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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Odpust Parafialny

SŁOWO BOśE
(1Kor 4, 9 - 13)

Wydaje mi się bowiem, Ŝe Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich,
jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i
ludziom; my głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni;
wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. AŜ do tej chwili łakniemy i cierpimy
pragnienie, brak nam odzieŜy, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę, i
utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas
prześladują; dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby
śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aŜ do tej chwili.
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Do¿ynki So³eckie
Przy pięknej i słonecznej
pogodzie w dniu 21.08.2010 w
Sołectwie Śmiłowice odbyły się
doŜynki
wiejskie.
Starostami
doŜynek byli Państwo Kornelia i
Janusz
Garus.
Świętowanie
rozpoczęto o godzinie 16.30 Msza
Świętą
dziękczynną,
której
przewodniczył ksiądz Antoni Cebula.
Po
mszy
korowód

doŜynkowy przeszedł na teren
rekreacyjno – sportowy przy ul.
Jesionowej, gdzie do późnych godzin
wieczornych przy pięknych rytmach
muzyki
bawili
się
mieszkańcy
Śmiłowic, jak i sąsiednich sołectw. Dla
biesiadników Rada Sołecka oraz

Sołtys
przygotowali
tradycyjną
grochówkę oraz pyszny kołocz śląski.
RównieŜ tradycyjnie jak co
roku
zostały
wyróŜnione
najładniejsze ogrody. W tym roku

komisja przyznała nagrody dla
Państwa Wiktorii i Antoniego Broja z
ul.
Jesionowej
oraz
Państwa
Eleonory i Piotra Skoud. Sołtys Józef
Świerczyna dziękuje wszystkim,
którzy pomogli w organizowaniu
imprezy doŜynkowej.
Rada Sołecka Śmiłowic
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Pielgrzymka kobiet i panien
do Matki Boskiej Piekarskiej
„Bądźmy świadkami miłości”
takim hasłem przywitało nas piekarskie
kalwaryjskie wzgórze. Jak co roku nasza
pani Krysia zorganizowała wyjazd kobiet
i dziewcząt z naszej parafii do Piekar. Ze
Śmiłowic wyjechaliśmy parę minut po
godz. 7.00. Do autokaru przyszedł nasz
ksiądz proboszcz, by nas poŜegnać i
udzielić nam błogosławieństwa na drogę.
Około godz. 8.30 usadowiłyśmy się na
wzgórzu
kalwaryjskim
gdzie
uczestniczyłyśmy
w
rozwaŜaniach
róŜańcowych. W słowach przywitania
kapłan nas witający stwierdził, Ŝe
stanowe pielgrzymki kobiet mają dłuŜszą
tradycję od męskich. Zachęcał nas teŜ,
byśmy w RóŜańcu powierzyły Maryi swoje
troski i wszystkie intencje, z którymi
przyszłyśmy do Jej stóp. Przed
rozpoczęciem Mszy św. w połączeniu z
bazyliką brałyśmy udział w krótkim
naboŜeństwie ku czci Matki BoŜej
Piekarskiej. Po tym naboŜeństwie z
bazyliki wyruszyła procesja. W procesji
został przyniesiony obraz Matki Boskiej
Piekarskiej na wzgórze kalwaryjskie gdzie
umieszczono go w ołtarzu głównym.
Następnie swoje słowa powitania
skierował do nas sam arcybiskup Damian
Zimoń. W skrócie przedstawił On historię
obrazu Piekarskiej Pani.
Podkreślił, iŜ kobieta ma być straŜniczką
miłości w integralnym rozwoju człowieka
wg zasady „kochać i wymagać”. Stwierdził,
Ŝe szkoła, kościół i instytucje społeczne
winne słuŜyć rodzinie. ZauwaŜył, Ŝe we
współczesnej rodzinie często opiekę nad
dziećmi
sprawuje
babcia.
Dlatego
podkreślił ksiądz arcybiskup, iŜ rola babci
w przekazywaniu tradycji w rodzinie jest
bardzo waŜna.
Po nieszporach udałyśmy się do
autokaru. Z
pewnym opóźnieniem
wyjechałyśmy z Piekar, ale dotarłyśmy
bezpiecznie do Śmiłowic.
CWB
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na wrzesień 2010 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby w mniej rozwiniętych regionach świata głoszenie
Słowa BoŜego odnowiło serca ludzi, zachęcając ich do
bezpośredniego uczestniczenia w procesie prawdziwego
postępu społecznego.
Intencja misyjna:

Aby dzięki otwarciu serc na miłość udało się połoŜyć kres
licznym wojnom i konfliktom na świecie, powodującym rozlew
krwi.

