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SŁOWO BOŻE
(Ap 12, 1 - 5)

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki
Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem
diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię.
I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej
dziecię. I porodziła Syna - Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą
żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu.
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29 czerwca 2015
Pierwsze dni wakacji
w naszej
parafii wiążą się bardzo ściśle z polską
tradycją pielgrzymkową. Jak co roku witamy w naszych progach utrudzonych ludzi,
którzy zmierzają do Jasnogórskiej Pani.
"Idą z dala, idą utrudzeni...", by
podziękować, by prosić aby ONA wstawiła
się za Naszą Ojczyzną, naszymi rodzinami itd.
W tym roku pielgrzymka ze Skoczowa liczyła około 60 osób. Skoczowianie
chcieli podziękować też Bogu za to, że
przed 20 laty mogli gościć u siebie zacnego gościa, jakim był Papież Jan Paweł II,
podziękować za Jego beatyfikację, prosić
o Jego wstawiennictwo. Dlatego tez
z pieśniami oazowymi, które On bardzo
lubił idą przez pola, lasy i drogi naszych
miast.
My jako parafia p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej ugościliśmy tych strudzonych pielgrzymów. Zrobili sobie u nas
postój, posilili się ciepłą strawą, dali

odpocząć zmęczonym nogom, uczestniczyli we Mszy św. i dalej ruszyli na swój
pielgrzymi szlak.
W imieniu pielgrzymów jak i organizatorów dziękujemy wszystkim którzy
w jakikolwiek sposób służyli swoją
pomocą,
ofiarą,
pracą
aby
ten
poczęstunek i przyjęcie gości było udane
i z sercem. BÓG ZAPŁAĆ

Przedstawiamy oferty pielgrzymkowe jakie dla naszej parafii otrzymaliśmy
z firmy "CarpeDiem Pielgrzymki". Oferty te
są w cenach promocyjnych. Od 08 grudnia
2015 do listopada 2016 w Rzymie odbywa
się Rok Święty Miłosierdzia, ogłoszony
przez Papieża Franciszka. Z tej okazji
będą otwarte Drzwi Święte w Bazylice Św.
Piotra i w innych bazylikach. Dlatego
można by zorganizować na początku
przyszłego roku pielgrzymkę do Włoch.
Równie ciekawy prpogram ma pielgrzymka
do Grecji. Chętnych prosimy o zgłaszanie
się.
Pełna Informacja znajuje się na
naszej stronie internetowej w zakładce
Aktualności.
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C.W.B.

Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje różańcowe na lipiec 2015 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na
wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.
Intencja misyjna:
Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu
nierówności społecznych mogli dawać świadectwo miłości do
ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się
bardziej braterskie.

Intencje różańcowe na sierpień 2015 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu
wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.
Intencja misyjna:
Abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się
bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich
i społecznych.

Str. 3

INTENCJE MSZALNE
Lipiec 2015
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INTENCJE MSZALNE
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Lipiec - Październik 2015
Gorol Barbara
4 lipiec 2015

Pajonk Mirosława
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

18 lipiec 2015

Pawelczyk Pelagia
Fojt Barbara
Słowicka Iwona

1 sierpień 2015

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

15 sierpień 2015

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

29 sierpień 2015

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

12 wrzesień 2015

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Rożek Aniela

26 wrzesień 2015

Bubała Anna
Mazur Barbara
Michalska Krystyna

10 październik 2015

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

24 październik 2015

Kawka Zofia
Tyrała Janina

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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Składniki:
700 g łososia, oczyszczonego z ości
i skóry
1 szklanka (250 ml) odsączonej czerwonej
fasoli z puszki
sól i pieprz
1 łyżeczka wędzonej papryki w proszku
(lub słodkiej)
2 łyżki drobno posiekanego szczypiorku
1 łyżeczka oliwy z oliwek
2 ząbki czosnku, drobno posiekane
2 łyżeczki drobno posiekanej papryczki
chili
1 łyżka posiekanej cebuli

