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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

(5 maja 2013 r.)

5 maja 2013r. Damian
i Rafał po raz pierwszy
mogli w pełni uczestniczyć
w mszy świętej - przystąpili do
pierwszej komunii.
Mszę celebrował
ks. proboszcz Antoni Cebula.
Tak kameralna uroczystość
sprzyjała głębokiemu
przeŜywaniu tego waŜnego
wydarzenia w Ŝyciu duchowym
chłopców.
Danka Czaja

SŁOWO BOśE
(Mk 16, 15 - 20)

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co
w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. DąŜcie do tego, co
w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze Ŝycie jest ukryte
z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaŜe Chrystus, nasze Ŝycie, wtedy i wy razem z Nim
ukaŜecie się w chwale.
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Pielgrzymka dzieci
pierwszokomunijnych
Danka Czaja

Celem pielgrzymki dzieci
pierwszokomunijnych i parafian było
Sanktuarium
Matki
Boskiej
usytuowane w Szczyrku na Górce.
Sanktuarium słynie z cudownego
obrazu Matki BoŜej. W pobliŜu
świątyni znajduje się Grota Matki
BoŜej i źródełko. Z okolic kościoła
roztacza się widok na Skrzyczne.
Kolejnym punktem naszej
pielgrzymki
było
Sanktuarium
chwile
na
zwiedzanie,
w Rychwałdzie k. śywca. W czasie były
wysłuchanie
historii
obu
świątyń
całodziennego
pielgrzymowania
oraz wspólną modlitwę i śpiewy.

Drogi KsięŜe Proboszczu
Z okazji urodzin Ŝyczymy Księdzu wiele radości, zdrowia,
niesłabnącego Ŝaru ducha w trudnej kapłańskiej posłudze.
Niech Najświętsza Panna otacza Cię Matczyną miłością
i opieką, szczególnie w trudnych chwilach
i wyprasza u Syna wszelkie potrzebne Łaski.
Podejmowany trud zmagania się z codziennością niech Cię
uskrzydla i pozwoli dostrzegać piękno i głębię Ŝycia.
13 czerwca 2013
Rada Parafialna i parafianie
Szczęść BoŜe!
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Ewangelie jako biografie (cz. 2)
Michał Wojciechowski
Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/ewangelie_biografie.html

Odczytanie historyczne napotkało
jednak na trudności. NowoŜytna krytyka
historyczna skonstruowała koncepcję
historii jako suchej rekonstrukcji faktów.
Koncepcję utopijną, powiedzmy od razu,
ale jednak bardzo uŜyteczną w studiach
historycznych jako punkt odniesienia. Była
to jednak nie tylko koncepcja, lecz równieŜ
ideał; metodologię historii potraktowano
aksjologicznie, wartościując pozytywnie
jedynie ową suchą rekonstrukcję faktów,
a inne sposoby mówienia o przeszłości
dyskwalifikując jako mniej wartościowe.
W wypadku Biblii krytycy odkryli łatwo, Ŝe
nie spełnia ona wymogów stawianych
w wieku XIX niemieckim monografiom
historycznym, a w konsekwencji zaczęli
kwestionować
prawdziwość
Pisma
Świętego w ogóle. Zakładali więc, Ŝe
Ewangelie
naleŜą
do
gatunku
historycznego, ale traktowali je jako
historię ułomną, z błędami, legendarną.
Dziś wiemy oczywiście, Ŝe księgi
Pisma Świętego podręcznikami historii być
nie muszą, Ŝe prawdę w nich zawartą
naleŜy odczytywać z uwzględnieniem
gatunku literackiego, zamierzonego przez
autora sposobu pisania. Skoro jednak
odczytanie naiwnie dosłowne Biblii było
wówczas dość powszechne, zaś ludzie
wykształceni Ŝywili przekonanie, Ŝe
rekonstrukcja suchych faktów to ideał
przedstawiania historii, wierzący dali się
zepchnąć
w
przesadną
apologię
historycznego charakteru ksiąg biblijnych.
Niechcący przejęli mylne załoŜenie
krytyków chrześcijaństwa, wyraŜające się
w formule „albo Biblia jest podręcznikiem
historii, albo fałszem”.
Akcentowano więc nie sposób
pisania Ewangelii, gatunek literacki, formę,
lecz treść, zawartość historyczną. Co do
formy zakładano milcząco, Ŝe chodzi
o dzieło historyczne, spierając się jedynie

