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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Odpust parafialny
Odpust
to
święto
parafii
związane z tytułem kościoła. Nasza parafia ma odpust związany z uroczystością
Matki Boskiej Częstochowskiej i przypada
on w niedzielę po tej uroczystości. W tym
roku termin odpustu przypadł 28 sierpnia.
Istotą odpustu jest łaska, jaką
w tym dniu można uzyskać w kościele
odpustowym. Jest nią odpuszczenie
wszystkich kar doczesnych za popełnione
przez siebie grzechy do chwili uzyskania
takiego odpustu. Warunkiem uzyskania
takiej łaski jest odmówienie w kościele
odpustowym modlitw: Ojcze nasz, Wierzę
i dowolnej modlitwy w intencjach Ojca

Świętego oraz wolność od przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu. Jest to wielka
łaska. Na jej mocy darowane nam zostają
te kary, które musielibyśmy odpokutować
albo w tym albo w przyszłym życiu
w czyśćcu.
W tym kontekście istotnym elementem odpustowego świętowania jest
uczestniczenie w pełni (z przyjęciem
komunii świętej) we Mszy w dniu odpustu
w kościele parafialnym. Ta najważniejsza
Msza w dzień odpustu nazywa się sumą,
która
jest
połączona
z procesją
eucharystyczną, którą wielbimy Boga
obecnego wśród nas pod postacią chleba.
gmb

SŁOWO BOŻE
(Łk 14, 12 - 14)

Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę,
nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów,
aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz
przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz
szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».
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ŚDM w Śmiłowicach

Największym wydarzeniem tego lata
były bez wątpienia Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie. Tradycyjnie wydarzenia centralne
poprzedzały Dni w Diecezjach. Młodzi z całego
świata mieli okazję, często po raz pierwszy,
zetknąć się z Polakami, naszą kulturą i historią.
Oczywiście w tak krótkim czasie mogli jedynie
poznać niewielką cząstkę Polski. Wynieśli jednak własne wrażenia i doświadczenia z tego
spotkania. Mogą teraz skonfrontować to, co
sami przeżyli ze znanym im do tej pory przekazem medialnym czy stereotypami.
Nasza parafia, choć najmniejsza
w diecezji, również ugościła zagranicznych pielgrzymów. Dni w Diecezji spędziło u nas pięć
dziewcząt z Francji i dwie z Wielkiej Brytanii.
Francuzki: Claire, Pauline, Melisa, Ombeline
i Agnes przyjechały z Paryża. Natomiast z Bristolu przyjechały Aleksandra i Żaneta, które wraz
z całą rodziną wyemigrowały z Polski do Wielkiej Brytanii kilka lat temu. Wszystkie dziewczyny były zachwycone Śmiłowicami. Już w pierwszych dniach pobytu podobały im się widoki
i wiejskie zwierzęta. Niedzielę spędziły w parafii.
Podziwiały nasze stroje regionalne, sztandary
i witraże. Bardzo cieszyły się, że mogły wspólnie
z nami uczestniczyć we Mszy Świętej. Po
południu czekała je kolejna niespodzianka.
Nasz
Radny
zabrał
dziewczęta
oraz
przyjmujące je rodziny na przejażdżkę
„dożynkowozem” do remizy OSP. Okazało się to

być spełnieniem ich dziecięcych marzeń.
Zapoznały się z osiągnięciami naszych
strażaków i zrobiły zdjęcia we wszystkich
możliwych
miejscach
w
remizie.
Na
zakończenie dnia Radny zorganizował ognisko.
Dziewczyny piekły kiełbaski. Skosztowały też
kołocza i kartofli z ogniska. Wszystkiemu
towarzyszył wspólny śpiew. Sądząc po ich reakcjach ten dzień spodobał się im najbardziej.
W czasie rozmów znalazłyśmy kilka
ciekawych podobieństw, a także różnic
pomiędzy naszymi krajami. We Francji, tak jak
w Polsce zachowuje się w piątek post od
pokarmów mięsnych, który w Wielkiej Brytanii
nie obowiązuje. Dziewczyny z Francji były mile
zaskoczone, że w polskich szkołach uczy się
religii. We Francji katecheza organizowana jest
przy parafiach. Duże wrażenie zrobiła na nich
frekwencja na niedzielnej Mszy Świętej.
Zwłaszcza, gdy dowiedziały się, że Śmiłowice to
najmniejsza parafia diecezji. U nich w wielu
parafiach frekwencja jest znacznie mniejsza.
Podobnie jak same kościoły. Prawdziwym szokiem, tym razem na naszą niekorzyść, był dla
nich fakt, że w Polsce markety są czynne
w niedziele. Żaden Francuz, wierzący lub nie,
nie pozwoliłby odebrać sobie dnia odpoczynku.
Jestem pewna, że nasi goście zabrali
ze sobą same dobre wspomnienia i mam
nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzą Polskę.
>>>

