nr 6 (20) czerwiec 2008 (rok 3)

Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Bo¿e Cia³o
Œmi³owice 2008

W wakacyjnym, lipcowo - sierpniowym numerze gazetki zapraszamy do lektury
sprawozdania z 1-szej, parafialnej, pieszej pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w
Bujakowie

SŁOWO BOśE
(Ps. 25, 4 - 5)
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieŜek! Prowadź mnie według Twej
prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję.
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Migawki z 1 - szej Komunii Œwiêtej.
Dnia 11 maja br. grupka naszych dzieci przyjęła po raz pierwszy Pana Jezusa
do swojego serca.

Przypuszczam, Ŝe był to czas radości dla nich samych jak i ich najbliŜszych.
Dobrze, Ŝe wróciły znowu stroje liturgiczne jako strój komunijny. Zaoszczędziło nam to
oglądania swoistej rewii mody jaką w ostatnich latach ogląda się podczas
pierwszokomunijnych uroczystości. Śmiem przypuszczać, Ŝe główny wpływ na ubiór
tych dzieci mieli rodzice. Cieszymy się, Ŝe nie dali się omamić modzie. Popatrzmy więc
jak to było w tym roku z tą Pierwszą Komunią św. W naszej parafii.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na czerwiec 2008 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby kaŜdy chrześcijanin zacieśniał głęboką, osobistą przyjaźń z Chrystusem i
dzięki temu mógł przekazywać kaŜdemu napotkanemu człowiekowi moc Jego
miłości.

Intencja misyjna:
Aby Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Quebecu w Kanadzie
pomógł coraz lepiej rozumieć, Ŝe Eucharystia jest sercem Kościoła i źródłem
ewangelizacji.

Drogi Ksiê¿e Proboszczu
W dniu Twoich urodzin I imienin przyjmij nasze Ŝyczenia
„ PodąŜaj śladami Boga, bo tylko On wie co najlepsze”
Niech to motto, nasz Drogi Duszpasterzu, prowadzi Cię przez trudne drogi Twego
posługiwania w BoŜej Owczarni, by inni patrząc na Ciebie równieŜ znajdowali właściwą
drogę swojego Ŝycia. Bądź nam drogowskazem i przykładem. Na tej drodze niech Ci
zawsze towarzyszy Matka BoŜa z Jezusem. Niech otaczają Cię swoją przemoŜną
opieką i rozleją swoje błogosławieństwo na dalsze lata Twojego Ŝycia. My parafianie
obiecujemy wspierać Cię naszą modlitwą i z serca Ŝyczymy Ci Szczęść BoŜe.

DZIEÑ OJCA
W maju wspominaliśmy z czułością nasze KOCHANE MATKI. Teraz w czerwcu
wspominamy NASZYCH OJCÓW. Wiemy przecieŜ, Ŝe bez ojca jest na świecie źle.
Jest wokół nas jakaś pustka, jesteśmy półsierotami. Nawet Bóg Ojciec w swej
niezmierzonej dobroci dał swemu Synowi na czas ziemskiego Ŝycia Opiekuna z krwi i
kości jakim był Święty Józef, dlatego pamiętajmy o NICH i dziękujmy IM za to, Ŝe są.
Bardzo dobitnie mówią nam o tym te oto słowa:
Gdy mój Ojciec jest blisko,
świat nie jest szary,
Lecz pełen kolorów.
Dlatego chciałbym Ci podziękować,
Ŝe o mnie nie zapominasz.
Mój świat zaczyna mówić,
gdy jesteś przy mnie.
Wspierajmy naszych ojców, ojczulków, tatusiów naszą modlitwą aby IM Dobry Bóg
Ojciec błogosławił, a Święty Józef miał ich stale w swojej opiece.
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Nasz pierwszy tegoroczny pielgrzymi szlak...
13 maja 1917 r. po raz pierwszy
objawia się Matka Boska trójce dzieci w
Fatimie.
13 maja 1981 r. podczas audiencji
na Placu Św. Piotra padają strzały raniące
Ojca św. Jana Pawła II
13
maja
2008
r.
dzieci
pierwszokomunijne naszej parafii z rodzicami
pielgrzymują do sanktuariów maryjnych, aby
przez ręce Maryi
wyrazić
wdzięczność
Bogu
za
przyjęcie
sakramentu
Ciała
i
Krwi
Pańskiej.
Szlak
naszej,
majowej
pielgrzymki
prowadził
do
sanktuariów
–
na
Leśniowa,
Świętą
Górkę
Przeprośną oraz
Częstochowy.
to
przepięknie
połoŜona
Leśniów
miejscowość w Jurze Krakowsko –
Częstochowskiej. Ogrom zieleni, spokój.
Miejsce o doskonałych walorach religijno –
turystycznych. Znajduje się tutaj sanktuarium
Matki BoŜej Patronki Rodzin. Od niedawna
jest jedynym na świecie Sanktuarium
Rodzinnych Błogosławieństw. W głównym
ołtarzu umieszczona jest cudowna łaskami
słynąca figurka Matki Boskiej Leśniowskiej. W
tym sanktuarium podczas Eucharystii
odświętnie ubrane dzieci pierwszokomunijne
naszej parafii przyjęły Jezusa do swoich serc.
Mszę św. celebrował ks. Proboszcz.
Historię sanktuarium przybliŜył nam
ojciec Paulin. Bo właśnie ojcowie i bracia z
zakonu Paulinów opiekują się tym miejscem.
Krótki relaks, posiłek i śpiew w okalającym
sanktuarium parku. Zaczerpnięcie wody z
cudownego źródełka i wyjazd w kierunku
Częstochowy, do Świętej Górki Przeprośnej.
Na naszej pielgrzymiej drodze kolejne
sanktuarium – Sanktuarium Świętego Ojca
Pio. Od wieków pielgrzymujący na Jasną
Górę pątnicy zostawiają tu swoje ślady,

