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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Odpust parafialny
35 rocznica wmurowania kamienia węgielnego
i 25 rocznica konsekracji naszego kościoła

26 sierpnia Święto Matki Boskiej
Częstochowskiej to także nasz odpust
parafialny. W tym roku obchodzimy go
bardzo uroczyście ze względu na ważne
dla naszej parafii rocznice. Uroczystość

odpustowa odbędzie się
3 września 2017 r.
26 sierpnia 2017 roku
przypada
35
rocznica
wmurowania
kamienia
węgielnego pod budowę
naszego kościoła parafialnego. W tym dniu w murach
budującego się kościoła
(jeszcze wtedy bez dachu)
została odprawiona pierw–
sza Msza Święta.
12 września br.
minie dwudziesta piąta ro–
cznica poświęcenia naszego kościoła. W tym czasie nasz kościół na
zewnątrz nie był jeszcze otynkowany, nie
było ogrodzenia, groty. Wiele się przez
ten czas zmieniło na zewnątrz jak i we
wnętrzu naszej świątyni. Wróćmy więc
pamięcią do tamtych wydarzeń.
>>>

SŁOWO BOŻE
(Mt 16, 21 - 25)
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele
wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia
zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg
broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu,
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie». Wtedy Jezus
rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
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Odpust parafialny
35 rocznica wmurowania kamienia węgielnego
i 25 rocznica konsekracji naszego kościoła

Poświęcenia naszego kościoła
dokonał arcybiskup metropolita katowicki
Damian Zimoń. W tym dniu w progu naszego kościoła powitali Księdza Arcybiskupa
przedstawicielka dzieci oraz przedstawiciel
dorosłych parafian. Na uroczystości tej
obecne były poczty sztandarowe zaś podczas Mszy św. śpiewał chórek dziecięcy
(Dzieci Marii) prowadzony w tym czasie
przez katechetkę z Mikołowa panią
Grażynę Bondel. W czasie Mszy św.
w koncelebrze brali udział: ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, nasz ksiądz proboszcz Piotr Jarząbek oraz dziekan ksiądz
Alfons Janik. Wśród służby liturgicznej
widoczny był nasz parafianin ksiądz Ludwik Kołodziej wówczas jeszcze kleryk.
Podczas Mszy kazanie wygłosił
Ksiądz Arcybiskup. Było one swoistym
nawoływaniem do zaangażowania w dobre
pokierowanie
losem
naszego
kościoła, abyśmy dbali o tę świątynię, o jej
wygląd i otoczenie. W nawiązaniu do
naszej patronki oraz do dnia 12 września
(święto MB Piekarskiej) prosił kaznodzieja, abyśmy tak jak Maryja umieli oddać
Bogu nasze życie. Ona jako nasza patronka winna być dla nas przykładem –
drogowskazem.
Obrzęd poświęcenia kościoła
jest podobny do udzielania Sakramentów
Św. pokropienie wodą święconą symbolizuje chrzest zaś namaszczenie ścian

kościoła Krzyżmem świętym odnosi się do
bierzmowania. Nawoływał nas ksiądz arcybiskup do dojrzałości chrześcijańskiej
wobec
swojego
Kościoła,
abyśmy
duchową Świątynię budowali nieustannie.
Po kazaniu została odśpiewana
litania do Wszystkich Świętych, po litanii
nastąpiło włożenie do ołtarza relikwii św.
następnie odmówiona została modlitwa
przed poświęceniem. Po modlitwie
przystąpiono do namaszczenia Krzyżmem
św. ołtarza oraz ścian świątyni. Dlatego to
na ołtarzu w pierwszej części liturgii nie
było obrusa a w kościele panował półmrok.
W czterech miejscach namasz–
czony został ołtarz oraz także w czterech
miejscach ściany naszej świątyni. Potem
nastąpiło okadzenie ołtarza i kościoła,
zostały też zapalone wszystkie światła na
znak światła Chrystusa. Na ołtarzu
położony został obrus, krzyż, mszał oraz
zapalone świece. Nastąpiła dalsza część
Mszy św. – Ofiarowanie. Podczas ofiarowania złożyli dary przedstawiciele parafii
z prawie całego dekanatu.
Po Komunii św. odśpiewane
zostało uroczyste Te Deum.
Uroczystość
zakończyła
się
podziękowaniami, które składali ksiądz
proboszcz Piotr Jarząbek oraz przedstawicielka parafian.
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Dożynki sołeckie w Śmiłowicach

Mimo zmiennej aury dożynki w Sołectwie Śmiłowice udane!

