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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Odpust parafialny
26 sierpnia – Święto Matki Boskiej dachu) została odprawiona pierwsza Msza
Częstochowskiej to takŜe nasz odpust para- Święta.
gmb
fialny. W tym roku święto przypadło
w niedzielę. W czasie uroczystej sumy koncelebrowanej przez 4 księŜy odśpiewaliśmy
Te Deeum. Msza zakończyła się
naboŜeństwem dziękczynnym z adoracją
Najświętszego Sakramentu. Ze względu na
deszczową pogodę nie odbyła się tradycyjna procesja odpustowa.
26 sierpnia 2012 roku przypada
takŜe 30 rocznica wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę naszego kościoła
parafialnego. W tym dniu w murach
budującego się kościoła (jeszcze wtedy bez

SŁOWO BOśE
(Łk 17, 3 - 4)

Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli Ŝałuje, przebacz mu! I jeśliby
siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie,
mówiąc: "śałuję tego", przebacz mu!»
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Piekary 2012
Jak co roku w pierwszą niedzielę
po
święcie
Wniebowzięcia
NMP
wyruszyłyśmy na pielgrzymkę do Matki
Boskiej Piekarskiej. Nasza pielgrzymka
dotarła na Wzgórze Kalwaryjskie z pewnymi
przygodami. W Szarleju policja skierowała
nas na boczny parking, z którego to około 3
km musiałyśmy dojść na Kalwarię pieszo.
Dlatego nie uczestniczyłyśmy w godzinie
róŜańcowej. Mam jednak nadzieję, Ŝe
wszystkie uczestniczki naszej pielgrzymki,
kaŜda w swoim tempie, doszły na Kalwarię
do godz. 1000, aby uczestniczyć w pełni we
Mszy św. która i tak zaczęła się znacznie
później.
O godz. 945 rozległy się dzwony
w Bazylice. To znak, Ŝe wyruszyła procesja
z obrazem MB Piekarskiej na Wzgórze Kalwaryjskie, gdzie nastąpiły powitania.
Przed godz. 1100 zaczęła się Msza
św. której przewodniczył arcybiskup Wiktor

Skworc, a homilię wygłosił biskup Jan Kopiec. Wśród kapłanów koncelebrujących
Eucharystię był emerytowany arcybiskup
Damian Zimoń. Komunii św. Udzielało ponad
100 nadzwyczajnych szafarzy Komunii. Rozeszli się oni po całym wzgórzu, aby dotrzeć
do wszystkich pątniczek chcących przyjąć
Ciało Chrystusa.
Uczestniczyłyśmy
w
godzinie
młodzieŜowej oraz Nieszporach Maryjnych.
Potem wróciłyśmy do naszego autokaru.
Okazało się, Ŝe byłyśmy bardzo zorganizowane i dotarłyśmy wszystkie na czas więc
z wyjazdem nie było Ŝadnych problemów.
Nasza szefowa pani Krysia była bardzo zadowolona. W miłej atmosferze i ze śpiewem
na ustach dotarłyśmy do Śmiłowic.
Bóg zapłać organizatorce pielgrzymki pani Krysi oraz wszystkim
pątniczkom.
CWB
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W dniu 25.08.2012 roku o godzinie
16.30 mszą świętą dziękczynna rozpoczęły się
doŜynki Sołeckie. Starostami doŜynek byli
Państwo Ela i Antoni Ciszewscy.
Zaproszonych gości w osobach pana
starosty Henryka Zawiszowskiego, pana burmistrza Adama Zawiszowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Sochy, radnych Rady Miasta między innymi Dariusza Gashi
oraz naszych rolników przywitał ks. Proboszcz,
który odprawił Mszę dziękczynna za tegoroczne
plony oraz wygłosił Słowo BoŜe za co mu serdecznie dziękujemy.
Dalsza część uroczystości odbyła się
na terenie rekreacyjno sportowym, gdzie w korowodzie doŜynkowym uczennice w strojach regionalnych przyniosły piękna koronę wykonaną
po dłuŜszej przerwie przez tutejsze Kolo
Gospodyń Wiejskich, którym kieruje pani Jadwiga
Sosna. Po przywitaniu gości przez Sołtysa oraz
krótkiej charakterystyce działalności starostów
doŜynek na ich gospodarstwie, sołtys jako gospodarz, przyjął od rolników chleb z tegorocznych
plonów, podziękował im za trud jaki włoŜyli
w pracę podczas uprawy plonów, a szczególnie