przeŜywają akt pojednania. Schodzimy do
krypty jeszcze w budowie kościoła. Krótka
modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
Obok ołtarza znajdują się relikwie św. Ojca
Pio. W pokorze z modlitwą i śpiewem na
ustach całujemy relikwie świętego. Pieczę
nad sanktuarium sprawuje Instytut Zakonny „
Apostołowie
Jezusa
UkrzyŜowanego”.
Kustosz sanktuarium wprowadza nas w
historię
tego
miejsca.
Na
szczególną
uwagę zasługuje
Droga KrzyŜowa,
wpisana
w
cudowny
krajobraz
jurajski. Miejsce
to
sprzyja
relaksowi, ale teŜ
skupieniu
i
kontemplacji.
Stacje
Drogi
KrzyŜowej
w
formie
Biblii
przypominają
nam słowo BoŜe, kierowane przez Boga do
człowieka. Jest to droga miłości, wymagającej
ofiary i poświęcenia. śegnamy świętą Górkę
Przeprośną i jedziemy do Częstochowy.
Udajemy się przed oblicze Matki
Boskiej Królowej Polski. Jak zawsze w kaplicy
Cudownego Obrazu rozmodlone tłumy
wiernych . W maju szczególnie króluje biel. To
pierwszokomunijne dzieci ze wszystkich
zakątków naszego kraju przyjeŜdŜają do
Tronu Królowej Polski by
za jej
pośrednictwem podziękować Bogu za dar
Komunii Św.
MoŜe fizycznie trochę zmęczeni, ale
duchowo wzmocnieni wracamy autokarem do
Śmiłowic. My pielgrzymi wyraŜamy serdeczne
Bóg zapłać ks. Proboszczowi za odprawianą
Mszę
Św.
W
naszej
intencji,
za
przewodnictwo w modlitwach i śpiewie na
chwałę BoŜą i Jego Matki. Dziękujemy pani
Krystynie Michalskiej, naszej wieloletniej
organizatorce pielgrzymek za trud, serce i
pasję z jaką przygotowuje pielgrzymki.
Szczęść BoŜe !
H.H.
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INTENCJE MSZALNE
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2 czerwiec
3 czerwiec
4 czerwiec
5 czerwiec
O powołania
6 czerwiec
R. Michalska
7 czerwiec
R. Kurpas
8 czerwiec
R. Kędzia
R. Ciszewska
9 czerwiec
10 czerwiec
11 czerwiec
12 czerwiec
13 czerwiec
Fatimska
14 czerwiec
R. Fojt
15 czerwiec
R. Kołodziejczyk
R. Wojtynek
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16 czerwiec
17 czerwiec
18 czerwiec
19 czerwiec
20 czerwiec
R. Tyrała
21 czerwiec
R. Frank
22 czerwiec
R. Kędzia
R. Dyrda
23 czerwiec
R. Słupik
24 czerwiec
R. Miliczek
25 czerwiec
26 czerwiec
R. Ciszewski
27 czerwiec
28 czerwiec
R. Michalczyk
29 czerwiec
R. Pisarska
R. Winkler
30 czerwiec
R. Wieczorek

HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Czerwiec-Lipiec 2008
Michalska Krystyna
7 czerwiec 2008

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

14 czerwiec 2008

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

21 czerwiec 2008

Knapek Anna
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

28 czerwiec 2008

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara
Szuła Małgorzata

5 lipiec 2008

Ciszewska ElŜbieta
Kalisz Gertruda
Gimlik Ilona

12 lipiec 2008

Gracka Jadwiga
Gracka Ewa
Rzepiak Anna

19 lipiec 2008

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

26 lipiec 2008

Miketta Halina
Gracyalny Danuta

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 Beef Strogonow
Składniki (na 5 porcji)
- 1 kg mięsa wołowego b/kości najlepsza
jest polędwica
- 2 nieduŜe czerwone papryki
- 1/2 kg pieczarek
- 2 ogórki kwaszone
- 3 cebule
- przecier pomidorowy / mała
puszka/
- posiekana zielona pietruszka
- tłuszcz do smaŜenia
- sól, pieprz

Wykonanie
paseczki

Mięso kroimy w plastry i potem w
wzdłuŜ włókien nie solimy !

PrzesmaŜamy na tłuszczu, dodajemy cebule
pokrojoną w piórka, podlewamy wodą i dusimy
prawie do miękkości, dodajemy w takiej
kolejności - paprykę pokrojoną w
cienkie paseczki, pieczarki - w
paseczki, ogórki w paseczki.
Gdy
wszystko
jest miękkie, dodajemy
przecier
pomidorowy,
zagęszczamy
wodą
rozmieszaną z
mąką,
dosmaŜamy i na koniec
dodajemy garść zielonej pietruszki.
Ma być gęste . Jest to b. smaczna i
aromatyczna potrawa, wygląda b.
elegancko i smakowicie. Super
smakuje z pokrojoną bagietką.
gmb

HUMOR
- Tata, jako jest róŜnica między wizytą a
wizytacją? - pyta syn Masztalskiego.
- Wytłumaczę ci to, Synku, na
przykładzie. Widzisz, jak my jadymy do
mojej teściowej, a twojej, babci, to jest
wizyta - odpowiada Masztalski - a jak
ona przyjeŜdŜo do nos, to jest wizytacja.
*
LudoŜercy gotują Masztalskiego w
kotle. Co chwilę z kipiącego rosołu
wynurza się głowa Masztalskiego, a
stojący przy kotle kucharz raz po raz
uderza w nią z całej siły chochlą.
- Czemu tak bijesz tego człowieka? sroŜy się, zbliŜając do kotła, król
ludoŜerców.
- A bo królu - mówi rozwścieczony
kucharz - jeszcze chwila, a on mi cały
makaron wyŜre...
*
Ojciec ludoŜerca spaceruje z synem
nad brzegiem rzeki. Mija ich jakaś
kobieta.
- Taka chudzinka - mówi syn do ojca. MoŜe ją zjemy?
- Coś ty, same kości...
Po chwili widzą prawdziwą seksbombę i
syn znów zwraca się do ojca:

- MoŜe tę zjemy?
A na to ojciec:
- Coś ty! Tę zabierzemy, a mamę
zjemy...
*
Bardzo zmartwiony szeregowy Ecik
zwierza się Masztalskiemu:
- Panie kapralu, śniło mi się, Ŝech był
wołem i dowali mi jeść słoma.
- Nie przejmuj się, chłopie, to ino sen.
- Wom się tak dobrze godo, a jo rano nie
mioł w sienniku ani ździebełka słomy.
*
Podczas pierwszej musztry
kapral wydaje rozkazy:
- Baczność!... Na prawo patrz!...
Spocznij!... W lewo zwrot!...
Naprzód marsz!... Pluton stój!... Pluton,
baczność!... Nagle rekrut Ecik wychodzi
z szeregu i kieruje się w stronę koszar.
- Gdzie idziesz, ofermo! - woła kapral.
- Wiecie wy aby, o co wom chodzi?
- Co takiego?
- Psińco! Mom tego dość! Jak juŜ
bydziecie wiedzieć kaj momy iść to Ŝech
je w koszarach.
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Msza święta,

