni podkreślił: "Licznie przybyliście na to

spotkanie z okazji 30. rocznicy wizyty Jana
Pawła II". "Dziś chcę wspominać go w sposób
szczególny ze względu na jego miłość do świata
pracy; słyszymy niemal, jak powtarza pierwsze
słowa, które wypowiedział zaraz po przybyciu do
Terni: +Głównym celem tej wizyty, która
przypada w uroczystość świętego Józefa, jest
dodanie otuchy wszystkim ludziom pracy
i wyrażenie im mojej solidarności, mojej
przyjaźni i mojej miłości+. Podpisuję się pod tymi
uczuciami"- zapewnił Benedykt XVI.
Przypomniał, że podczas odwiedzin
w mieście w Umbrii polski papież mówił
o "Ewangelii pracy" stwierdzając, że została ona
"napisana przede wszystkim przez fakt, że Syn
Boży, stawszy się człowiekiem, własnymi
rękami pracował" i że "prawdziwa praca fizyczna
wypełniła większą część Jego życia na ziemi
i weszła w dzieło Odkupienia człowieka i świata".
"Już to mówi nam o godności pracy,
o specyficznej godności pracy człowieka, która
jest częścią samej tajemnicy Odkupienia"
- zauważył Benedykt XVI. Następnie dodał:
"Ważne jest, by zrozumieć pracę w tej
chrześcijańskiej perspektywie. Często bowiem
widzi się w niej tylko narzędzie zarobku, jeśli nie
wręcz niekiedy na świecie środek wyzysku,
a więc obrazę samej godności osoby".
"Chciałbym
też
wspomnieć
o problemie pracy w niedzielę. Niestety w
naszych społeczeństwach rytm konsumpcji
grozi odebraniem nam także sensu święta
i niedzieli jako dnia Pańskiego i wspólnoty"
- ocenił Benedykt XVI.

Dzieci Maryi
W parafii została reaktywowana grupa Dzieci Maryi. Co dwa tygodnie dzieci spotykają
się na wspólnym spotkaniu, podczas którego modlą się, śpiewają i pogłębiają swoją wiedzę na
temat Boga, Jezusa i Maryi. Aktualnie na spotkania uczęszcza 5 dziewczyn i razem ze swoją
animatorką miło spędzają czas. Kolejne spotkania: 30 kwietnia, 14 maja, 28 maja o godz.
9.00. Więcej o nas można przeczytać na stronie internetowej parafii. W imieniu księdza
proboszcza i swoim serdecznie zapraszam zarówno chłopców jak i dziewczyny.
An. Magda
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje różańcowe na maj 2011 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby osoby pracujące w środkach przekazu zawsze
z szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności i godności
każdej osoby.
Intencja misyjna:

Aby Pan pomógł Kościołowi w Chinach wytrwać
w wierności Ewangelii i wzrastaniu w jedności.

Oto odpowiedź na pytanie: Jak
wybrano nowego papieża? Nie zamierzałem
być księdzem, oświadczył kiedyś w młodości
Karol Wojtyła. Kilkadziesiąt lat później
16 października 1978 roku ten sam człowiek
został 262 papieżem, który przybył z dalekiego
kraju. Tuż przed odlotem Wojtyły na konklawe
do Rzymu jedna z warszawskiich sióstr urszulanek zagaduje go:
- Nie wiem, czego życzyć eminencji, by
powrócił czy by tam został ?
- W naszym życiu jest tyle spraw, o których nic
nie wiemy siostro. Jedynie Bóg wie o naszym
życiu wszystko, odpowiedział przyszły papież.
W sobotę 14 października 1978 roku
rozpoczęło się konklawe. Wojtyła trafia do celi
numer 91. Głosowania rozpoczęły się
15 października. Wśród 111 obecnych
kardynałów przeważają włoskie nazwiska,
początkowo nikt nie zdobywa 75 głosów.
Początkowo Wojtyła dostaje zaledwie 5 głosów.
Z komina w oknie Kaplicy Sykstyńskiej unosi
się czarny dym. Jest to znak, że wybór nie
został dokonany. W następnych głosowaniach
kardynałowie biorący udział w konklawe
zaczynają się przekonywać do Wojtyły.
Podkreśla się jego zalety: doświadczony duszpasterz, kierował archidjecezją, kontynuator linii Soboru Watykańskiego II, humanistyczny
umysł, młody wiekiem i wysportowany, zna
języki. Następnego dnia wiadomo było, że