przy Ŝniwach. Następnie razem z starostami
pokrojono chleb, którym częstowano wszystkich
obecnych na doŜynkach. Po tych ceremoniach
przy wspaniałej pogodzie, zresztą jak co roku,
rozpoczęła się zabawa, która w tym roku
zakończyła się juŜ około północy, a to z racji
obchodzonego w następnym dniu odpustu parafialnego.
Podczas części artystycznej zostały
jak co roku wręczone wyróŜnienia właścicielom
nabardziej zadbanych posesji lub gospodarstw
rolnych. W tym roku wyróŜnienia otrzymali
Państwo Mariola i Remigiusz Kuś, Państwo Ewa
i Roman Kołodziej oraz mieszkańcy Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ulicy Kawalca.
O poczęstunek zadbało sołectwo, radny Darek
Gashi, panie z KGW, oraz panie z OSP, za co
serdecznie wszystkim dziękujemy. StraŜakom
z OSP Śmiłowice oraz wszystkim którzy pomagali
przy organizacji doŜynek a szczególnie przy dekoracji kościoła, paniom z KGW i panu Remkowi
Kuś serdecznie dziękuję.
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Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna

Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na wrzesień 2012 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:

Aby postępowanie polityków cechowały
uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy.

zawsze

Intencja misyjna:

Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość
do ofiarowania misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich,
a takŜe konkretnych zasobów Kościołom uboŜszym.

Zmartwychwstanie – fakt i teologia
Źródło: Michał Wojciechowski, Wiara – cywilizacja – polityka, Dextra – As, Rzeszów – Rybnik 2001

Pierwszym znakiem tego, co się stało,
był pusty grób odkryty przez kobiety chcące
namaścić ciało Jezusa. Było to w niedzielę
o świcie, czyli na trzeci dzień od piątku, kiedy to
Jezus został ukrzyŜowany. Nie wiemy dokładnie,
kiedy ciało znikło z wykutego w skale i zamkniętego kamieniem grobu, jednak na pewno
„dnia trzeciego” od ukrzyŜowania zmartwychwstanie stało się wiadome.
Odkrycie pustego grobu wzbudziło
w pierwszej chwili lęk i zdziwienie: przykre zaskoczenie przysłoniło prawdziwą przyczynę
zniknięcia ciała, trudną przecieŜ do zrozumienia i
przyjęcia. Jedynie umiłowany uczeń uwierzył ujrzawszy całun i chustę, w które ciało było owinięte
(Jan 20,8). Niedługo jednak potem Chrystus
zaczął się ukazywać. Ewangelie opisują cały szereg zjawień się Chrystusa zmartwychwstałego,
czyli „chrystofanii”: wobec kobiet u grobu, wobec
apostołów, wobec innych uczniów. [Jezus
ukazywał się w Jerozolimie i w Galilei. Przypuszczamy, ze pierwsze były chrystofanie galilejskie,
a wymienianie najpierw jerozolimskich wynikło
z pewnego schematu geograficzno-teologicznego.]
W
relacjach
o
spotkaniu
ze
Zmartwychwstałym uderza z jednej strony poc-

