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SŁOWO BOśE
(Ga 1, 6 - 8)

 Nadziwić się nie mogę, Ŝe od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak 
szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko 
jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię 
Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię róŜną 
od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!   

Odpust Parafialny
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 Dnia 20 sierpnia 2011r. odbyły się 
doroczne doŜynki sołeckie. Rozpoczęły się 
Mszą św., podczas której ks. proboszcz Anto-
ni Cebula poświęcił sztandar patrona rolników 
św. Izydora Oracza.
             Obchody swą obecnością uświetnili: 
starosta powiatu mikołowskiego Henryk Ja-
roszek oraz jego zastępca Henryk Zawi-
szowski, władze miasta – burmistrzowie          
ii przewodniczący Rady Miasta Tadeusz    
Socha, sołtysi sąsiednich sołectw                        
i przewodniczący dzielnicy Kamionka, a takŜe 
poczty sztandarowe rolników z Mikołowa, Bu-
jakowa i Mokrego.
        W skład Śmiłowickiego pocztu weszli 
Piotr Garus, Antoni Ciszewski oraz Roman 
Kołodziej, który prezentował sztandar do 
poświęcenia. O finanse na sztandar postarali 
się burmistrz Adam Putkowski, radny Krzysz-
tof Rogalski oraz sołtys Józef Świerczyna, 

natomiast rolnicy ze swojej składki ufundowali 
dla zaproszonych gości poczęstunek.
        W tym roku starostami doŜynek byli Pani 
Izabela Waluga oraz Pan Piotr Drop, który 
gospodarzy na 20 ha areale i zajmuje się 
hodowlą krów dojnych oraz bydła opasowye-
go. Podczas doŜynek tradycyjnie zostali 
wyróŜnieni właściciele najlepiej zadbanych 
posesji oraz ogródków. W tym roku 
wyróŜnienia otrzymali Państwo Honorata        
i Krystian Sosna zamieszkali przy ul. Kawalca 
którzy zajmują się nie tylko kwiatami ale         
i równieŜ pysznymi warzywami na dowód cze-
go Pan Krystian częstował biesiadników swoi-
mi kiszonymi ogórkami. Następni wyróŜnieni 
to Państwo Anna i Krzysztof Szczepanek oraz 
Wioletta i Tadeusz Ciszewscy zamieszkali 
przy ul. Gliwickiej.

        O poczęstunek pysznym kołoczem         
z kawą oraz grochówką zadbały nasze panie 
oraz druhny z OSP. Przy rytmach muzyki        
i wspaniałej pogodzie bawiono się do późnych 
godzin wieczornych. A Ŝeby uroczystość 
miała charakter doniosły, członkowie Bractwa 
Kurkowego oddali dwie salwy armatnie, aŜ 
zadrŜało w Sołectwie.
 Korzystając z okazji dziękujemy 
wszystkim zaangaŜowanym w organizację 
tych wyjątkowych doŜynek, a szczególnie rad-
nemu Dariuszowi Gaschi oraz Remigiuszowi 
Kuś z Ŝoną i rodzicami.

J.Ś.
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Pielgrzymka kobiet i panien do 
Matki Boskiej Piekarskiej

Dnia 21 sierpnia my, parafianki 
ze Śmiłowic uczestniczyłyśmy w coroc-
znej pielgrzymce kobiet i panien do Piekar 
Śląskich. U Matki BoŜej w Piekarach na 
Wzgórzu Kalwaryjskim usadowiłyśmy się 

około godz. 830, w drodze na Kalwarię 
zaopatrzyłyśmy się w specjalne wydanie 
Gościa Niedzielnego. Właśnie w tym cza-
sie na Wzgórzu rozpoczęły się 
rozwaŜania róŜańca św. Ksiądz 
prowadzący przywitał nas słowami „Niech 
to spotkanie z Maryją wszystkie Was ob-
darzy spokojem”. Tajemnice róŜańca wz-
bogacone były rozwaŜaniami 
róŜańcowymi wg błogosławionego Jana 
Pawła II.