Włosi nie mają szans. Za to rośnie poparcie dla
Wojtyły. Zaskoczony tym faktem rozmawia
z prymasem Stefanem Wyszyńskim. Ten mu
tłumaczy "Jeśli cię wybiorą, musisz przyjąć. Dla
Polski." Przed godziną 17 zaczyna się ósme
głosowanie. Podczas liczenia głosów Wojtyła
czyta marksistowskie pismo filozoficzne. "Mam
czyste sumienie "odpowiada na uwagę jednego
z kardynałów, że tak nie wypada. Tymczasem
ilość głosów oddanych na niego wzrasta.
W pewnym momencie wyprostowuje się,
ujmując głowę w dłonie. Angielski kardynał
Georg Basil Hume powie potem: "Żal mi było
tego człowieka." Kiedy Wojtyła usłyszy, że
głosowało na niego 94 kardynałów, zaczyna
coś szybko pisać. "Pan jest tutaj i woła cię"
słyszy od znajomego kardynała Maxymiliana de
Furstenberga. Gdy wreszcze kardynał kamerling Jean Villot pyta Karola Wojtyłę po łacinie:
- Czy zgadzasz się?
Wojtyła spokojnie
odpowiada:
- W posłuszeństwie wobec Chrystusa, mojego
Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła
- świadom wszelkich trudności - przyjmuję.
Dopiero później okaże się, że będzie
to jeden z nadłuższych pontyfikatów w historii
kościoła. Po ponad 27 latach pontyfikatu
następcą Jana Pawła II zostanie jego najbliższy
współpracownik i przyjaciel Joseph Ratzinger.
W 2005 roku zostanie on nowym papieżem i
przyjmie imię Benedykt XVI.
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INTENCJE MSZALNE
Maj 2011
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
MAJ - CZERWIEC 2011
Gorol Barbara
7 maj 2011

Knapek Anna
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

14 maj 2011

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara
Gracka Ewa

21 maj 2011

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

28 maj 2011

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

4 czerwiec 2011

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

11 czerwiec 2011

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Wesołowska Monika

18 czerwiec 2011

Wesołowska Bożena
Słowicka Iwona
Rożek Aniela

25 czerwiec 2011

Bubała Anna
Mazur Barbara
Michalska Krystyna

2 lipiec 2011

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela

Jeżeli 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 humoru
Pomimo samotności, wielu obowiązków i brzemienia odpowiedzialności,
Papieża nie opuszczało poczucie humoru.
Jeszcze jako kardynał – na widok
(bardzo szczupłego) ojca Leona z Tyńca –
mówił: oto definicja mnicha, „kupa kości
owiniętych w czarny materiał”.
*
Kiedyś pociąg, którym jechał
wykładowca KUL-u, ksiądz Karol Wojtyła,
spóźnił się. Czekający na egzamin studenci – wobec braku egzaminatora – rozeszli
się. Pozostał tylko jeden ksiądz, który nie
znał Wojtyły – nie chodził na jego wykłady,
a do egzaminu przygotowywał się
z pożyczonych notatek.
Po dwóch godzinach wpadł niewiele starszy od zdającego, zziajany Wojtyła. Ksiądz
– student, ucieszony, że nie będzie zdawał
sam, zapytał:
- Stary, ty też na egzamin?
- Na egzamin – przytaknął ksiądz Wojtyła.
- Facet się spóźnia, wszyscy się rozeszli,
a ja czekam bo muszę zdawać dzisiaj
– wyjaśnił student.
- A co, nie znasz Wojtyły? – zapytał nowo
przybyły.
- Nie, to podobno nudny facet, nie
chodziłem na jego wykłady, mówili, że abstrakcyjne i bardzo trudne – tłumaczył student.
Od słowa do słowa rozmowa przekształciła
się w… powtórkę materiału. Wojtyła pytał,
słuchał i tak jasno tłumaczył zawiłe problemy filozoficzne, że student powiedział
w pewnym momencie:
- Stary, jaki ty jesteś obkuty! Proszę cię,
kiedy przyjdzie ksiądz profesor, nie
wchodź przede mną na egzamin, bo po
tobie na pewno obleję.
Jakież było jego przerażenie, kiedy
usłyszał:
- Daj indeks, jestem Wojtyła.
Ksiądz zdał na czwórkę z plusem –
wspomina ówczesna studentka, Krystyna
Sajdok – a KUL-owska młodzież, która
powtarzała sobie tę opowieść, zapałała do
profesora Wojtyły wielką sympatią.

