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miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Odpust Parafialny
30 sierpnia 2015 r.

SŁOWO BOśE
(Łk 10, 16-18)

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod
łóŜkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma
bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było
poznane i na jaw nie wyszło. UwaŜajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie
dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, Ŝe ma».
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Coroczna Piekarska Pielgrzymka kobiet

Nasza coroczna pielgrzymka
przypadająca zawsze w pierwszą niedzielę
po
święcie
Wniebowzięcia
NMP
rozpoczęła się przed kościołem. Czekał
tutaj na nas autokar. Wyruszyłyśmy
o godz. 630. Przed wyjazdem przyszedł
nasz ksiądz proboszcz by razem z nami
odmówić krótką modlitwę i udzielić nam
błogosławieństwa na drogę. Na trasie
dołączyły do nas panie z sąsiednich parafii
(Paniowy, Borowa Wieś). Bardzo szybko
dojechałyśmy do celu. Z naszego postoju
nie musiałyśmy daleko iść aby dotrzeć na
Wzgórze Kalwaryjskie. ZdąŜyłyśmy na całe
"godzinki" i "róŜaniec". Potem były przywitania i Msza święta.
Pielgrzymka nasza przypadła na 90-tą
rocznicę istnienia naszej Archidiecezji oraz
90-tą rocznic koronacji obrazu MB Piekarskiej. A teraz chciałabym przytoczyć parę
słów które skierował do Nas Arcybiskup
katowicki Wiktor Skworc.
Pierwsza sprawa to kwestia pracy kobiet.
Wiem, Ŝe wiele z was łączy pracę
zawodową z obowiązkami w małŜeństwie
i rodzinie. Często jesteście z tego powodu
przemęczone i przepracowane. Jednak
praca zawodowa daje wam teŜ satysfakcję
i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa oraz
własnej wartości.
Kościół docenia Wasze zaangaŜowanie
i ducha ofiary, rozumie Wasze ambicje
i dostrzega problemy, modli się z Wami i za
Was, abyście podołały tak licznym

obowiązkom. Niech Wasi bliscy doceniają
Waszą pracę, niech Wam pomagają ją
wykonywać, zwłaszcza tą domową,
a odpowiedzialni za rozwiązania prawne
i instytucjonalne czynią ją lŜejszą i lepiej
opłacaną.
Nowym zjawiskiem jest przedsiębiorczość
kobiet. Coraz więcej
z Was prowadzi
własne, często rodzinne firmy. I za to
naleŜy się uznanie i po-dziękowanie.
Drogie Siostry! Cenimy kaŜdą Waszą
pracę i społeczne zaangaŜowanie; kaŜde
Wasze poświę-cenie i włączenie się w budowanie Kościoła i społeczeństwa. Kościół
górnośląski nie byłby takim, jakim jest, gdyby nie wielopokoleniowe rodziny i pokolenia naszych matek. Bądźcie wiernymi
kontynuatorkami tego dziedzictwa! Bardzo
Was o to serdecznie prosimy.
Społeczeństwo Polski starzeje się i coraz
więcej osób potrzebuje opieki medycznej.
Niestety zaczyna brakować pielęgniarek
i personelu medycznego. Wiele z nich ma
słuszne
poczucie
ciągłego
niedowartościowania przez system opieki zdrowotnej. Wielu dyrektorów szpitali zatrudnia
personel medyczny „na kontraktach”, co
nie sprzyja stabilności pracy. Wszystko to
zmusza znaczną część pielęgniarek do
szukania pracy poza zawodem; a nawet
granicami naszego kraju. Te, które
pozostają, pracują często ponad siły
i moŜliwości, ze szkodą dla zdrowia i rodziny. Panie Ministrze Zdrowia z Górnego
Śląska, Ŝyczymy sukcesów w uzdrawianiu
słuŜby zdrowia i prosimy o dialog ze
związkami zawodowymi i uznanie słusznych postulatów pielęgniarek. KaŜdy, kto
zna szpital z pozycji pacjenta niech wesprze wołania pielęgniarek o podwyŜkę
płac i godne warunki pracy.
Kolejna kwestia, to duszpasterska troska, z jaką zatrzymujemy się przy kobietach,
których sakramentalny związek małŜeński
i rodzina przeŜywają kryzys; czy teŜ z róŜnych przyczyn uległy rozpadowi.
>>>>
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Drogie Siostry, chcę Was zapewnić, Ŝe
z powodu tych trudnych sytuacji nie
jesteście ani napiętnowane, ani wykluczone z Kościoła. Kościół Wam towarzyszy i razem z Wami przeŜywa dramat rozpadu małŜeństwa i rodziny, którego
ofiarą są przede wszystkim dzieci.
W trudnych sytuacjach niech oparciem
będzie duszpasterstwo. W kilku punktach
naszej archidiecezji powstały ogniska
Wspólnoty Trudnych MałŜeństw – Sychar.
Działają z przekonaniem, Ŝe kaŜde sakramentalne małŜeństwo jest do uratowania.

