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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Bo¿e Cia³o
Święto Ciała i Krwi Pańskiej (w
tradycji ludowej: BoŜe Ciało) w Kościele
katolickim to uroczystość liturgiczna ku
czci Najświętszego Sakramentu. Wierni
szczególnie
wspominają
Ostatnią
Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina
w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. W
Polsce święto to obchodzi się w
czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej,
a więc jest to święto ruchome
wypadające zawsze 60 dni po
Wielkanocy. W niektórych krajach
przenoszone jest na kolejną niedzielę.
Święto
to
zostało
ustanowione na skutek widzeń bł.
Julianny z Cornillon. Pod ich
wpływem bp Robert ustanowił w 1246
r. takie święto dla diecezji Liege. W
1252 r. zostało ono rozszerzone na
Germanię. W 1263 miał miejsce cud
eucharystyczny w Orvieto, gdy hostia
w
rękach
wątpiącego
w
transsubstancjację księdza zaczęła
krwawić. W 1264 r. papieŜ Urban IV
bullą Transiturus ustanowił to święto

dla całego Kościoła. Uzasadniając
przyczyny wprowadzenia tego święta
wskazał:
zadośćuczynienie
za
zniewaŜanie Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie, błędy heretyków oraz
uczczenie
pamiątki
ustanowienia
Najświętszego Sakramentu, która w
Wielki Czwartek nie moŜe być
uroczyście obchodzona ze względu na
powagę Wielkiego Tygodnia.
c.d. str. 2

SŁOWO BOśE
(Mt. 26, 26-28)

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo,
połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało
moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im,
mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza,
która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów».
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Bo¿e Cia³o
c.d. ze strony 1

JednakŜe ze względu na
śmierć Urbana IV bulla ta nie została
ogłoszona, a tym samym święto nie
zostało ustanowione. Uczynił to
dopiero papieŜ Jan XXII, który umieścił
powyŜszą bullę w Klementynach
(1317).
W Polsce po raz pierwszy
wprowadził to święto bp Nanker w
1320 r. w diecezji krakowskiej. W
późnym średniowieczu i renesansie
największym
sanktuarium
kultu
BoŜego Ciała w Polsce był poznański

kościół BoŜego Ciała.
W Polsce obchody święta
wiąŜą się z procesją z Najświętszym
Sakramentem po ulicach parafii.
Procesja zatrzymuje się kolejno przy
czterech ołtarzach, przy których
czytane są fragmenty z kaŜdej z
Ewangelii związane tematycznie z
Eucharystią.
W Polsce Święto Ciała i Krwi
Pańskiej jest dniem ustawowo wolnym
od pracy.

Ksiêdzu Proboszczowi
z okazji urodzin i imienin
(13 czerwiec 2007)
„KaŜdy jest malarzem własnego Ŝycia:
wola jest jego podkładem,
cnoty – kolorami,
a Jezus Chrystus –
oryginałem do odtworzenia.”
Grzegorz z Nyssy
W tym jakŜe radosnym dla Ciebie dniu Ŝyczymy wielu łask
boŜych, orędownictwa Maryi i Twojego patrona
– św. Antoniego.
Parafianie
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na czerwiec 2007 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby Pan strzegł marynarzy i wszystkich związanych z morzem.

Intencja misyjna:
Aby Kościół w Afryce Północnej swoją obecnością i działalnością dawał
świadectwo miłości Boga do kaŜdej jednostki i kaŜdego narodu.

Ciekawostki Ró¿añcowe
RóŜaniec - z pozoru to
zwykła modlitwa. Modlitwa długa i
nuŜąca. Tak jednak nie jest!
RóŜaniec to nie jest zwykła
modlitwa - to sposób na Ŝycie!
Odmawiając
róŜaniec
oddajemy wszystkie nasze radości
i smutki - całe nasze Ŝycie - Maryi.
Gdy zwracamy się do Niej z
ufnością, moŜemy być pewni, Ŝe
Ona wstawia się za nami u Swego
Syna - Jezusa.
RóŜaniec
jest
zatem
modlitwą zawierzenia, która kieruje
nas przez Maryję do Jezusa.
Odmówienie całej części róŜańca
trwa 25 minut... To jedyne 25
minut z 1440 - które otrzymujemy
od Boga kaŜdego dnia!
O mocy róŜańca moŜna
pisać wiele - jednak to kaŜdy
osobiście musi się o niej
przekonać. Spróbuj moŜe juŜ dziś