o jego wartość. W pojęciu wrogów
chrześcijaństwa Ewangelie były legendarne, mało historyczne, w pojęciu
obrońców (katolików i konserwatywnych
protestantów) były wzorowymi dziełami historycznymi. Pojedynczy uczeni XIX wieku
próbowali jakoś ten konflikt rozwiązać, np.
przyrównując Ewangelie do przednaukowej narracji historycznej ST (Overbeck, Zahn), traktując je jako formę
przepowiadania
(Khler),
historię
podporządkowana przekazowi dogmatu
(Wrede).
RóŜne podejścia do kwestii gatunku
„Ewangelia”
W
ramach
współczesnej
egzegezy uwolnionej juŜ od powyŜszych
nieporozumień moŜna wyróŜnić dwa
główne podejścia do formy literackiej
Ewangelii,
które
określiłbym
jako
analityczne i syntetyczne. Pierwsze z nich,
typowe dla egzegezy niemieckiej naszego
stulecia, bardziej jest nam znane i
powszechniej obecne w naszej pracy
wykładowej. Objaśnia ono Ewangelie pod
kątem etapów jej powstawania, wychodząc
od elementów, składników tradycji ustnej i
perykop Ewangelii spisanych. Bada ich
gatunki, zaś całe Ewangelie traktuje jako
kolekcje tradycji, planowo skomponowane
dla przekazania teologicznej i historycznej
prawdy o Jezusie. W tej perspektywie
Ewangelie są primo kolekcjami tradycji,
secundo dziełami teologicznymi, tertio
historią, a ich połączenie daje razem
gatunek literacki, który jest unikalny i niepodobny
do
innych.
Sporadycznie
proponowano jeszcze quarto, pojmowanie
Ewangelii jako swoistych lekcjonarzy,
kolekcji perykop liturgicznych, modyfikując
w ten sposób pojmowanie Ewangelii jako
zbioru tradycji.
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c.d.n.

Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na czerwiec 2013 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:

Aby przewaŜała wśród ludów kultura dialogu, słuchania
i wzajemnego poszanowania.
Intencja misyjna:

Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową
ewangelizację.

Dzień Ojca
23 czerwca
Kochany Tato, Kiedy przytulam
się do Ciebie, To jest mi cieplej
niŜ słońcu na niebie, Więc nie
wypuszczaj mnie ze swych
ramion, Kocham Cię bardzo
Mój Kochany Tatko!!!

Wszystkim Ojcom w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze Ŝyczenia
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INTENCJE MSZALNE
Czerwiec 2013
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Czerwiec - Październik 2013
Wesołowska Monika
8 czerwiec 2013

Wesołowska BoŜena
Słowicka Iwona
RoŜek Aniela

22 czerwiec 2013

Bubała Anna
Mazur Barbara
Michalska Krystyna

13 lipiec 2013

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

27 lipiec 2013

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

10 sierpień 2013

Pajonk Mirosława
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

24 sierpień 2013

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara

7 wrzesień 2013

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

21 wrzesień 2013

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

5 październik 2013

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia

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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Kwas chlebowy
Składniki:
bochenek 1kg chleba na zakwasie (Ŝytni lub razowy)
8 litrów wody
0,5 kg cukru
sok z 3 cytryn
1 łyŜeczka droŜdŜy
rodzynki
Sposób
przygotowania:
Wysuszony chleb
zrumienić w piekarniku,
pokruszyć na małe kawałki
i zalać wrzącą wodą.
Odstawiamy roztwór na 24
godz. Następnie przecedzamy roztwór przez gęste
sito. Chleb wyciskamy
przez gazę albo ścierkę.
Dodajemy do roztworu
cukier, sok z cytryn,
droŜdŜe i uzupełniamy