Str. 2

Składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy włączyli się w ugoszczenie
pielgrzymów w naszej parafii. Szczególnie
Księdzu Proboszczowi; rodzinom, które
przyjęły ich do swoich domów (państwu Nowak, Horzela, Bubała); właścicielce oraz personelowi restauracji Sjesta, rodzinom Kędzia
oraz Grygierek za wspaniałe posiłki dla pielgrzymów; Radnemu Remigiuszowi Kusiowi,
panu Kamińskiemu, pani Michalskiej, osobom,
które pomogły w przygotowaniu ogniska
i wszystkim, którzy modlitewnie lub materialnie
wspierali ŚDM. Bóg zapłać!
Koordynator parafialnego centrum ŚDM
Anna Bubała

Piekary 2016 - Stanowa pielgrzymka kobiet
Jak wiadomo rok 2016 w naszym
kraju obfituje w bardzo wiele wydarzeń takich
jak 1050 rocznica Chrztu Polski, czy Światowe
Dni Młodzieży w Krakowie. Jako Polacy
jesteśmy tych wielkich dni gospodarzami. Ale
przecież takie wydarzenia nie mogą odbywać
się bez uczestnictwa kobiet. To kobieta jest tą
główną gospodynią wydarzeń. Jej ręka czuwa
nad wszystkim, jej zmysł kobiecy i pełne miłości
serce, szczególnie serce matki daje ciepło
i ochronę strudzonym gościom.
W tym roku znowu my Kobiety Śląskie Gospodynie pojechałyśmy do Piekar na
spotkanie z tą Główną Gospodynią, aby u Niej
nauczyć się cierpliwości, pokory i miłości.
Z naszej śmiłowickiej parafii rano
o godz. 6.30 wyjechał pełny autokar pątniczek.
Ale to nie znaczy, że jechały same
śmiłowiczanki. Już od paru dobrych lat
jeździmy do Piekar z parafiankami ościennych

sołectw jak Paniowy, Borowa Wieś, a nawet
Halemba.
Można by powiedzieć, że jest to
Międzyparafialna Grupa Wsparcia Pielgrzymkowego, bo w grupie raźniej. Pan Jezus
przecież powiedział, że „ ...Tam gdzie dwóch
lub trzech się modli w imię Moje, tam Ja jestem
wśród was...”. Pomni tych słów zawsze trzymamy się razem.
A teraz trochę o pogodzie w dniu
pielgrzymki. Lało! I to solidnie lało. Ale spójrzmy
na to pozytywnie. Przecież to jest rocznica
chrztu, a przy chrzcie musi być MODLITWA I
WODA. Woda jest też źródłem życia, aby to co
zostało zasiane wzrastało. My pojechałyśmy
z bagażem naszych intencji. Zasiane w glebę
wiary i tak obficie zlane deszczem Bożej Łaski
z pewnością wydadzą dobre owoce.
Podsumowując - w grupie siła! Żadna
pogoda nas nie odstraszy! Czekajmy na dobre
owoce Bożej Łaski !
C.W.B.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje różańcowe na wrzesień 2016 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę
społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.
Intencja misyjna:
Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów
i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi
swojej misji ewangelizacyjnej.

Dożynki w sołectwie Śmiłowice

Pierwsze w tym roku w gminie
Mikołów
odbyły
się
dożynki
sołeckie
w Śmiłowicach. Przy wyjątkowo ładnej pogodzie
20 sierpnia o godz. 16.30 Mszą Św. dziękczynną
w naszym kościele zaczęliśmy świętowanie.
Starostami dożynek byli państwo Izabela i Piotr
Drob. Koronę dożynkową w tym roku niosły
nasze panie z Koła Gospodyń Wiejskich ubrane
w nowe śląskie stroje.
Pan radny Remigiusz Kuś upiększył
nasze dożynki swoją kolekcją zabytkowych
pięknie odrestaurowanych traktorów. Jeden
z nich wiózł w powozie zacnych zaproszonych
gości na teren rekreacyjno-sportowy, gdzie

