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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

BO¯E CIA£O W NASZEJ PARAFII

SŁOWO BOśE
(Łk 11, 1 - 4)

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł
jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich
uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci
Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj
nam na kaŜdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy kaŜdemu,
kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».
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Na pielgrzymim szlaku ...
Modlitwom przewodniczy ks. Proboszcz.
Po niespełna 2 godz. docieramy do celu
naszego pielgrzymowania. Na placu
kościelnym, przed sanktuarium, witają
nas nasi parafianie, którzy dojechali
samochodami.
Robimy
wspólne
pamiątkowe
zdjęcie
I
śpiewamy
"O Maryjo witam Cię". Po chwili stajemy
przed obliczem Matki, do której
dąŜyliśmy - Matki BoŜej Bujakowskiej.
Przywitał nas i przedstawił nam historię
sanktuarium jego załoŜyciel ks. kanonik
W sobotę 29 maja 2010 r. J. Kempa. Mszę św. w intencji
o godz. 9 po raz trzeci wyrusza z naszej pielgrzymów i ich rodzin celebrowali ks.
parafii
piesza
pielgrzymka
do Proboszcz i ks. Wikary.
Sanktuarium Matki BoŜej w Bujakowie Opiekunki Środowiska Naturalnego.
Dostajemy
pamiątkowy
obrazek.
Pogoda nam wyjątkowo, jak na
tegoroczny maj, dopisuje. DąŜymy do
Maryji, aby za jej wstawiennictwem,
wypraszać potrzebne łaski dla siebie,
naszych rodzin, parafii i powodzian.
Na czele pielgrzymki idą ministranci
niosący
krzyŜ,
chorągwie
oraz
transparent (wizytówkę naszej parafii).
Nad bezpieczeństwem pielgrzymów
czuwał pan sołtys Józef Świerczyna.
Trasa pielgrzymki prowadzi głównie
Po naboŜeństwie ks. Proboszcz
polami. W czasie marszu modlimy się i
śpiewamy na chwałę Boga i jego Matki. zaprosił parafian na agapę, ucztę
radości, do bujakowskiego ogrodu.
Pielgrzymi składają serdeczne Bóg
zapłać ks. Proboszczowi i ks. Wikaremu
za sprawowaną w ich intencji mszę św.
oraz wspólne modlitwy. Dziękujemy
panu Sołtysowi i ks. Proboszczowi za
poczęstunek. Serdeczne dzięki równieŜ
pod adresem osób, które w jakikolwiek
sposób przyczyniły się w przygotowaniu
agapy. Pani Krysi dzięki za trud włoŜony
w zorganizowanie pielgrzymki.
Szczęść BoŜe!
H.H.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na lipiec 2010 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby we wszystkich krajach świata wybory władz
odbywały się zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jawności i
uczciwości, z poszanowaniem wolnych decyzji obywateli.
Intencja misyjna:

Aby chrześcijanie wszędzie, a zwłaszcza w wielkich
ośrodkach miejskich, starali się wnosić istotny wkład w szerzenie
kultury, sprawiedliwości, solidarności i pokoju.

Intencje róŜańcowe na sierpień 2010 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby bezrobotni, bezdomni i wszyscy potrzebujący
znajdowali zrozumienie i gościnę oraz konkretną pomoc w
przezwycięŜaniu trudności.
Intencja misyjna:

Aby Kościół był «domem» wszystkich i z gotowością
otwierał drzwi tym, których dyskryminacja rasowa i religijna, głód
i wojny zmuszają do emigrowania do innych krajów.

śyczenia dla księdza Andrzeja
„Serce człowieka Ŝyjącego w pokoju z Bogiem jest przepełnione radością”
Nasz drogi solenizancie Ŝyj zawsze w przyjaźni z Bogiem. Wtedy On obdarzy
ciebie swoim błogosławieństwem. Dla ludzi będziesz przykładem i drogowskazem.
W dniu Twoich urodzin Ŝyczymy Ci duŜo BoŜej opieki, wstawiennictwa Matki
BoŜej oraz szczęścia w Ŝyciu osobistym i kapłańskim.
śyczą parafianie
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INTENCJE MSZALNE
Lipiec 2010
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INTENCJE MSZALNE
Sierpieñ 2010
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Lipiec - Sierpień 2010
Gorol Barbara
3 lipca 2010

Knapek Anna
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

10 lipca 2010

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara
Szuła Małgorzata

17 lipca 2010

Ciszewska ElŜbieta
Kalisz Gertruda
Gracka Ewa

24 lipca 2010

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

31 lipca 2010

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

7 sierpnia 2010

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

14 sierpnia 2010

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Wesołowska Monika

21 sierpnia 2010

Wesołowska BoŜena
Słowicka Iwona
Kulij Janina

28 sierpnia 2010

Geisler Ruta
Szczepanek 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 Roladki z indyka z grilla
Składniki:
- pierś z indyka
- 15 dag szynki dojrzewającej w plastrach
- cukinia
- papryka
- sól
- pieprz

Przygotowanie:
Pierś indyka umyć, rozdzielić na połówki.
Rozbić tłuczkiem na cienkie płaty.
Posypać solą, pieprzem, papryką. Cukinię
umyć, osuszyć. Pokroić wzdłuŜ na bardzo
cienkie plastry. Na płatach mięsa układać
plasterki szynki (kilka zostawić) i cukinii.
Zawinąć
roladki.
KaŜdą
owinąć wykałaczką. Grilować na małym ogniu 30
pozostałym plasterkiem szynki, spiąć - 40 min, aby mięso dobrze się upiekło.