przegotowaną wodą do objętości 8 litrów.
Musi być przegotowana! W innym przypadku droŜdŜe nie zaczną procesu fermentacji. Zostawiamy na min. 12 godz.
ale najlepiej zostawić na 24 godz. Zdejmujemy szuminy z wierzchu i przecedzamy przez gazę. Rozlewamy do butelek.
Do kaŜdej z butelek wrzucamy
2-3
rodzynki.
Zamykamy i odstawiamy
w chłodne miejsce. Jak
rodzynki pójdą w górę
moŜna pić. Nie naleŜy
zbyt długo przechowywać
kwasu, poniewaŜ butelki
mogą wybuchnąć. Poza
tym trzeba uwaŜać przy
otwieraniu bo kwas moŜe
buzować. Najlepiej wstawić butelki do lodówki
i tam przechowywać.
gmb

- Gdzie byłeś?
śona mówi do męŜa:
- Kochanie, jutro jest rocznica naszego - Na doŜynkach - odpowiada mąŜ.
- Na doŜynkach w styczniu?
ślubu. Jak to uczcimy?
- Ano na doŜynkach. Taka jest moja wersja
- MoŜe minutą ciszy...
i będę się jej trzymał.
*
*
Dwóch facetów siedzi przy barze i narzekają jakie to ich Ŝony są przeraŜające. Ewa w raju nie usłuchała zakazu Stwórcy
Pierwszy mówi:
i za namową węŜa zerwała jabłko z drze- Moja jest tak straszna, Ŝe jak ją wa. Za ten czyn została wraz z Adamem
postawiłem na polu zamiast stracha na wyrzucona za bramy raju. Na odchodne
wróble, to ptaki oddały zeszłoroczne Ewa usłyszała głos z góry:
czereśnie.
Za ten czyn zapłacisz krwią!
Drugi na to:
Po kilku dniach Ewa natknęła się na tego
- A moja ma wymiary 90/80/60.
samego węŜa, który namówił ją do
zerwania jabłka i mówi:
- To całkiem nieźle.
- Taak... Druga noga tak samo....
Przez ciebie będę teraz musiała płacić
krwią!
*
Wchodzi pijany facet do domu. Podchodzi - Oj nie marudź! - mówi wąŜ Wynegocjowałem ci to w dogodnych
do niego Ŝona i pyta:
miesięcznych ratach.
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Druga przypowieść, o talentach, kaŜe
nam zastanowić się nad związkiem między tym,
jak wykorzystujemy dary otrzymane od Boga
a Jego powrotem, kiedy postawi nam pytanie jak
ich uŜywaliśmy (por. Mt 25, 14-30). Dobrze znamy
tę przypowieść: przed wyruszeniem w podróŜ pan
przekazuje kaŜdemu ze sług kilka talentów, aby
były dobrze wykorzystane podczas jego
nieobecności. Pierwszemu z nich przekazał pięć
talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden.
W okresie nieobecności dwaj pierwsi słudzy
pomnoŜyli swoje talenty - staroŜytne monety,
natomiast trzeci wolał zakopać swój talent
i przekazać go właścicielowi w stanie nienaruszonym. Po swym powrocie, pan osądził ich
działania: pochwalił dwóch pierwszych, natomiast
trzeciego wyrzucił w ciemności, bo lękając się ukrył
swój talent, zamykając się w sobie. Chrześcijanin,
który zamyka się w sobie, który ukrywa to
wszystko, czym obdarzył go Pan, nie jest
chrześcijaninem. Nie dziękuje Bogu za wszystko,
co od Niego otrzymał. To nam mówi, Ŝe
oczekiwanie na powrót Pana jest czasem
działania. śyjemy w czasie działania, czasie,
w którym naleŜy sprawić, by zaowocowały dary
BoŜe, nie dla nas samych, lecz dla Niego, dla
Kościoła, dla innych. Jest czasem, w którym trzeba
zawsze się starać, by wzrastało dobro w świecie.
A zwłaszcza dzisiaj, w tym czasie kryzysu, jest
waŜne, by nie zamykać się w sobie, zakopując
swoje talenty, swoje bogactwa duchowe,
intelektualne, materialne, to wszystko, czym
obdarzył nas Pan, ale otworzyć się, być
solidarnymi, zwracać uwagę na bliźniego. Na
placu św. Piotra , jak zauwaŜyłem, jest dziś wielu
młodych. Czy to prawda? Jest was wielu? Gdzie
jesteście?... Pytam was, będących na początku
drogi Ŝyciowej: Czy myśleliście o talentach, jakimi
obdarzył was Pan? Czy myśleliście, jak moŜecie
słuŜyć nimi innym? Nie zakopujcie talentów!
Postawcie na wielkie ideały, te ideały, które
poszerzają serce, te ideały słuŜby, które uczynią
wasze talenty płodnymi. śycie nie jest dane nam,
po to, abyśmy je zazdrośnie chowali dla siebie
samych, ale abyśmy je dawali. Drodzy młodzi,