odbyła się część artystyczna. Tradycyjnie jak co
roku w konkursie na najładniej zadbane posesje
dyplomy oraz upominki wręczyli pan burmistrz
i radny. Z okazji dożynek Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na ręce Sołtysa przesłał pismo
z podziękowaniami dla rolników.
Swoje stroje i rynsztunek bojowy
zaprezentowało również Bractwo Rycerskie Herbu Lis, które swoją siedzibę ma w budynku
dawnej szkoły. Byliśmy mile zaskoczeni bardzo
wysoką frekwencją osób z sąsiednich
miejscowości. Można spokojnie stwierdzić, że
takie spotkania łączą ludzi, a dzięki naszym rolnikom w roku następnym również się spotkamy.
Jak zawsze organizatorzy zadbali
o poczęstunek śląskim kołoczem oraz
grochówką ze strażackiego kotła. Przy pięknych
rytmach muzyki mieszkańcy bawili się tylko do
północy, bo rano nasze panie jechały do Piekar
na pielgrzymkę.
Serdecznie
dziękuję
wszystkim
członkom Rady Sołeckiej, panu radnemu Remkowi Kuś, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich,
naszym strażakom na czele z naczelnikiem Henrykiem Kamińskim oraz naczelnemu redaktorowi
strony sołeckiej panu Grzegorzowi Bubała za
wszechstronną pomoc.
Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna
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INTENCJE MSZALNE
Wrzesień 2016
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Wrzesień 2016 - Styczeń 2016
Słowicka Iwona
10 wrzesień 2016

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

24 wrzesień 2016

Rozmus Sabina

Polok Anna
8 październik 2016

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

22 październik 2016

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Rożek Aniela

3 grudzień 2016

Bubała Anna
Mazur Barbara
Michalska Krystyna

17 grudzień 2016

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

31 grudzień 2016

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

14 styczeń 2017

Pajonk Mirosława
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

28 styczeń 2017

Pawelczyk Pelagia
Fojt Barbara

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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Kącik kulinarnuy: Ciasto bananowe bez pieczenia
Składniki:
● około 45 herbatników
● 1/4 szklanki roztopionego masła
● 250 g serka mascarpone
● 1/2 szklanki cukru pudru
● 400 ml śmietany kremówki
● 3 banany
● 2 opakowania budyniu waniliowego
● 3 szklanki mleka
● polewa karmelowa
Sposób przygotowania:
Ciastka pokruszcie i wymieszajcie z roztopionym masłem. Powstałą
masę ułóżcie w tortownicy. Dobrze podociskajcie i wsadźcie do lodówki na 2 godziny. Chodzi o to, by spód stężał. Serek
wymieszajcie z połową śmietanki i cu
krem pudrem. Równomiernie rozprowadźcie na spodzie ciasta. Banany
pokrójcie w plasterki i ułóżcie na masie
kremowej. Przygotujcie budyń. Gdy os-

tygnie wylejcie go ostrożnie na banany.
Teraz ubijcie resztę śmietanki i rozprowadźcie ją na wierzchu. Ciasto
wsadźcie do lodówki na co najmniej 3
godziny - a najlepiej na całą noc. Przed
podaniem polejcie je polewą karmelową.
gmb

Kącik humoru
Przychodzi facet ze złotą rybką do onkologa.
Wchodzi. Milczy. Onkolog również milczy.
Patrzą na siebie pytająco:
- Kicha. - wydusza z siebie wreszcie facet.
- Słucham?
- Kicha.
- Jaka znowu kicha?
- Rybka kicha. Chora jest znaczy się.
- Panie, coś pan! Jak rybka może panu
kichać? A w ogóle ja jestem onkologiem,
czemu przychodzi pan do mnie z chorą
rybkę?
- Kolega pana polecił. Podobno raka pan
wyleczył.
***
Wędkarz poszedł na ryby.
Jak zwykle złapał złotą rybkę.
Rzekła mu:
- Zapomnij o trzech życzeniach! Ale mogę
dać Ci jedną radę...
- Wal śmiało!
- Rzadziej tu przychodź... Rogaczu!
***