W dniu 19.08.2017 r. pięknym nowym
napisem zasponsorowanym przez radnego
Remigiusza Kuś zawieszonym nad wjazdem na
teren rekreacyjno-sportowy przy ulicy Gliwickiej
102, starostowie dożynek państwo Kornelia
i Janusz Garus, Radny, Sołtys z Radą Sołecką
oraz panie z KGW witali zacnych gości.
Dożynki zaczęły się o godz. 16:30 mszą św.
dziękczynną, którą odprawił ks. proboszcz Antoni Cebula.
Po mszy św. korowód dożynkowy przy
ładnej pogodzie przemieścił się na teren imprezy. Podczas części oficjalnej Sołtys wraz
z Radnym przywitali wszystkich obecnych na
dożynkach
oraz
przedstawili
program
świętowania.
Pani dyrektor biura poselskiego
Pani Izabeli Kloc odczytała list Ministra
Rolnictwa skierowany do rolników,
który po odczytaniu przekazała na ręce
Sołtysa. W dalszej części imprezy
przewodniczący komisji ds. najładniej
zadbanych posesji Pan Mieczysław
Pełka przedstawił właścicieli wyróżnionych posesji a dyplomy uznania
i nagrody wręczyli Pan Burmistrz oraz
Radny, którzy byli ich fundatorami.
Panie z KGW częstowały wszystkich
własną grochówką oraz pysznym
kołoczem i kawą.
W trakcie spotkania Sołtys
poinformował przybyłych, że w dokumentach historycznych jest potwierdzone, że Sołectwu Śmiłowice w lutym

tego roku STUKNĘŁO 500 lat - dokument
sprzedaży księstwa pszczyńskiego z dn.
21. lutego 1517 r. jest pierwszym znanym
nam dokumentem w którym wymienione
są Śmiłowice. W związku z tym Sołtys
razem z Burmistrzem oraz Radnym
podziękowali wszystkim społecznikom,
którzy przyczynili się do rozwoju naszych
małych Śmiłowic.
Przede wszystkim Panu Henrykowi
Kaliszowi - byłemu radnemu, Panu Jerzemu Muskietorzowi - byłemu sołtysowi, Pani
Krystynie Kamiński - byłej sołtysce, Panu
Bronisławowi Pietrzykowi - byłemu radnemu, Panu Gabrielowi Kołodziejowi byłemu sołtysowi, Pani Jadwidze Sosna byłej sołtysce, Panu Henrykowi Kamińskiemu byłemu radnemu Rady Powiatu Mikołowskiego
oraz Panu Dariuszowi Gaschi - byłemu radnemu.
Licznie przybyli mieszkańcy nie tylko ze
Śmiłowic, ale i z zaprzyjaźnionych sołectw.
Bawili się do północy. Rano nasze Panie
jechały na pielgrzymkę Kobiet do Piekar
Śląskich. Korzystając z okazji serdecznie
dziękuję za pomoc w organizacji Panu Radnemu Remigiuszowi Kusiowi z żoną, starostom
dożynek, KGW i jak zawsze niezawodnym
strażakom z naszej OSP oraz wszystkim
członkom Rady Sołeckiej.
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Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna

Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje różańcowe na wrzesień 2017 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ewangelizacyjna:
Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były
miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Pielgrzymka kobiet do Piekar
20 sierpnia 2017
„...wy, śląskie kobiety jesteście pielgrzymami na każdą pogodę...”.
Zawsze wierne, wpatrzone w Maryję, czerpiemy od Niej siły, aby prowadzić
nasze domy, opiekować się naszymi rodzinami, a nadto dawać przykład młodemu
pokoleniu, naszym córkom, wnuczkom, synowym, że można, a nawet trzeba w różnych
warunkach umieć poświęcić się Bogu przez
ręce Maryji.
„Bądźcie apostołami w czasie
i niewczasie, w pogodę i niepogodę” oto
nasza misja – matek, żon, babć
i teściowych.
Była
pochmurna
deszczowa
niedziela, deszcz lał niemiłosiernie. To jednak nie odstraszyło nas w pielgrzymowaniu
do Matki Boskiej Piekarskiej - „Śląskiej gospodyni”. Jadąc miałyśmy nadzieję, że się
rozpogodzi. Jednak nic z tego - lało cały
czas, w czasie Godzinek, Różańca i w trakcie całej Mszy św., lało, lało, lało.
Z różańcem w ręku wznosiłyśmy
jednak do Najświętszej Pani nasze prośby
o łaski dla naszych rodzin, parafii, Ojczyzny
i nas samych. Nie straszny nam deszcz
i chłód. Jak to stwierdził biskup w kazaniu
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INTENCJE MSZALNE
Wrzesień 2017
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Wrzesień 2017 - Grudzień 2017
Gorol Barbara
2 wrzesień 2017

Pajonk Mirosława
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

16 wrzesień 2017

Pawelczyk Pelagia
Fojt Barbara
Krzepina Ryszarda

30 wrzesień 2017

Suchanek Marzanna
Bubała Celina
Rzepiak Danuta

14 październik 2017

Rozmus Sabina
Kędzia Irena
Polok Anna

28 październik 2017

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

11 listopad 2017

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Michalska Krystyna

25 listopad 2017

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

9 grudzień 2017

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

23 grudzień 2017

Pajonk Mirosława
Michalczyk Wiesława

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: Deser z malinami i budyniem
Do pucharków nakładać kolejno warstwy:
- jeszcze gorący budyń,
- maliny,
- pokruszone herbatniki z orzechami,
- gorący budyń,
- maliny,
- herbatniki

Składniki:
1 budyń śmietankowy
0,5 l mleka (do budyniu)
3 łyżki cukru (do budyniu)
12 herbatników
12 orzechów włoskich
dwie garście świeżych lub mrożonych
malin
● 2 łyżki wody
●
●
●
●
●
●

gmb

Sposób przygotowania:
Orzechy wyłuskać. Wrzucić do
woreczka. Do tego samego woreczka
wrzucić też herbatniki. Przy pomocy
tłuczka do mięsa pokruszyć orzechy
wymieszane z herbatnikami. Maliny
wrzucić do małego garnuszka. Dodać
dwie łyżki wody. często mieszając
zagrzać na niedużym ogniu aż owoce się
rozpadną, woda trochę odparuje i powstanie sos. Należy uważać, żeby się nie
przypaliło. Budyń ugotować według
przepisu na opakowaniu.

Kącik humoru
Roz sie Antek rozchorowoł, wzion i umarł.
Franckowi to tak blisko ku sercu przyszło, że
nie trwało długo i on też wnet stoł pod bramą
rajską. Klupie i klupie w te dźwierze, ale dostać
sie nie mógł, bo ci anieli tak w niebie głośno
śpiewali. Nojbardziej to jednak było słychać
Antka. Nic ino wrzeszczoł „Hosanna Alleluja,
Hosanna Alleluja!”.
Tego już było Franckowi za długo. Czekoł
i czekoł, klupoł i klupoł, aż sie rozeźlił i zaczął
szpetnie przeklinać. Te „ogniste pierony” to ino
tak jeden za drugim furgały. Teroz było mu już
blank jedno czy pódzie do nieba czy do piekła.
Naroz brama sie otwarła i wyskoczył z niej
Antek w biołej, długiej koszuli z lelują w ręku
i woło na całe gardło:
– Słuchejcie anieli! To jest dlo mie prawdziwo
niebiańsko muzyka, to jest balsam dlo moich
uszu. Czy słyszycie te dzwony ojczyzny? To są
głosy mojego Śląska. Wpuście kamrata do
nieba! – No i tak Francek sie tam dostoł.
***
Pyto roz ksiądz na nauce przedślubnej:
– Powiedz mi Józek, czemu to chłop musi babę
żywić a nie na opak?