miejcie wielkiego ducha! Nie lękajcie się marzyć
o rzeczach wielkich!
Wreszcie
słowo
o
fragmencie
mówiącym o Sądzie Ostatecznym, w którym
opisane jest drugie przyjście Pana, kiedy będzie
On sądził wszystkie istoty ludzkie, Ŝywych i umarłych (por. Mt 25,31-46). Ewangelista posługuje się
obrazem pasterza, oddzielającego owce od
kozłów. Po prawej stronie postawieni są ci, którzy
działali zgodnie z wolą Boga, przychodząc z pomocą bliźnim głodnym, spragnionym, obcym,
nagim, chorym, uwięzionym. Wspomniałem
o
cudzoziemcach.
Myślę
o
tak
wielu
cudzoziemcach, obecnych tutaj, na terenie diecezji
rzymskiej. Co dla nich czynimy? Natomiast po
lewej stronie postawni są ci, którzy nie pospieszyli
bliźniemu z pomocą. Mówi to nam, Ŝe będziemy
sądzeni przez Boga z miłości, z tego jak
miłowaliśmy Go obecnego w naszych braciach,
zwłaszcza
najsłabszych
i
potrzebujących.
Oczywiście musimy zawsze pamiętać, Ŝe jesteśmy
usprawiedliwieni, zbawieni przez łaskę, ze
względu na akt bezinteresownej miłości Boga,
która zawsze nas uprzedza. Sami nic nie moŜemy
uczynić. Wiara jest nade wszystko darem, który
otrzymaliśmy. Ale łaska BoŜa, aby przyniosła
owoce, wymaga zawsze naszej otwartości na
Niego, naszej wolnej i konkretnej odpowiedzi.
Chrystus przychodzi, aby nam przynieść
miłosierdzie zbawiającego Boga. Jesteśmy
wezwani, aby powierzyć się Jemu, aby
odpowiedzieć na dar Jego miłości poprzez dobre
Ŝycie, na które składają się działania oŜywiane
wiarą i miłosierdziem.
Drodzy bracia i siostry! Niech
spoglądanie na Sąd Ostateczny nigdy nie napawa
nas lękiem. Niech nas raczej pobudza do lepszego
Ŝycia chwilą obecną. Bóg z miłosierdziem daje
nam ten czas, abyśmy kaŜdego dnia uczyli się
rozpoznawać Go w ubogich i maluczkich, abyśmy
zabiegali o dobro i czuwali na modlitwie i miłosierdziu. Oby Pan, u kresu naszego Ŝycia i historii
mógł nas uznać za sługi dobre i wierne. Dziękuję.
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