WaŜna jest rola mediatorów, ludzi dobrej
rady.
Nasza archidiecezja prowadzi od ponad
25 lat jedyny w Polsce, całodobowy telefon
zaufania; telefon dobrej rady! Nie otrzymuje on Ŝadnych zewnętrznych dotacji,
dyŜurują przy nim wykwalifikowani wolontariusze, przewaŜnie kobiety, a utrzymuje
go parafia mariacka w Katowicach.
Wszystkim, którzy angaŜują się w ten telefon, dziękujemy. Wszystkim, którzy,
korzystają z niego: nie traćcie nadziei!
C.W.B.

22 sierpnia 2015

DoŜynki w Sołectwie Śmiłowice
rozpoczęły się Mszą Św. Dziękczynną
w kościele Matki BoŜej Częstochowskiej,
którą odprawili ks. Proboszcz Antoni Cebula
oraz pochodzący z naszej parafii ks. Ludwik
Kołodziej, który obecnie jest na urlopie
w Polsce. Po naboŜeństwie korowód
doŜynkowy przy lekko padającym deszczyku
przemieścił się na teren rekreacyjno sportowy.
Panie oraz Starostowie doŜynek
jechali w pięknym powozie przygotowanym
na tę okazję przez naszego radnego Remka
Kusia. W tym roku starostami doŜynek byli
Państwo Ewa i Roman Kołodziej zamieszkali
przy ul. Reta Smiłowicka. W dalszej części
świętowania sołtys przywitał starostów
doŜynek, rolników, mieszkańców sołectwa
oraz zacnych gości. Swoją obecnością

doŜynki uświetnili między innymi pani Senator Izabela Kloc, pan Burmistrz Stanisław
Piechula wraz z Ŝoną oraz jego zastępca
Bogdan Uliasz, przewodniczący Rady Miasta
Michał Rupik, przewodniczący Rady Powiatu
pan Adam Lewandowski, ks. proboszcz,
władze lokalne wraz z radnym Remigiuszem
Kusiem. Tradycyjnie, jak co roku z rąk Pana
Burmistrza,
naszego
radnego
oraz
przewodniczącego komisji zostały wręczone
wyróŜnienia
właścicielom
najładniej
urządzonych posesji. Nagrody ufundował
pan Radny Remek. Wyniki konkursu
z protokołu komisji umieszczono w informacjach sołeckich. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
przygotowały
poczęstunek:
własnoręcznie ugotowaną grochówkę oraz
śląski kołocz i kawę. Swoim wesołym
występem
zespół
Optima
bawił
mieszkańców do późnych godzin wieczornych. Korzystając z okazji Sołtys dziękuje
serdecznie za pomoc przy organizacji
doŜynek straŜakom z OSP, paniom z KGW,
starostom doŜynek, wszystkim członkom
Rady Sołeckiej, panu Andrzejowi Burakowskiemu za pyszny wkład do grochówki,
a szczególnie radnemu Remigiuszowi Kusiowi za wszechstronną pomoc w organizacji,
wystawę swoich pojazdów oraz przewóz
w korowodzie zacnych gości. Do zobaczenia
na DOśYNKACH 2016.
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Sołtys sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna

Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na wrzesień 2015 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:

Aby wzrastały moŜliwości kształcenia się i pracy dla
wszystkich ludzi młodych.
Intencja misyjna:

Aby katecheci byli w swoim Ŝyciu konsekwentnymi
świadkami wiary, którą głoszą.