Doprawić solą, pieprzem, wędzoną papryką,
wymieszać ze szczypiorkiem. Na patelni
rozgrzać oliwę, dodać czosnek, chilli i cebulę.
Smażyć przez kilka minut, mieszając co
chwilkę, lekko rumieniąc składniki. Zdjąć z patelni i wymieszać z łososiem i fasolą.
Uformować burgery i grillować na ruszcie lub
patelni grillowej przez około 2 - 3 minuty z
każdej strony (lub krócej, ważne jest to, aby nie
przesuszyć łososia). Można też smażyć na
patelni beztłuszczowej lub na oleju. Podawać
np. w grillowanej bułce lub z ryżem.
gmb

Sposób przygotowania:
Mięso łososia grubo zmielić lub posiekać,
wymieszać z fasolą rozgniecioną widelcem
(łososia i fasolę możemy też zmielić
w maszynce do mięsa o dużych oczkach).

Masztalski chwali się sąsiadce:
- Mój syn otrzymał główną rolę w filmie!
- Niemożliwe przecież on jest taki brzydki.
- Możliwe! Będzie grał tytułową postać
w filmie o Frankensteinie!

Dzieci śmieją się, wygłupiają, hałasują...
- Cisza! - krzyczy pani. - Macie siedzieć
tak cicho, żeby było słychać jak bąk przeleci!
Dzieci umilkły. Po dłuższej chwili Alojzik
nie wytrzymuje i woła:
***
Podczas wizytacji generał pyta szere- - No, niech pani wreszcie puści tego bąka.
***
gowego Ecika:
- Czy jesteście szczęśliwi że służycie Kłótnia małżeńska u Masztalskich osiąga
w wojsku?
apogeum.
- Tak jest, panie generale!
- Lepiej bych zrobiła, gdybych wyszła za
- A co robiliście wcześniej?
mąż za diobła! – wrzeszczy Maryjka.
- Byłem znacznie szczęśliwszy.
Masztalski odpowiada jej ze stoickim
spokojem:
***
- Panie kelner, ten sznycel jest twardy jak - Małżeństwo między takimi bliskimi krewzelówka! Zawołajcie kierownika! – krzy- nymi jest niemożliwe, dziubeczku.
***
czy Masztalski.
- To nic nie da, on go wam nie pogryzie.
Masztalski ubiega się o stanowisko kier- A nie moglibyście mi za ten sznycel ownika dużego domu handlowego.
przenieść pieczeń?
- Na to stanowisko – informuje go dyrektor
- Mógłbym.
– potrzebujemy kogoś naprawdę odpo- Ale jo tego sznycla już kawałek ugryzł.
wiedzialnego.
- Nie szkodzi. Ta pieczeń też jest już - To coś dla mnie! – wykrzykuje Masztalugryziona…
ski. – Kaj żech robił i coś nawaliło, jo
zawsze byłech odpowiedzialny.
***
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(6 maja 2015) fragmenty
W naszym cyklu katechez na temat rodziny poruszymy dzisiaj bezpośrednio piękno
chrześcijańskiego małżeństwa. Nie jest ono
jedynie ceremonią, sprawowaną w kościele,
z kwiatami, suknią ślubną, zdjęciami.
Małżeństwo chrześcijańskie jest sakramentem,
który odbywa się w Kościele, a także
budującym Kościół, dając początek nowej
wspólnocie rodzinnej.
Właśnie to podsumowuje św. Paweł
apostoł w swoich słynnych słowach: "Tajemnica to wielka [małżeństwo], a ja mówię:
w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła" (Ef
5,32). Paweł natchniony Duchem Świętym
mówi, że miłość między mężem a żoną jest
obrazem
miłości
między
Chrystusem
a Kościołem. Jest to niewyobrażalna godność!
Ale w istocie jest ona wpisana w stwórczy plan
Boga, a dzięki łasce Chrystusa, pomimo swoich
ograniczeń urzeczywistniły ją niezliczone
małżeństwa chrześcijańskie!
Święty Paweł, mówiąc o nowym życiu
w
Chrystusie
powiada,
że
wszyscy
chrześcijanie są powołani, aby się wzajemnie
miłowali, jak Chrystus ich umiłował, to znaczy
"będąc sobie wzajemnie poddani" (Ef 5,21), co
oznacza służąc jedni drugim. I tutaj wprowadza
analogię między małżeństwem męża i żony
a Chrystusem i Kościołem. To jasne, że chodzi
o analogię niedoskonałą, ale musimy pojąć jej
duchowe znaczenie, które jest niezwykle
wzniosłe i rewolucyjne, a jednocześnie proste,
przystępne dla każdego mężczyzny i kobiety,
powierzających się łasce Bożej.
Św. Paweł mówi, że mąż musi kochać
swoją żonę "jak własne ciało" (Ef 5,28); kochać
ją tak, jak Chrystus "umiłował Kościół i wydał za
niego samego siebie" (w. 25). Czy wy, obecni
tu mężowie to rozumiecie? Kochać swoją żonę,