K¹cik humoru
Mały
ministrant
pyta
proboszcza: Jak mom chodzić przy
ołtarzu?" Proboszcz odpowiada: „Tak
Ŝebyś mnie nie przewrócił."
*
W sprawie budowy nowego
kościoła w Bobrku ks. Jan Kuboth
rozmawiał we Wrocławiu z hrabią
Schaffgotschem, właścicielem gruntu,
na którym miała stanąć nowa świątynia.
Hrabia stanowczo mówi „nie", gdyŜ w
tym miejscu są bogate pokłady węgla.
Do widzenia - mówi hrabia.
Na takie dictum ks. Kuboth wychodzi,
ale na odchodnym dodaje:
My się juŜ nie zobaczymy. Pan
hrabia jest leciwy.
PrzecieŜ u góry się zobaczymy
- powiada hrabia.
Wówczas ks. Kuboth spokojnie i pewnie
odparł:
Wątpię, czy pana hrabiego
wpuszczą do nieba. Skoro
pan nie ma miejsca dla Pana Jezusa tu,
na ziemi, to i Pan Jezus nie będzie miał
miejsca dla pana w niebie.

Nie spodziewał się hrabia takiej
odpowiedzi - dał zgodę na wzniesienie
kościoła.
*
Na Opolszczyźnie jeden z
księŜy proboszczów odnawiał kościół.
Schodzili się trzej proboszczowie na
skata i postanowili wygrane pieniądze
ofiarować na nowy konfesjonał. Gdy ks.
bp Bolesław Kominek przyjechał na
wizytację, gospodarz zwrócił się do
niego:
Ten konfesjonał powstał z
wygranych w skata. Nie szłoby tak jakiś
emblemat ze skata tu umieścić?
Ale
nie
szel
dupek
zadecydował biskup.
*
Na urodziny kolegi dzwoni ks.
Józef Stokowy:
Hanys, mosz to te 60?
No, mom, bo co?
Nie gańba cie?
*
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Kontemplacja w ciszy
Benedykt XVI
(16 lipca 2006)
„Drodzy bracia i siostry, równieŜ w
tym roku mam szczęście spędzić czas
wypoczynku tu, w Dolinie Aosty, w domu,
który tyle razy gościł umiłowanego Jana
Pawła II. Od razu zanurzyłem się w ten
wspaniały alpejski krajobraz, który pomaga
zahartować ciało i ducha. Dzisiaj rad
jestem z tego rodzinnego spotkania i w tym
szczególnym czasie, który dał mi Pan,
czuję się jak w domu. Serdecznie
pozdrawiam kaŜdego z was, stałych
mieszkańców i letników. Pragnę nade
wszystko skierować pozdrowienia i
podziękowania do pasterza Kościoła, który
Ŝyje w tej Dolinie - biskupa Aosty, Giuseppe
Anfossiego, jak równieŜ do kapłanów,
zakonników, zakonnic oraz świeckich ze
wspólnoty diecezjalnej.
Zapewniam kaŜdego o pamięci w
modlitwie, w szczególności za chorych i
cierpiących. Wdzięczną myśl kieruję z kolei
do salezjanów, którzy oddali ten swój dom
do dyspozycji PapieŜa. Pełne szacunku
pozdrowienie kieruję teŜ do władz
państwowych i regionalnych, do władz
komunalnych Introd, do sił porządkowych
oraz wszystkich tych, którzy w rozmaity
sposób przyczyniają się do pogodnego
przebiegu mojego pobytu. Bóg Wam
zapłać! Szczęśliwym zbiegiem okoliczności
dzisiejsza niedziela przypada 16 lipca, w
dniu, gdy liturgia wspomina Błogosławioną
Dziewicę Maryję z Góry Karmel. To
wysokie pasmo wznosi się na wschodnim
wybrzeŜu Morza Śródziemnego, właśnie
na wysokości Galilei, na którego zboczach

znajdują się liczne naturalne groty,
ulubione przez pustelników. Wybitnym
wśród tych męŜów BoŜych był wielki prorok
Eliasz, który w IX wieku przed Chrystusem
bronił niezmordowanie czystości wiary w
jedynego i prawdziwego Boga przed
skalaniem kultami obcych bóstw.
Właśnie z duchowości Eliasza
narodził
się
zakon
kontemplacyjny
karmelitański, rodzina zakonna, która
wśród swych członków ma wielkich
świętych, takich jak Teresę z Avila, Jana od
KrzyŜa, Teresę od Dzieciątka Jezus i
Teresę Benedyktę od KrzyŜa (w świecie
Edytę Stein). Karmelici szerzyli wśród ludu
chrześcijańskiego
naboŜeństwo
do
Błogosławionej Dziewicy z Góry Karmel,
wskazując Ją jako wzór modlitwy,
kontemplacji i oddania się Bogu. Maryja
bowiem, jako pierwsza i w sposób
niezrównany, uwierzyła i doświadczyła, Ŝe
Jezus, Słowo Wcielone, jest szczytem,
wierzchołkiem spotkania człowieka z
Bogiem. Przyjmując w całości Słowo,
„dotarła szczęśliwie na świętą górę" (por.
kolekta wspomnienia), i Ŝyje na zawsze w
duszy i ciele z Panem. Królowej Góry
Karmel pragnę dzisiaj zawierzyć wszystkie
wspólnoty
Ŝycia
kontemplacyjnego
rozsiane po świecie. W sposób szczególny
pozdrawiam
wspólnoty
zakonu
karmelitańskiego, a zwłaszcza leŜący
niedaleko stąd klasztor w Quart, który
odwiedziłem. Niechaj Maryja pomoŜe
kaŜdemu chrześcijaninowi spotkać Boga w
ciszy modlitwy".
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