Pielgrzymka ze Skoczowa do Czêstochowy
W
tym
roku
piesza
pielgrzymka idąca ze Skoczowa do
Częstochowy zawitała do nas 5 lipca.
Poczęstunek
dla
nich
został
zorganizowany w remizie straŜackiej.
Wszystkim
sponsorom
posiłku
składamy serdeczne podziękowania.
Przede wszystkim zaś serdeczne
dzięki paniom, które poświęciły swój
czas i usługiwały przy ugoszczeniu
pielgrzymów.
C.W.B.
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INTENCJE MSZALNE
Wrzesieñ 2010
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Wrzesień - Październik 2010
RoŜek Aniela
4 września 2010

Bubała Anna
Mazur Barbara
Michalska Krystyna

11 września 2010

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

18 września 2010

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

25 września 2010

Knapek Anna
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

2 październik 2010

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara
Szuła Małgorzata

9 październik 2010

Ciszewska ElŜbieta
Kalisz Gertruda
Gracka Ewa

16 październik 2010

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

23 październik 2010

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

30 październik 2010

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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K¹cik kulinarny:
kulinarny Muffiny czekoladowe
Składniki:
szklanka mąki pszennej
1/2 szklanki cukru
3/4 szklanki wiórków kokosowych
tabliczka ciemnej czekolady, pokruszonej
na drobne kawałki
1 łyŜeczka proszku do pieczenia
1 łyŜeczka sody
3 jajka
200 ml śmietany 30%
1/2 szklanki oleju
kilka kropel olejku waniliowego

Przygotowanie:

Następnie wymieszaj wszystko razem,
nakładaj do foremek i piecz 30 minut w
180 stopniach.
gmb

W
osobnych
naczyniach
wymieszaj suche i mokre składniki.

K¹cik humoru
Ósmego dnia Pan Bóg rozdał
wszystkim narodom Ziemi języki.
Tylko dla Ślązaków zabrakło.
Wysłali więc Ślązacy delegację do Pana
Boga z prośba, aby naprawił swój bład.
Pan Bóg wysłuchał delegacji i rzekł:
- Jerona kandego! Wyboczcie chłopy! W
takim razie bydziecie godać tak jak jo...
*
Jeden chłop seblekoł sie i chcioł
sie kąpać w rzyce. Naroz zjawio się
policjant i obserwuje go. Jak sie juŜ chłop
blank seblek to policjant podchodzi bliŜej
i pado:
- Tu nie wolno sie kąpać!
- No to po jakiemu mi tego wcześniej nie
pedzieli, przecę widzieli, Ŝe sie seblekom?
- Bo seblekać sie wolno!
*
Przyszli roz z powiotu tacy
panowie i pytają gospodarza, wiela mu
krowa dziennie mleka daje?
- A będzie z 7 litrów!
- A co z tym robicie?
- 3 litry w doma zostają, a 7 sprzedowomy
spółdzielni.
*