porozmawiać z Maryją trzymając w
ręku róŜaniec. Ja spróbowałam i
wiem, Ŝe radości i pokoju, jakie
daje mi ta modlitwa, nie da mi
Ŝaden człowiek.
*
Gdy na dwa dni przed jego
śmiercią, zapytano o. Pio, co
miałby waŜnego do przekazania
ludziom, odpowiedział: "Chciałbym
zaprosić wszystkich grzeszników z
całego świata, aby kochali Matkę
BoŜą.
Odmawiajcie
zawsze
róŜaniec. I odmawiajcie go tak
często, jak tylko moŜecie. Szatan
stara się zawsze zniszczyć tę
modlitwę, ale mu to się nigdy nie
uda. To jest modlitwa Tej, która
króluje nad wszyskim i wszystkimi.
To ona nauczyła nas modlić się na
róŜańcu, tak jak Jezus nauczył nas
mówić Ojcze nasz."
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Pielgrzymka do
Kamienia Œl¹skiego
Dnia 11 maja odbyła się opowiadanie kawałów.
pielgrzymka
parafialna
do
W
drodze
powrotnej
Sanktuarium św. Jacka OdrowąŜa w zwiedziliśmy
równieŜ
pięknie
Kamieniu Śląskim. Zaraz po przybyciu odnawiany Zespół Pałacowo-Parkowy
na miejsce uczestniczyliśmy w mszy Pławniowice niedaleko Gliwic. Został
św. w kaplicy św. Jacka. Modliliśmy się on wpisany na listę światowego
do patrona naszej diecezji za całą dziedzictwa kultury UNESCO. Kaplica
naszą parafię, takŜe za tych, którzy nie tego pałacu jest zarazem kościołem
mogli w tej pielgrzymce uczestniczyć. parafialnym Pławniowic. Jest to
Następnie
zwiedziliśmy zamek,
którego kaplica jest
częścią.
Jest
to
miejsce narodzin św.
Jacka oraz jego
krewnych
–
bł.
Czesława
i
bł.
Bronisławy.
Przez
lata popadł w ruinę.
W 1994 r. niewiele
osób wierzyło, Ŝe ten
walący się budynek
uratować
moŜna
przed zburzeniem.
Na
szczęście
znaleźli
się
sponsorzy,
dzięki
którym obecnie stanowi on Centrum wspaniały obiekt, który niestety
Naukowe i Rekolekcyjne mogące niszczał po II wojnie światowej.
pomieścić
kilkadziesiąt
osób. Miejsce to ma bardzo ciekawą historię.
Odwiedziliśmy takŜe piękny Jedną z ciekawostek jest fakt, iŜ jeden
kościół
parafialny
w
Kamieniu z właścicieli tego pałacu – Franciszek
Śląskim.
Ballestrem
był
od
1896
r.
Kolejnym punktem pielgrzymki przewodniczącym Reichstagu.
była Góra św. Anny. Tam pomodliliśmy
Teraz
odnawiane
są
się przed figurą patronki Śląska, a najciekawsze sale, a całość stanowi
jeden z franciszkanów opowiedział Ośrodek
Edukacyjno-Formacyjny
nam o babci Jezusa i o bazylice. Diecezji Gliwickiej.
Później znaleźliśmy chwilę czasu na
ab
posiłek i wspólne śpiewanie oraz
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INTENCJE MSZALNE
Piątek
1800
Sobota
1800
Niedziela
800
1000
1430
Poniedziałek
800
Wtorek
800
Środa
800
Czwartek
800
1000
Piątek
1800
Sobota
1800
Niedziela
800
1000
1430
Poniedziałek
800
Wtorek
800
Środa
800