Matka Boska Piekarska

Jednoznaczne określenie początku kultu Matki BoŜej Piekarskiej jest
niezwykle trudne. Na podstawie zachowanych źródeł najbardziej adekwatne
wydaje się związanie genezy czci oddawanej Jej w Piekarach z osobą księdza
Jakuba Roczkowskiego, który jako młody
proboszcz w roku 1659 przeniósł do
głównego ołtarza obraz Matki BoŜej,
znajdujący się dotąd w bocznej nawie
drewnianego kościoła pw. św. Bartłomieja
w Piekarach Śląskich. Księdzu Roczows-

kiemu towarzyszyła wówczas dwojaka motywacja. Po pierwsze pragnął
w ten sposób umocnić wiarę swych
parafian, którzy po okresie nasilonej
protestantyzacji potrzebowali jasnego i zdecydowanego wykładu doktryny katolickiej. Po drugie zaciekawiła
go „miła woń” wydobywająca się od
obrazu. Po oczyszczeniu niemalŜe
nieczytelnego wizerunku oczom
piekarskiego proboszcza ukazała
się postać Madonny z Dzieciątkiem.
Charakterystyczną cechą obrazu był
zastosowany na nim układ postaci.
Maryja w jednej ręce trzymała jabłko
symbolizujące
nieposłuszeństwo
pierwszych rodziców, słabość wpisaną w
ludzką naturę, z kolei drugą dłonią
zwróconą w kierunku Jezusa, wyraźnie
wskazywała na swego Syna jako Tego,
który przyszedł na świat, aby wyzwolić
człowieka z Jego grzechu i dać mu zycie
wieczne, do którego został przeznaczony
przez Stwórcę. Ten typ ikonograficzny,
gdzie Maryja wskazuje ludziom drogę
przez Jej Syna do Ojca określa się mianem hedegetrii.
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c.d.n.

INTENCJE MSZALNE
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Wrzesień 2015 - Styczeń 2016
Zaczek Mirosława
12 wrzesień 2015

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
RoŜek 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
Gorol Barbara

7 listopad 2015

Pajonk Mirosława
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

21 listopad 2015

Pawelczyk Pelagia
Fojt Barbara
Słowicka Iwona

5 grudzień 2015

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

19 grudzień 2015

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

2 styczeń 2016

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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Sernik na zimno z malinami
Składniki:
4 serki homogenizowane
1 jasna galaretka (agrestowa, morelowa, brzoskwiniowa)
2 galaretki malinowe
kubeczek śmietany 30%-200 ml
1 kg malin
paczka biszkoptów

wamy masę serową i wkładamy do
lodówki na pół godziny do stęŜenia masy.
Pozostałą częścią malin dekorujemy ciasto. Zalewamy malinową galaretką
i ponownie wstawiamy do lodówki.Po
stęŜeniu galaretki ciasto jest gotowe do
krojenia.
zdb

Przygotowanie:
Galaretki malinowe przyrządzamy według
przepisu na opakowaniu. Galaretkę jasną
rozpuszczamy
w
szklance
wody.
Śmietanę ubijamy na sztywno, delikatnie
mieszamy z serkami i przestudzoną jasną
galaretką. Dodajemy połowę malin. Dno
tortownicy wykładamy biszkoptami. Wyle-

Blondynka wpada do apteki z pretensjami:
– Czy moglibyście zacząć odbierać
w końcu ten telefon? Człowiek dzwoni
w waŜnej sprawie, a tu nic i nic.
– Hmm... a pod jaki numer pani dzwoni?
– 08002200
– A skąd pani go ma?
– No przecieŜ na drzwiach macie
napisane!
– Ach tam... To są godziny otwarcia apteki.
***
Prowadzący teleturniej mówi:
– Gratulacje! Wygrał pan. Jaką nagrodę
pan wybiera? A – weekend z Ŝoną
w centrum handlowym czy B...
– B! Wybieram B!
***
dowo mowi do niego:

***

***
– A czemu ty się nie golisz?
– Bo nie mam kobiety, dla której
musiałbym się golić.
– A dla siebie?
– A dla siebie piwo kupuję.
***
śona pokazuje męŜowi magazyn mody z
najnowszymi modelami zimowymi i mówi:
– Chciałabym mieć takie futro.
MąŜ:
– To jedz Whiskas.
***
Syn mleczarza poszedł do wojska. Po
tygodniu ojciec dostaje list:
– Tatusiu! Tu jest rewelacyjnie! MoŜna się
wylegiwać do szóstej rano!
***
W sklepie zoologicznym klientka składa
reklamację:
– Kupiłam wczoraj u państwa tego Ŝółwia
stepowego i chciałabym go wymienić na
innego...
– A co z nim jest nie tak?
– Nie chce stepować...
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(12 sierpnia 2015) fragmenty
Zacznijmy od święta. Dzisiaj będziemy
mówili o świętowaniu. I powiedzmy od razu, Ŝe
święto jest wynalazkiem Boga. Przypomnijmy
usłyszane przez nas podsumowanie opisu
stworzenia w Księdze Rodzaju: "A gdy Bóg
ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad
którym pracował, odpoczął dnia siódmego po
całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg
pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go
świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej
swej pracy, którą wykonał stwarzając" (2,2-3).
Sam Bóg uczy nas waŜności poświęcenia czasu na kontemplację i cieszenia się tym, co
zostało dobrze wykonane w pracy. Mówię
oczywiście o pracy nie tylko w sensie zajęcia
czy zawodu, ale w szerszym znaczeniu: wszelkiego działania, poprzez które my, męŜczyźni
i kobiety moŜemy współpracować w stwórczym
dziele Boga.
Tak więc święto nie jest leniwym
siedzeniem w fotelu, lub upojeniem głupią
ucieczką od obowiązków, nie. Święto to nade
wszystko Ŝyczliwe i wdzięczne spojrzenie na
dobrze wykonaną pracę, świętujemy pracę.
RównieŜ wy, nowoŜeńcy świętujecie pracę
pięknego okresu narzeczeństwa: i jest to
piękne. To czas, aby spojrzeć na dzieci lub
wnuki, które dorastają, i pomyśleć - jakie to
wspaniałe! To czas, aby spojrzeć na nasz dom,
przyjaciół, których gościmy, otaczającą nas
wspólnotę i pomyśleć: jakie to dobre! Bóg tak
uczynił, stwarzając świat. I nieustannie tak czyni, bo Bóg stwarza zawsze, nawet teraz!
Niekiedy jakieś święto moŜe przypaść w
okolicznościach trudnych lub bolesnych i jest
ono obchodzone "ze ściśniętym gardłem". A
przecieŜ nawet w tych przypadkach prosimy
Boga o siłę, aby całkowicie nie ogołocić tego
święta. Wy, mamusie i tatusiowie dobrze o tym
wiecie: ileŜ razy ze względu na miłość do dzieci,
jesteście w stanie przełknąć przykrości, aby
mogły dobrze przeŜyć święto, zasmakowały

dobrego sensu Ŝycia! Jest w tym tak wiele
miłości!
TakŜe w środowisku pracy, niekiedy bez uszczerbku dla obowiązków! - umiemy
wprowadzać pewną iskrę święta: urodziny,
ślub, narodziny nowego dziecka, a takŜe
poŜegnanie czy przyjście nowej osoby... To
waŜne. WaŜne jest świętowanie. Są to chwile
zaŜyłości w trybach machiny produkcyjnej: to
nam dobrze słuŜy!
Ale prawdziwy czas świętowania wstrzymuje pracę zawodową i jest święty, poniewaŜ
przypomina męŜczyźnie i kobiecie, Ŝe są
stworzeni na obraz Boga, który nie jest niewolnikiem pracy, ale jest Panem, a zatem takŜe
i my nigdy nie moŜemy być niewolnikami pracy,
ale "panami". Istnieje w tej dziedzinie przykazanie, przykazanie, które dotyczy wszystkich, bez
wyjątku! Ale wiemy, Ŝe są miliony kobiet
i męŜczyzn, a nawet dzieci, będących niewolnikami pracy! Są dziś niewolnicy! Wyzyskiwani,
niewolnicy pracy i jest to wymierzone przeciwko
Bogu i przeciwko godności osoby ludzkiej! Obsesja zysku ekonomicznego i efektywności
techniki zagraŜa humanistycznym rytmom
Ŝycia, bo Ŝycie ma swoje ludzkie rytmy. Czas
odpoczynku, zwłaszcza niedzielnego jest
przeznaczony dla nas, abyśmy mogli się
cieszyć, tym, czego się nie wytwarza i nie konsumuje, nie kupuje i nie sprzedaje. Ale widzimy,
Ŝe ideologia zysku i konsumpcji chce poŜreć
takŜe święto: takŜe ono jest czasami sprowadzane do "interesu", sposobu zarobienia
pieniędzy i ich wydawania. Ale czy po to pracujemy? śądza konsumowania, pociągająca za
sobą marnotrawstwo to straszny wirus, który
między innymi sprawia, Ŝe w końcu jesteśmy
bardziej zmęczeni niŜ wcześniej, szkodzi
prawdziwej pracy i pochłania Ŝycie. Nieuregulowane rytmy święta powodują ofiary, często
wśród młodych. […]
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