*
Kiedyś Karol Wojtyła przyjechał
z wizytacją do jednej z podhalańskich
parafii. W progu kościoła przywitała go
jakaś góralka: „Eminencyjo, najprzystojniejszy Księże Kardynale”. A on na to: „No,
coś w tym jest”.
*
Czy Twoja diecezja powiększa
się? – zapytał Jan Paweł II jednego z polskich biskupów.
- Tak – odpowiedział hierarcha.
- Podobnie jak biskup – stwierdził Papież,
patrząc na sylwetkę swojego rozmówcy.
*
Z powodu choroby Papież nie
mógł pojechać do Gliwic. Odwiedził jednak
to miasto ostatniego dnia swojej wizyty
w Polsce. „Ja bym z takim papieżem nie
wytrzymał – powiedział. – Ma przyjechać,
nie przyjażdżo, potem znowu ni ma
przyjachać – przyjeżdżo”.
*
Wkrótce po zamachu zaczęto
wozić Jana Pawła II w oszklonym
samochodzie, tzw. papamibilu. To go
ponoć irytuje. Kiedyś w rozmowie z Ojcem
Świętym próbowano bronić tej „szklanej
klatki”:
- Ona zmniejsza ryzyko. Nic na to nie
poradzimy, że się lękamy o Waszą
Świątobliwość.
- Ja też – odpowiedział Papież – niepokoję
się o swoją świątobliwość.
*
W połowie lat 90. Jan Paweł II
zaczął mieć coraz większe problemy
z chodzeniem: przejście dłuższego
odcinka zajmowało mu coraz więcej czasu.
W 1994 roku, podczas obrad Synodu
Biskupów, Papież z trudem podszedł do
stołu prezydialnego i zamruczał pod
nosem: „Eppur si muove” [„A jednak się
porusza…”].
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Benedykt XVI
Zgromadziliśmy się wokół ołtarza
w pobliżu grobu apostoła Piotra, by złożyć
Ofiarę Eucharystyczną za wybraną duszę
czcigodnego Jana Pawła II w piątą
rocznicę jego śmierci. Czynimy to kilka dni
wcześniej, ponieważ w tym roku 2 kwietnia
przypada w Wielki Piątek. W każdym razie
rozpoczął się Wielki Tydzień, stanowiący
kontekst sprzyjający skupieniu i modlitwie,
w którym liturgia pomaga nam intensywniej rozpamiętywać ostatnie dni ziemskiego życia Jezusa. Pragnę wyrazić
wdzięczność
wszystkim,
którzy
uczestniczą w tej Mszy św. Witam serdecznie kardynałów — w szczególności arcybiskupa Stanisława Dziwisza — biskupów,
kapłanów, zakonników i zakonnice, jak
również pielgrzymów przybyłych z tej okazji z Polski oraz bardzo liczną młodzież
i licznych wiernych, którzy pragnęli wziąć
udział w tej celebracji.
(.....)
Drodzy bracia i siostry! Całe
życie czcigodnego Jana Pawła II upływało
pod znakiem tej miłości, zdolności ofiarnego dawania siebie, bez zastrzeżeń,
bez miary, bez wyrachowania. Kierowała
nim miłość do Chrystusa, któremu
poświęcił życie, miłość przeobfita i bezwarunkowa. I właśnie dlatego, że coraz
bardziej zbliżał się do Boga w miłości,
mógł stać się towarzyszem drogi dzisiejszego człowieka, rozsiewając w
świecie woń Bożej Miłości. Kto zaznał

radości poznania go i obcowania z nim,
mógł osobiście przekonać się, jak żywa
była w nim pewność, że «w krainie
żyjących będzie oglądał dobroć Pana», jak
słyszeliśmy w Psalmie responsoryjnym
(por. 27 [26], 13); ta pewność
towarzyszyła mu w ciągu życia,
a w sposób szczególny objawiła się
w ostatnim okresie jego pielgrzymowania
na tej ziemi: stopniowa utrata sił fizycznych nie naruszyła bowiem nigdy jego
mocnej jak skała wiary, jego świetlanej
nadziei i jego żarliwej miłości. Spalał się
dla Chrystusa, dla Kościoła, dla całego
świata: swoje cierpienie przeżywał do
końca z miłości i z miłością.
W homilii z okazji 25. rocznicy
swego pontyfikatu wyznał, że w chwili
wyboru zabrzmiało mocno w jego sercu
pytanie zadane Piotrowi przez Jezusa:
«Czy Mnie miłujesz? Czy miłujesz Mnie
więcej aniżeli ci?» (por. J 21, 15-16).
I dodał: «Każdego dnia trwa w mym sercu
ten dialog Jezusa z Piotrem, a w duchu
wpatruję się w to łaskawe spojrzenie
zmartwychwstałego
Chrystusa.
On,
świadomy mej ludzkiej ułomności, ośmiela
mnie, bym z ufnością jak Piotr odpowiadał:
'Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że
Cię kocham' (J 21, 17), i bym podejmował
zadania, jakie On sam mi powierzył»
(16 października 2003 r.). Słowa te pełne
są wiary i miłości, miłości Bożej, która
wszystko zwycięża!
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