Do Francka przyszoł roz Antek
pra, no i pado mu:
- Francek wejrzyj tam ino przez okno, nie
chcę ci som pedzieć, ale zdaje sie, Ŝe
twojego psa przejechało!
Francek wyjrzoł, spojrzoł i pado:
- Skąd! To przeca nie jest mój Azor.
- No ale wejrzyj se dobrze - pado Antek to jest na pewno twój pies. Mo taki som
czorny ogon z tymi biołymi plamami.
- Dyć ci padom, Ŝe to nie jest mój pies! pado Francek i jeszcze roz wejrzoł a
potem dodał:
- Przeca mój pies nie jest taki plaskaty.
*
Roz jeden chory umarł i dostoł
sie do nieba. Święty Pieter go wpuscił i
widzi, Ŝe ten nieboszczyk sie smieje i
smieje, a w niebie to tam tyla śmiechu nie
ma.
- Powiedz mi duszo - pado Piotr - po
jakiemu ty sie tak śmiejesz?
- A dyć z tego, Ŝech juŜ blisko od godziny
tu w niebie a oni mie tam na dole jeszcze
operują!
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Chorzy i cierpi¹cy s¹ w Koœciele uczestnikami
pielgrzymki wiary i nadziei
Benedykt XVI (11 lutego 2010 - fragmenty)
Ewangelie
w
syntetycznych
opisach krótkiego, lecz intensywnego Ŝycia
publicznego Jezusa zaświadczają, Ŝe głosi
On słowo i uzdrawia chorych, co jest znakiem
par excellence zbliŜania się królestwa
BoŜego. Na przykład Mateusz pisze:
«Obchodził Jezus całą Galileę, nauczając
w
tamtejszych
synagogach,
głosząc
Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie
choroby i wszelkie słabości wśród ludu» (Mt
4, 23; por. 9, 35). Kościół, któremu
powierzone jest zadanie kontynuowania
w przestrzeni i w czasie misji Chrystusa, nie
moŜe zaniedbać tych dwóch zasadniczych
dzieł: ewangelizacji i opieki nad chorymi na
ciele i na duszy. Bóg bowiem pragnie
uzdrowić całego człowieka, a w Ewangelii
uleczenie ciała jest znakiem głębszego
uzdrowienia, jakim jest odpuszczenie
grzechów (por. Mk 2, 1-12). Nie dziwi zatem,
Ŝe Maryja, Matka i wzór Kościoła, jest
przyzywana i czczona jako «Salus infirmorum
— Uzdrowienie chorych». Jako pierwsza
i doskonała uczennica swego Syna zawsze
otaczała Ona, towarzysząc Kościołowi
w drodze, szczególną troską cierpiących.
Świadczą o tym tysiące osób udających się
do sanktuariów maryjnych, aby modlić się do
Matki Chrystusa, która daje im siłę i ulgę.
Ewangeliczne opowiadanie o nawiedzeniu
(por. Łk 1, 39-56) pokazuje nam, Ŝe Dziewica
po zwiastowaniu anioła nie zatrzymała dla
siebie otrzymanego daru, lecz natychmiast
wyruszyła w drogę, by pomóc starszej
kuzynce ElŜbiecie, która od sześciu miesięcy
nosiła w łonie Jana. We wsparciu, jakie
Maryja daje tej krewnej, która w podeszłym
wieku przeŜywa delikatny okres, jakim jest
ciąŜa, widzimy zapowiedź całej działalności

Kościoła, który wspiera Ŝycie, wymagające
troski.
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa
Chorych i SłuŜby Zdrowia, powołana do
istnienia przed 25 laty przez czcigodnego
PapieŜa Jana Pawła II, jest bez wątpienia
szczególnym
wyrazem
tej
troski.
Z wdzięcznością myślę o kard. Fiorenzu
Angelinim, pierwszym przewodniczącym tej
dykasterii i od zawsze pełnym pasji
animatorze działalności Kościoła w tej
dziedzinie, jak równieŜ o kard. Javierze
Lozanie Barraganie, który jeszcze parę
miesięcy temu kontynuował i intensyfikował
tę posługę. Serdecznie witam takŜe
aktualnego
przewodniczącego,
abpa
Zygmunta Zimowskiego, który przejął to
znaczące i waŜne dziedzictwo, a takŜe
wszystkich pracowników, którzy w tym
ćwierćwieczu w godny pochwały sposób
współpracowali
w
tej
misji
Stolicy
Apostolskiej. Pragnę ponadto pozdrowić
stowarzyszenia i instytucje, zajmujące się
organizowaniem
Dnia
Chorego,
w szczególności Unitalsi i Opera Romana
Pellegrinaggi.
Najserdeczniejsze
słowa
powitania kieruję naturalnie do was, drodzy
chorzy! Dziękuję wam za przybycie, a przede
wszystkim za waszą modlitwę, wzbogaconą
ofiarą waszych trudów i cierpień. Pozdrawiam
równieŜ chorych i wolontariuszy w Lourdes,
Fatimie i Częstochowie oraz w innych
sanktuariach maryjnych, którzy są z nami
połączeni, wszystkich, którzy nas słuchają za
pośrednictwem radia i telewizji, zwłaszcza
w szpitalach i we własnych domach. Oby Pan
Bóg, który nieustannie czuwa nad swoimi
dziećmi,
dał
wszystkim
umocnienie
i pocieszenie.

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 uŜytek parafii)

Str. 8