1 czerwiec
R. Miliczek
2 czerwiec
Za + Helenę
3 czerwiec
R. Pisarski

4 czerwiec
5 czerwiec
R. Miliczek
6 czerwiec
7 czerwiec
BoŜe Ciało

8 czerwiec
R. Michalski
9 czerwiec
R. Szczygieł
10 czerwiec
R. Kędzia

11 czerwiec
12 czerwiec
13 czerwiec
1) Fatimka
2) Ku czci św. Antoniego w
int. Ks. Proboszcza

Czwartek
1800

14 czerwiec

Piątek
1800
Sobota
1800
Niedziela
800
1000
1430
Poniedziałek
800
Wtorek
800
Środa
800
Czwartek
1800
Piątek
1800
Sobota
1600
1800
Niedziela
800
1000
1430
Poniedziałek
800
Wtorek
800
Środa
800

15 czerwiec
16 czerwiec
Za + z rodz. Michalczyk
17 czerwiec

R. Stolarski
18 czerwiec
19 czerwiec
20 czerwiec
21 czerwiec
22 czerwiec
R. Słupik
23 czerwiec
R. Jóźwik
Za + Marię Jojko-1 rocz. śm.

24 czerwiec
R. Kędzia
R. Miliczek
R. Kuś
25 czerwiec
26 czerwiec
27 czerwiec
Z podz. Za odebrane łaski w
pewnej intencji

Czwartek
1800

28 czerwiec

Piątek
1800
Sobota
1800

29 czerwiec
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W int. Ks. Piotra Jarząbka

30 czerwiec

HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Czerwiec/Lipiec 2007
Szuła Małgorzata
2 czerwiec 2007

Ciszewska ElŜbieta
Kalisz Gertruda
Gimlik Ilona

9 czerwiec 2007

Gracka Jadwiga
Gracka Ewa
Rzepiak Anna

16 czerwiec 2007

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

23 czerwiec 2007

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Tyrała Urszula

30 czerwiec 2007

Wesołowska BoŜena
Słowicka Iwona
Kulij Janina

7 lipiec 2007

Geisler Ruta
Szczepanek Janina
RoŜek Aniela

14 lipiec 2007

Bubała Anna
Kołodziejczyk Krystyna
Michalska Krystyna

21 lipiec 2007

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

28 lipiec 2007

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: Kawa z kardamonem
SKŁADNIKI: (na 4 porcje)
- 4 czubate łyŜeczki kawy
rozpuszczalnej
- 3 łyŜeczki cukru białego
- 250 ml śmietany 30%
- 0,5 łyŜeczki cukru
waniliowego
- brązowy cukier
trzcinowy do dekoracji
- mielone owoce
kardamonu
- cynamon mielony

Zaparzamy kawę: do 4 małych
filiŜanek wsypujemy po 1 łyŜeczce
kawy
I
dodajemy
odrobinę
kardamonu (mniej więcej tyle jak
duŜe ziarno ryŜu). Śmietanę
ubijamy z białym cukrem I
cukrem waniliowym. Na kaŜdej
kawie
kładziemy
ubitą
śmietanę,
a
wierzch
posypujemy
brązowym
cukrem oraz mielonym
cynamonem.
gmb

HUMOR (pielgrzymkowy)
Za nami pierwsze tegoroczne pielgrzymki: parafialna do Kamienia Śląskiego i
pielgrzymka męŜczyzn do Piekar.
Ks. Joachim Hilczer rodem z
Hajduk, wyświęcony w 1935 roku, przy
odprawianiu na pielgrzymce drogi
krzyŜowej
zapowiedział stację III
następująco: „Pan Jezus pierwszy roz
prasknął na ziemię."

Ksiądz proboszcz tak to wydarzenie
skomentował:
„Kochani
pątnicy.
Jeszcze nie doszliśmy do Wambierzyc,
a juŜ się stoł pierwszy cud.
»Śpiewokowi« ajerkoniak z rugzaka
ślecioł, a nie strzaskoł się."

*

*

Ks. proboszcz Paweł Michatz z
Józefowca, poprzednik księdza Józefa
Stokowego,
w
niedzielę
przed
pielgrzymką do Częstochowy tak
napisał w ogłoszeniach parafialnych:
Jutro wychodzi pielgrzymka z naszej
parafii do Częstochowy. UwaŜajcie na
portmaneje. Tam będzie biskup."