Liturgiczne ABC

(fragmenty)
Ks. Maciej Zachara MIC
(Odcinek 5)
Dzieje celebracji Eucharystii
Jeruzalem. Błogosławiony jesteś Ty, Panie,
Liturgiczna geneza Eucharystii który budujesz Jeruzalem. Amen.
Ŝydowska uczta świąteczna (2)
Błogosławieństwo nad chlebem (kiddusz)
Błogosławiony jesteś, Panie, nasz
BoŜe, Królu wszechświata, który dobywasz
chleb z ziemi.
Po błogosławieństwie łamie jeden z
chlebów, bierze kawałek dla siebie i rozdziela
wśród pozostałych, co ma wystarczyć na całą
ucztę. Następnie rozpoczyna się wieczerzę.
Dziękczynienie po uczcie (birkat-ha-mazon)
Skończywszy wieczerzę, w zwykłe
dni recytuje się Psalm 137, a w dzień szabatu
lub w święto Psalm 126. Następnie jeden z
obecnych, wyróŜniający się godnością,
rozpoczyna
birkat-ha-zimmum,
błogosławieństwo wstępne, czyli zaproszenie
do błogosławienia Boga, (...) a potem,
trzymając kielich, wygłasza błogosławieństwo:
Błogosławiony jesteś Panie, nasz BoŜe, Królu
wszechświata, który karmisz nas i cały świat
swoją dobrocią, łaską, łagodnością i
miłosierdziem. Błogosławiony jesteś Ty, Panie,
który karmisz świat.
Dzięki Ci składamy, Panie, nasz
BoŜe, poniewaŜ dałeś nam jako dziedzictwo
ziemią piękną dobrą i przestronną, Przymierze
i Prawo, Ŝycie i pokarm. I za to wszystko dzięki
składamy Tobie i błogosławimy Imię Twoje na
wieki. Błogosławiony jesteś Ty, Panie, za
ziemię i za poŜywienie.
Zmiłuj się, Panie, nasz BoŜe, nad
Izraelem, ludem Twoim, i nad Jerozolimą
miastem Twoim, nad świątynią Twoją i
przybytkiem
Twoim,
i
nad
Syjonem,
mieszkaniem chwały Twojej, i nad domem
wielkim i świętym, nad którym zostało wezwane
Imię Twoje. I odnów za naszych dni królestwo
rodu Dawida w jego miejscu, i prędko odbuduj

PowyŜszy tekst jest o niemal tysiąc
lat późniejszy od czasów Jezusa. Jeśli jednak
porównamy go z opisem Ostatniej Wieczerzy,
odkryjemy
daleko
idące
podobieństwo.
śydowski rytuał uczty moŜe nam dać pojęcie o
tym,
jak
prawdopodobnie
przebiegała
Eucharystia pierwszych chrześcijan. Struktura
obrzędu jest zgodna z przekazanym przez św.
Łukasza opisem Ostatniej Wieczerzy (Łk 22,1720): kielich wina (nieeucharystyczny) —
łamanie chleba — wieczerza — kielich wina
(eucharystyczny).
Natomiast
Ewangeliści
Mateusz i Marek bardzo wyraźnie rozróŜniają
„błogosławieństwo"
nad
chlebem
i
„dziękczynienie" nad winem, tłumacząc w ten
sposób hebrajskie słowa kiddusz (modlitwa
uświęcenia) i birkat ha-mazon (błogosławienie
Boga za posiłek). Do kiddusz nad chlebem
Jezus zapewne dodał słowa „To jest Ciało
moje", zaś do birkat ha-mazon: „To jest moja
Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana".

Eucharystia w Kościele pierwotnym
Didache (1)
Pierwsze
judeochrześcijańskie
Eucharystie zapewne kontynuowały schemat
Ŝydowskiego świątecznego posiłku rytualnego.
Interesującym świadectwem jest chrześcijański
dokument z terenu Syrii Nauka Dwunastu
Apostołów (Didache). Powstał on pod koniec I
lub na początku II wieku, jednak fragment
poświęcony Eucharystii jest zapewne jeszcze
starszy. Didache zachowuje wspomniany
schemat: pierwszy kielich wina — łamanie
chleba — wieczerza — dziękczynienie po
wieczerzy.
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