tak jak Chrystus miłuje swój Kościół! To nie
żarty! To jest powiedziane na serio! Skutek tego
radykalizmu
oddania
wymaganego
od
mężczyzny, ze względu na miłość i godność
kobiety, na wzór Chrystusa, powinien być
ogromny w samej wspólnocie chrześcijańskiej.
[…]
Sam Kościół jest w pełni zaangażowany
w
historię
każdego
chrześcijańskiego
małżeństwa: buduje się jego sukcesami i cierpi
w jego porażkach. Ale musimy zadać sobie
poważne pytanie: czy my sami jako wierzący
i
pasterze
dogłębnie
akceptujemy
tę
nierozerwalną
więź
dziejów
Chrystusa
i Kościoła z historią małżeństwa i ludzkiej rodziny? Czy jesteśmy gotowi poważnie podjąć tę
odpowiedzialność? To znaczy, że każde
małżeństwo idzie drogą miłości, jaką Chrystus
obdarza Kościół. To wspaniałe!
W tej głębi tajemnicy stworzenia, uznanej
i przywróconej w jej czystości, otwiera się druga
wielka perspektywa charakteryzująca sakrament małżeństwa. Decyzja "poślubienia się
w Panu" zawiera również wymiar misyjny, co
oznacza gotowość w sercu, by stać się
pośrednikiem Bożego błogosławieństwa i łaski
Bożej dla wszystkich. W istocie chrześcijańscy
małżonkowie jako tacy mają udział w misji
Kościoła. A to wymaga odwagi. Dlatego, kiedy
pozdrawiam nowożeńców, mówię: to ci
odważni, bo trzeba odwagi, żeby kochać się tak
bardzo, jak Chrystus miłuje swój Kościół.
Sprawowanie sakramentu nie może
pominąć tej współodpowiedzialności życia
rodzinnego wobec wspaniałej misji miłości
Kościoła. Tak więc życie Kościoła wzbogaca
się za każdym razem pięknem tego
oblubieńczego przymierza, a także zubaża się
za każdym, kiedy jest ono oszpecone. […]

BIULETYN PARAFIALNY
RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII p.w. M. B. Częstochowskiej
Redaktor Naczelny: Ks. Proboszcz Antoni Cebula
Redaktor Techniczny: Grzegorz Bubała
Adres redakcji: ul. Jesionowa 11, 43-190 Mikołów Śmiłowice, tel.: (032) 226 14 65
E-mail: smilowice@katowice.opoka.org.pl
strona internetowa: www.parafia-smilowice.katowice.opoka.org.pl
(Pismo przeznaczone na wewnętrzny użytek parafii)

Str. 8