Czasem
ku
uciesze
pielgrzymów i księŜy „śpiewok" się
pomylił i odczytał nie tylko tekst pieśni,
którą naleŜało zaśpiewać. I tak, zamiast
przepowiedzieć: „O Maryjo, wsławiona,
Tyś jest nasza obrona", zaczął: „O
Marijo, itede i te małe gwiazdki dwie."
Niekiedy uwagi „śpiewoka" wplecione w
tekst
pieśni,
który
przepowiadał
pielgrzymom, zabrzmiały zabawnie przykład: widząc dziurę w moście,
zaśpiewał: „Dejcie pozór, bo tu dziura w
moście", a ludzie odpowiedzieli „O
Maryjo, dziura w moście." Przykład ten
wszedł do repertuaru dowcipów
pielgrzymkowych.

*
Jeden
ze
„śpiewoków"
pątujących do Wambierzyc zwykł do
plecaka zabierać ajerkoniak, by czasem
sobie „przeczyścić" gardło. Pech chciał,
Ŝe gdy chował do plecaka flaszkę po
zrobieniu łyka tego trunku, przez dziurę
w plecaku butelka spadła na bruk, ale
się nie stłukła.
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8 X Radość
czyli o ośmiu błogosławieństwach
Kazania na Górze
(Odcinek 8)
(napisała Anna Kamieńska, wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1985)

Radość trzecia (2)
Błogosławieni,
albowiem oni

Radość czwarta (1)
którzy
płaczą, Błogosławieni, którzy łakną i pragną
będą pocieszeni. sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni.

Są jeszcze inne łzy. Łzy
współczucia. Napełniają się nimi nasze
oczy, gdy widzimy, Ŝe płaczą inni. śe
cierpią. Nie odwracamy wzroku od
cierpienia. Widzimy dziewczynkę, która ma
chore nóŜki i nie moŜe chodzić. Jest juŜ
duŜa, ale mama pcha ją w wózeczku jak
małe dziecko. Widzimy, Ŝe nasz kolega
płacze, bo jego ojciec jest bardzo chory i
jest w szpitalu. śal nam skaleczonego
palca nie tylko wtedy, kiedy to nasz własny
palec. A to nazywa się współ-czucie.
Współczuć to znaczy cierpieć razem.
Płakać z płaczącymi.
Czasem
tak
bardzo
współczujemy komuś, Ŝe chcemy go
pocieszać:
— Nie płacz. Wszystko będzie dobrze.
Wszystko się jeszcze ułoŜy.
KaŜde słowo pociechy jest dobre.
Nawet to nieporadne, jąkające się,
nieumiejętne. Bo za tym naszym
nieporadnym ludzkim słowem pociechy
stoi wielka obietnica pocieszenia, która
przychodzi od Boga.
To Bóg otrze wszelką łzę — mówi
Pismo Święte.
Więc to prawda, Ŝe szczęśliwy
jest ten, kto płacze i kto od Boga
spodziewa się pocieszenia.
I to jest radość trzecia.

Co to znaczy łaknąć? To
znaczy odczuwać głód. Być głodnym.
MoŜna łaknąć chleba, kiedy się nie
jadło śniadania. MoŜna pragnąć
mleka. Na wycieczce w górach moŜna
pragnąć wody. Zimnej orzeźwiającej
źródlanej wody. MoŜna łaknąć
słodkiego jabłka, pragnąć róŜowej
oranŜady z bąbelkami. Ale to juŜ moŜe
łakomstwo. Kto naprawdę zaznał
głodu i pragnienia, wie, jakie to
straszne. Na naszej ziemi są jeszcze
dzieci, które naprawdę są głodne i
umierają z głodu.
Ale głody i pragnienia bywają
róŜne. MoŜna być głodnym uśmiechu,
kiedy wszyscy wokoło są smutni.
MoŜna być spragnionym wesołości.
MoŜna być głodnym pocałunku mamy,
gdy wyjedzie i jest daleko. MoŜna
pragnąć rozmowy z ojcem. śeby usiadł
blisko i Ŝeby moŜna było z nim
porozmawiać, jak rozmawiają dorośli o
waŜnych sprawach.
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