Po zakończeniu róŜańca  
powitałyśmy na Wzgórzu wizerunek 
Matki  Boskiej Piekarskiej, po czym 
rozpoczęła się Msza Św. punkt cen-
tralny naszego pielgrzymowania.

Głównym celebransem Mszy 
był ksiądz kardynał Franciszek Mach-
arski, a homilię wygłosił ksiądz arcy-
biskup Mieczysław Mokrzycki – 
metropolita lwowski, długoletni sekre-
tarz błogosławionego Jana Pawła II.

Hasło tegorocznego spotka-
nia brzmiało „W komunii z Bogiem” .

W takiej  to komunii z Bogiem 
oraz pod czułą opieką Matki BoŜej 

spędziłyśmy wspaniałe chwile słuchając  
świadectw młodych osób na spotkaniu 
młodzieŜowym oraz uczestnicząc        
w Nieszporach Maryjnych.

Musiałyśmy jednak poŜegnać 
się z tym wspaniałym miejscem i jego 
Królową. Wróciłyśmy do Śmiłowic 
pełne nowych sił i wzmocnione na 
duchu. Tak pozytywnie naładowane 
moŜemy wrócić do naszych codzien-
nych obowiązków.

Szczęść BoŜe wszystkim   
uczestniczkom oraz organizatorom 
pielgrzymki.

C.W.B. 
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Intencje róŜańcowe na wrzesień 2011 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać 
umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne         
i duchowe.
Intencja misyjna:
 Aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane po całym konty-
nencie azjatyckim głosiły z zapałem Ewangelię, świadcząc o jej 
pięknie z radością, jaką daje wiara.

Strona ¯ywego Ró¿añca

Biblia: wiara i wiedza
Cz. 2

Michał Wojciechowski
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/biblia_wiaraiwiedza.html

Najpierw głoszona była ona ustnie, 
zaś Nowy Testament nie jest niczym innym 
jak powstałym w Kościele i do uŜytku 
Kościoła zapisem tradycji apostolskiej. Bib-
lia nie jest czymś, co leŜy poza Kościołem.

Z Pismem Świętym spotykamy się   
w Kościele między innymi poprzez liturgię. 
Czytania mszalne i cała liturgia, utkana 
przede wszystkim ze słów Biblii, to podsta-
wowy i stały środek kontaktu ze Słowem 
BoŜym. W ten sposób Kościół nie tylko 
zapoznaje wiernych z jego treścią, ale 
równieŜ wskazuje, Ŝe Pismo Święte naleŜy 
czytać w duchu modlitewnym, który z litur-
gii czerpie natchnienie.

Równocześnie Pismo Święte jest     
w Kościele przedmiotem nauczania. Jest 
objaśniane w homilii i w katechezie, mówią 
o nim misjonarze i wykładowcy, powołują 
się na nie dokumenty kościelne. KaŜdy 
chrześcijanin powinien na Piśmie Świętym 
uczyć się wiary. Kościół nie mógłby istnieć 

bez wypełniania nakazu „nauczajcie 
wszystkie narody” i dlatego studiowanie     
i głoszenie treści Biblii jest nie mniej 
niezbędną częścią jego Ŝycia niŜ liturgia.

Głosząc Słowo BoŜe, przypominając 
zasady rozumienia Pisma Świętego           
i sprzeciwiając się błędom, Kościół 
katolicki nie publikuje jednak oficjalnych 
komentarzy biblijnych. Wynikająca stąd 
wolność interpretacji nie oznacza jednak 
dowolności. Odczytanie subiektywne, nie 
oparte na solidnej wiedzy, odmienne od 
powszechnie przyjętego w Kościele, zaw-
sze jest ryzykowne – zwłaszcza gdy ktoś 
ulega złudzeniu, Ŝe poboŜność uchroni go 
od błędu, albo Ŝe Bóg jemu właśnie udzieli 
daru bezpośredniego rozumienia Biblii. 
Odczytanie osobiste moŜe być bardzo 
cenne a nawet konieczne – szczególnie 
jeśli potrafi ktoś słowa Pisma Świętego 
zastosować do swojej sytuacji Ŝyciowej – 
pozostaje jednak odczytaniem osobistym.