zucie Jego rzeczywistej materialnej obecności,
z drugiej zaś – Jego przemienienia. Jezus jadł
z uczniami, a Jego ciała moŜna było dotknąć:
uczniom myślącym, Ŝe widzą ducha, powiedział
Zobaczcie ręce me i stopy, Ŝe to jestem ja sam:
obmacajcie Mnie i zobaczcie: bo duch nie ma
mięsa i kości, jak widzicie, Ŝe ja mam (Łukasz
24,39 – przekład dosłowny). Kobiety mogły
chwycić jego stopy (Mateusz 28,9), apostoł Tomasz dotykać ran. Wreszcie jak za ziemskiego
Ŝycia Jezus przebywał z uczniami, nauczał ich,
łamał chleb i dawał ostatnie polecenia. Taki
sposób obecności przewyŜsza jakieś pojawienie
się w wizji. A jednocześnie była to obecność
w „ciele duchowym”, które mogło nagle zjawić się
i zniknąć mimo zamkniętych drzwi i ścian.
„Inność” Jezusa czyniła Go nawet trudnym do
rozpoznania, tym bardziej Ŝe oczy musiały się
sprzeciwiać widokowi tego, o którym było wiadomo, Ŝe nie Ŝyje. Nie od razu świadkowie pojawienia się Zmartwychwstałego poznawali go. W
kaŜdym jednak opisie chrystofanii przychodzi
decydujący moment, w którym moŜna wyrzec
słowa: to jest Pan! (Jan 21,7), dostrzec, Ŝe Inny
jest Tym Samym i rzeczywiście obecnym.
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Wrzesień - Grudzień 2012
Wróblewska Zofia
1 wrzesień 2012

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

15 wrzesień 2012

Pajonk Mirosława
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

29 wrzesień 2012

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara

13 październik 2012

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

27 październik 2012

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

10 listopad 2012

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

24 listopad 2012

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Wesołowska Monika

8 grudzień 2012

Wesołowska BoŜena
Słowicka Iwona

20 grudzień 2012

Strojenie stajenki i świąteczny wystrój.
Prosimy o pomoc zarówno panów jak i panie.

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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Makaron z kurkami
Składniki:
1/2 kg kurek
40 dag makaronu tagliatelli (wstąŜki)
szklanka śmietany
cebula
1/2 szklanki białego wytrawnego wina
łyŜka masła
natka pietruszki
sól, pieprz

przepisu na opakowaniu. Odcedzić, polać
sosem. Przed podaniem posypać drobno
posiekaną natką pietruszki
gmb

Sposób przygotowania:
Kurki opłukać, dobrze osączyć,
pokroić. Cebulę obrać, posiekać, zeszklić
na rozgrzanym maśle. Dodać kurki, wlać
trochę wina, doprawić solą i pieprzem,
zamieszać. Dusić na małym ogniu do
miękkości, około 20 minut, wlewając po
trochu pozostałe białe wino. Zdjąć z ognia, połączyć ze śmietaną, doprawić do
smaku, wymieszać. Makaron ugotować
al dente w osolonej wodzie według

K¹cik humoru
Co robi pająk w komputerze?
Szuka swojego miejsca w sieci.
*
W sklepie z komputerami sprzedawca
zachwala klientowi swój najnowszy towar:
- Ten komputer wykona za pana połowę
pracy!
- W takim razie biorę dwa.
*
Wiecie dlaczego blondynki nie grają na
komputerze?
Bo się boją myszy.
*
Czym róŜni się blondynka od komputera?
- Komputer myśli a blondynka nie!
*
Definicja uŜytkownika komputerów
Zestresowana istota zazwyczaj rodzaju
Ŝeńskiego, która wykonuje swoją pracę
przy oślepiającym oczy monitorze,
wykorzystując do tego bezuŜyteczne