Rybak złapał złotą rybkę, ale że to była
bardzo młoda rybka to obiecała spełnić
tylko jedno życzenie. Rybak myśli, myśli
w końcu postanowił zrobić coś dla świata
i mówi:
- Chcę aby na całym świecie zapanował
pokój.
- Ale rybaku ja naprawdę jestem jeszcze
mała, więc wymyśl coś mniejszego.
- To przynajmniej zrób tak aby w Jugosławii
był pokój.
- A ta Jugosławia to duża jest?
- No nie wiem, przyniosę mapę.
Rybak przyniósł mapę, rybka ogląda,
ogląda i mówi:
- Wiesz rybaku to jednak za dużo, daj coś
mniejszego. Rybak wkurzył się:
- To zrób przynajmniej, żeby moja żona była
ładna.
- To przyprowadź żonę.
Rybak przyprowadził żonę, rybka patrzy,
patrzy i mówi:
- Rybaku a pokaż jeszcze na chwilę tę
mapę.
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Papież Franciszek: Nie dajcie sobie znieczulić
duszy, ale dążcie do pięknej miłości
(Kraków 31 lipca 2015 fragmenty)
Drodzy młodzi, przybyliście do Krakowa na spotkanie z Jezusem. A Ewangelia
mówi nam dziś właśnie o spotkaniu między
Jezusem a pewnym człowiekiem, Zacheuszem,
w Jerychu (Łk 19, 1-10). Jezus nie ogranicza
się tam tylko do głoszenia nauki, czy
pozdrawiania kogoś, ale – jak mówi Ewangelista – chce przejść przez miasto (por. w. 1).
Innymi słowy, Jezus pragnie przybliżyć się do
życia każdego człowieka, przebyć do końca
naszą drogę, aby Jego życie i nasze życie
spotkały się naprawdę.
W ten sposób dochodzi do najbardziej zaskakującego spotkania, właśnie tego z Zacheuszem, zwierzchnikiem „celników”,
czyli poborców podatkowych. Zacheusz był
więc zamożnym współpracownikiem znienawidzonych okupantów rzymskich; był wyzyskiwaczem swojego narodu, kimś, kto z powodu
swej złej reputacji nie mógł nawet zbliżyć się do
Mistrza. Ale spotkanie z Jezusem zmienia jego
życie, jak to było i może być codziennie
w przypadku każdego z nas. Zacheusz jednak
musiał zmierzyć się z pewnymi przeszkodami,
aby spotkać Jezusa: nie było to dla niego łatwe.
Musiał zmierzyć się z pewnymi przeszkodami
i to co najmniej trzema. Także i nam mogą one
coś powiedzieć.
Pierwszą z nich jest niska postura:
Zacheusz nie mógł zobaczyć Mistrza, ponieważ
był niski. Także i dzisiaj może nam grozić, że
będziemy stali z daleka od Jezusa, bo wydaje
się nam, że nie dorastamy, bo mamy niską
opinię o sobie. Jest to wielka pokusa, która
dotyczy nie tylko samooceny, ale dotyka
również wiary. Wiara mówi nam bowiem, że
jesteśmy „dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi
jesteśmy” (1J 3, 1): zostaliśmy stworzeni na
Jego obraz; Jezus nasze człowieczeństwo
uczynił swoim, a Jego serce nigdy nie oddzieli

się od nas; Duch Święty chce w nas mieszkać;
jesteśmy powołani do wiecznej radości z Bogiem! To jest nasza „postura”, to jest nasza
duchowa tożsamość: jesteśmy umiłowanymi
dziećmi Bożymi – zawsze nimi jesteśmy. Rozumiecie zatem, że brak akceptowania samych
siebie, życie w niezadowoleniu i myślenie
w sposób negatywny oznacza brak uznania
naszej najprawdziwszej tożsamości: to jakby
odwrócić się w inną stronę, kiedy Bóg chce, by
na mnie spoczęło Jego spojrzenie, i to jakby
chcieć zgasić marzenie, jakie Bóg żywi wobec
mnie. Bóg nas miłuje takimi, jakimi jesteśmy,
i żaden grzech, wada czy błąd nie sprawi, by
zmienił swoje zdanie. Dla Jezusa – pokazuje to
Ewangelia – nikt nie jest gorszy i daleki, nie ma
człowieka bez znaczenia, ale wszyscy jesteśmy
umiłowani i ważni: ty jesteś ważny! A Bóg liczy
na ciebie z powodu tego, kim jesteś, a nie
z powodu tego, co masz: w Jego oczach nic nie
znaczy, jak jesteś ubrany, czy jakiego używasz
telefonu komórkowego; dla Niego nie jest
ważne, czy podążasz za modą – liczysz się ty.
Takim, jakim jesteś. W Jego oczach jesteś
wartościowy, a twoja wartość jest bezcenna.
Kiedy w życiu zdarza nam się, że
mierzymy nisko zamiast wysoko, może nam
pomóc ta wspaniała prawda: Bóg jest wierny
w miłości względem nas, a nawet nieustępliwy.
Pomoże nam myśl, że kocha nas bardziej, niż
my kochamy samych siebie, że wierzy w nas
bardziej, niż my wierzymy w siebie, że zawsze
nam „kibicuje” jako najbardziej niezłomny
z fanów. Zawsze czeka na nas z nadzieją,
nawet gdy zamykamy się w naszych smutkach,
ciągle
rozpamiętując
doznane
krzywdy
i przeszłość. Ale przywiązywanie się do smutku
nie jest godne naszej postury duchowej! […]
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