c.d.n.
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2011

3 wrzesień 2011

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

10 wrzesień 2011

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

17 wrzesień 2011

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

24 wrzesień 2011

Gorol Barbara

Knapek Anna

Michalczyk Wiesława

1 październik 2011

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

8 październik 2011

Gracka Ewa

Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

15 październik 2011

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

22 październik 2011

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

29 październik 2011

Zaczek Mirosława

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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 Pieczona szynka wieprzowa 

Składniki:
2 kg szynki wieprzowej
sól gruboziarnista
pieprz
1 gałązka rozmarynu
skórka otarta z 1 
cytryny
10 plasterków szynki 
parmeńskiej
oliwa

Sposób przygotowania:
 Mięso myjemy,    
osuszamy papierowym 
ręcznikiem, nacieramy solą   
i pieprzem. Na wierzchu 
kładziemy rozmaryn oraz 
sparzoną skórkę z cytryny. 
Skrapiamy odrobiną oliwy. 
Zwijamy mięso w ścisły rulon, 

owijamy go plasterkami szynki 
parmeńskiej. Obwiązujemy mięso sznur-

kiem, by szynka 
zachowała kształt 
podczas pieczenia. 
Tak przygotowane 
mięso wkładamy na 
24 h do lodówki. Po-
tem wkładamy ją do 
brytfanny i pieczemy         
w 180°C ok. 2 godz-
iny. Po wyjęciu z 
piekarnika mięso 
powinno poleŜeć kilka 
minut      i "odpocząć", 
nim za-czniemy je 
kroić, będzie wówczas 
kruche i smaczne.

gmb

K¹cik humoru
 Pewien informatyk poszedł na ry-
by. Złapał złotą rybkę, która obiecała 
spełnić tradycyjnie trzy Ŝyczenia. Infor-
matyk mówi:
-śeby był pokój na świecie.
Rybka mówi:
-Za trudne.
-No to, aby Windows się nie zawieszał.
Ryba na to:
-To juŜ niech będzie ten pokój na świecie.

*
 Dawno, dawno temu był sobie 
młody człowiek, który obiecał sobie zostać 
wielkim pisarzem. Mówił: „Chcę pisać rze-
czy, które będzie czytał cały świat, rzeczy 
które poruszą ludzi aŜ do głębi, rzeczy 
które będą sprawiały, Ŝe będą krzyczeć, 
płakać, zwijać się z bólu      i wściekłości!”. 
Teraz pracuje on dla Microsoftu pisząc 
komunikaty o błędach... 

*
 Kącik porad w magazynie kom-
puterowym "Wszyscy gadają, Ŝe Windows 
się wykrzacza...a u mnie się nie wykrzacza! 
MoŜe coś nie tak robię?"

*
 Jak najczęściej informatycy 
zwracają się do swoich Ŝon?
- Myszko..

*
 Mam nadzieję, Ŝe mi Pan 
pomoŜe, mówi blondynka. Kolega wgrał mi 
świetny wygaszasz ekranu, niestety za 
kaŜdym poruszeniem myszki on znika... 

*
 W ZOO przed klatką z małpami 
synek pyta się mamy:
- Mamusiu dlaczego w tej klatce zamknęli 
informatyków?
- Jak to informatyków? - pyta mama
- No tak, jak nasz tatuś - nieogolone, brudne    
i maja odparzenia na tyłku.