programy, niezrozumiałe podręczniki
i niedostosowane urządzenia peryferyjne. Bez pomocy komputera moŜna
by było wykonać te pracę w o połowę
krótszym czasie.
*
Złapał programista złotą rybę (jakiegoś
zmutowanego śledzia), no i jak zawsze
trzy Ŝyczenia:
"Po pierwsze, chcę pokoju na całym
świecie"
Biedna ryba na to:
- Sorrki, za trudne, inne poproszę.
- No to niech Windows się nie zawiesza.
- Dobra juŜ, moŜe być pokój na całym
świecie.
*
śona informatyka prosi swego męŜa
aby napisał na torcie urodzinowym:
"śYJ NAM STO LAT".
Po chwili Ŝona go pyta: gotowe?
Nie, tort nie zmieścił się do drukarki.
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Benedykt XVI (fragmenty)
/.../Psalm mówi: «Raduj się w Panu,
a On spełni pragnienia twego serca» (Ps 37, 4).
A Jezus mówi, Ŝe «królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go
pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany
poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę
rolę» (Mt 13, 44). Znalezienie i zachowanie
duchowej radości jest owocem spotkania
z Panem, który prosi nas, byśmy szli za Nim,
dokonali decydującego wyboru i wszystko
postawili na Niego. Drodzy młodzi, nie bójcie
się, Ŝe narazicie całe wasze Ŝycie, czyniąc
miejsce dla Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii.
Jest to droga do znalezienia wewnętrznego
pokoju i prawdziwego szczęścia. Jest to droga
do Ŝycia w pełni jako dzieci BoŜe, stworzone na
Jego obraz i podobieństwo.
Szukanie radości w Panu: radość jest
owocem wiary, jest rozpoznawaniem co dzień
Jego obecności, Jego przyjaźni: «Pan jest
blisko» (Flp 4, 5). Polega ona na złoŜeniu
w Nim naszej ufności, na wzrastaniu w poznaniu i miłowaniu Go. PomoŜe nam w tym i pobudzi do tego Rok Wiary, który rozpoczniemy za
kilka miesięcy. Drodzy przyjaciele, uczcie się
dostrzegać, jak Bóg działa w waszym Ŝyciu
i odnajdujcie Go, ukrytego w wydarzeniach dnia
powszedniego. Wierzcie, Ŝe On jest zawsze
wierny przymierzu, jakie zawarł z wami w dniu
waszego chrztu. Wiedzcie, Ŝe On was nigdy nie
opuści. Często kierujcie ku Niemu swój wzrok.
O ddał swe Ŝycie na krzyŜu, bo was kocha.
Kontemplacja tak wielkiej miłości napełnia
nasze serca nadzieją i radością, których nic nie
moŜe zniszczyć. Chrześcijanin nigdy nie moŜe
być smutny, bo spotkał Chrystusa, który oddał
za niego swoje Ŝycie.
Poszukiwanie Pana, spotkanie Go
w Ŝyciu oznacza takŜe przyjęcie Jego Słowa,
które jest radością serca. Prorok Jeremiasz

pisze: «Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa,
chłonąłem je, a Twoje słowo stawało się dla
mnie rozkoszą i radością serca mego» (Jr 15,
16). Uczcie się czytać i rozwaŜać Pismo Święte.
Znajdziecie w nim odpowiedź na wasze
najgłębsze pytania o prawdę, jakie rodzą się
w waszych sercach i umysłach. Słowo BoŜe
pozwala odkryć cuda, jakich Bóg dokonał
w historii człowieka, i otwiera nas, pełnych
radości, na chwałę i uwielbienie: «Przyjdźcie,
radośnie śpiewajmy Panu, (...) uwielbiajmy, (...)
zegnijmy kolana przed Panem, który nas
stworzył» (Ps 95, 1. 6).
Szczególnym miejscem wyraŜania
radości, którą Kościół czerpie od Pana i przekazuje światu, jest liturgia. W kaŜdą niedzielę
wspólnota chrześcijańska upamiętnia w Eucharystii centralną tajemnicę zbawienia: śmierć
i Zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to dla
kaŜdego ucznia Pana bardzo waŜna chwila,
poniewaŜ uobecnia Jego ofiarę miłości.
Niedziela jest dniem, w którym spotykamy
Chrystusa zmartwychwstałego, słuchamy Jego
słowa, posilamy się Jego Ciałem i Krwią. Psalm
mówi: «Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy
się nim i weselmy! (Ps 118, 24). Podczas Wigilii
Paschalnej Kościół śpiewa Exultet, hymn
radości ze zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad
grzechem i śmiercią: «Weselcie się juŜ, zastępy
Aniołów (...). Raduj się, ziemio, opromieniona
tak niezmiernym blaskiem (...). Ta zaś świątynia
niechaj zabrzmi potęŜnym śpiewem całego
ludu». Radość chrześcijańska rodzi się ze
świadomości, Ŝe jesteśmy kochani przez Boga,
który stał się człowiekiem, dał swoje Ŝycie za
nas i zwycięŜył zło i śmierć; jest Ŝyciem miłością
do Niego. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus,
młoda karmelitanka, napisała: «Jezu, moją
radością jest kochać Ciebie!» (P 45, 21 stycznia
1897, Op. Compl., s. 708). /.../
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