*
 Blondynka dzwoni do operatora 
sieci:
- Nie mogę się połączyć z Internetem!
- Czy poprawnie wpisała pani hasło?
- Tak, widziałam jak robił to mój kolega.
- A jakie jest to hasło?
- Pięć gwiazdek...
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W tegorocznym Orędziu na 
Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu zachęcałem do refleksji nad 
tym, Ŝe nowe technologie nie tylko 
zmieniają sposób przekazywania informa-
cji, ale powodują wielkie przemiany w kul-
turze. Powstaje nowy sposób uczenia się 
i myślenia, dający niewyobraŜalne dotąd 
moŜliwości nawiązywania stosunków i bu-
dowania wspólnoty. Chciałbym teraz 
skupić się na fakcie, Ŝe myśl i relacja 
powstają zawsze w sferze języka, poj-
mowanego oczywiście w szerokim sensie, 
nie tylko werbalnym. Język nie jest zwykłą 
otoczką koncepcji, zamienną i prowizo-
ryczną, ale Ŝywym kontekstem, w którym 
myśli, niepokoje i projekty ludzi rodzą się 
w świadomości i przekształcają się w ges-
ty, symbole i słowa. Tak więc człowiek nie 
tylko «uŜywa» języka, ale       w pewnym 
sensie «mieszka» w nim. Dziś zwłaszcza 
«niezwykłe wynalazki techniki», jak je 
nazwał Sobór Watykański II (Inter mirifica, 
1), powodują przemiany     w środowisku 
kulturowym, co wymaga zwrócenia spec-
jalnej uwagi na języki, które w nim 
powstają. Nowe technologie wpływają 
«nie tylko na to, jak ludzie myślą, ale takŜe 
o czym myślą» (Aetatis novae, 4).

Nowe języki, które rodzą się            
w świecie komunikacji cyfrowej, m.in. 
rozwijają bardziej zdolności rozumowania 
w sposób intuicyjny i emocjonalny niŜ 
analityczny, wskazują inny sposób logicz-
nego organizowania myśli i inne podejście 
do rzeczywistości, większy nacisk kładą 
na obraz i powiązania hipertekstowe. 
Tradycyjny wyraźny podział na język pisa-

ny i mówiony wydaje się zanikać, powstaje 
bowiem rodzaj przekazu pisanego, który  
w swej bezpośredniej formie odwzorowuje 
język mówiony. Typowe mechanizmy 
«sieci społecz-nościowych» sprawiają, Ŝe 
osoby muszą angaŜować się w to, co 
przekazują.          W momencie, kiedy 
osoby wymieniają informacje, mówią teŜ  
o sobie i swojej wizji świata — stają się 
«świadkami» tego, co nadaje sens ich 
egzystencji. WiąŜące się z tym zagroŜenia 
są niewątpliwie dla wszystkich jasne: 
zuboŜenie Ŝycia wewnętrznego, 
przeŜywanie związków w sposób powi-
erzchowny, ucieczka w świat uczuć, 
zdominowanie pragnienia prawdy przez 
bardziej przekonujące opinie. JednakŜe są 
one następstwem nieumiejętności poj-
mowania w sposób pełny i autentyczny 
sensu innowacji. Dlatego właśnie refleksja 
nad językami, które stworzyły nowe tech-
nologie, jest rzeczą pilną. Punktem 
wyjścia jest tu samo Objawienie, które 
świadczy o tym, Ŝe Bóg przekazywał swo-
je wspaniałości właśnie za pośrednictwem 
języka i realnych doświadczeń człowieka, 
«odpowiednio do kultury właściwej róŜnym 
okresom» (Gaudium et spes, 58), aŜ do 
pełnego ukazania się we wcielonym Synu. 
Wiara zawsze przenika, wzbogaca, 
uwzniośla i oŜywia kulturę, a ta z kolei 
staje się nośnikiem wiary, której dostarcza 
języka, by mogła rozwijać swoją myśl i się 
wyraŜać. Konieczne jest zatem uwaŜne 
wsłuchiwanie się w języki ludzi naszych 
czasów, by uwraŜliwić się na działanie 
Boga w świecie.