– No myśla, że to wedle tego, iż baba roz w raju
chłopa żywiła i my za to jeszcze do dzisiej
pokutujemy.
***
Jednego też roz operowali i w środku w brzuchu mu nożyce zostawili. No to też musieli
drugi roz operować. Jeszcze dobrze po tej
drugiej operacji do siebie nie przyszedł jak
wlozł ten dochtór co go operowoł do sali
i zawołoł:
– Nie ma tam gdzie mojego parasola?
Chłop z mety zemdloł!
***
Wiesz – pado kolega do kolegi – kobieta to jest
jak ten anioł stróż. Po ślubie to ten anioł furgo
do nieba, a kole ciebie to ino ten stróż zostanie.
***
– Tata, jako jest różnica między wizytą
a wizytacją? – pyta syn Masztalskiego.
– Wytłumaczę ci to, Synku, na przykładzie.
Widzisz, jak my jadymy do mojej teściowej,
a twojej, babci, to jest wizyta – odpowiada
Masztalski – a jak ona przyjeżdżo do nos, to
jest wizytacja.
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Papież Franciszek:

w Piotrze jest widzialne centrum jedności
Kościoła (27 sierpnia 2017)

Ewangelia dzisiejszej niedzieli (Mt
16,13-20) przynosi nam kluczowy fragment drogi Jezusa z uczniami: wydarzenie, kiedy pragnie On sprawdzić, w jakim punkcie jest ich
wiara w Niego. Najpierw chce wiedzieć, co
myślą o Nim ludzie. A ludzie myślą, że Jezus
jest prorokiem, co jest prawdą, ale co nie ujmuje centrum Jego Osoby i Jego misji. Następnie
stawia uczniom pytanie, które leży Jemu
najbardziej na sercu, to znaczy pyta ich wprost:
"A wy za kogo Mnie uważacie?" (w. 15). Poprzez to "a wy" Jezus zdecydowanie wyłącza
apostołów z tłumu, jakby chciał powiedzieć: ale
wy, którzy jesteście ze mną na co dzień i znacie
mnie z bliska, cóż więcej zrozumieliście? Mistrz
oczekuje od swoich uczniów odpowiedzi
wzniosłej i innej od tej, jaką wyraża opinia publiczna. I rzeczywiście, właśnie taka odpowiedź
wypływa z serca Szymona zwanego Piotrem:
"Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego"
(w. 16). Na ustach Szymona Piotra odnajdują
się słowa większe od niego samego, słowa,
które nie wypływają z jego zdolności naturalnych. Może nie skończył on szkoły podstawowej, ale jest zdolny do wypowiedzenia słów
silniejszych od niego, są to słowa natchnione
przez Ojca Niebieskiego (por. w. 17), który
odsłania przed pierwszym z Dwunastu prawdziwą tożsamość Jezusa: On jest Mesjaszem,
Synem posłanym przez Boga, aby zbawić
ludzkość. Z tej odpowiedzi Jezus rozumie, że
dzięki wierze darowanej przez Ojca istnieje
solidna podstawa, na której może zbudować
swoją wspólnotę, swój Kościół. Dlatego mówi
do Szymona: "Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej
opoce zbuduję mój Kościół" (w. 18).
Również z nami, dzisiaj Jezus chce
nadal budować swój Kościół, ten dom o mocnych fundamentach, gdzie nie brakuje jednak
pęknięć i który musi być nieustannie
naprawiany. Kościół zawsze potrzebuje reformy, naprawy. Z pewnością nie czujemy się

skałami, a jedynie małymi kamieniami. Jednak
żaden mały kamień nie jest bezużyteczny,
a w rękach Jezusa najmniejszy kamień staje się
cenny, bo On go podnosi, patrzy nań z wielką
czułością, wypracowuje ze swoim Duchem
i umieszcza go we właściwym miejscu,
o którym myślał od zawsze i gdzie może być
najbardziej przydatny dla całej konstrukcji.
Każdy z nas jest małym kamieniem, ale
w rękach Jezusa tworzy wręcz budowę
Kościoła. A my wszyscy, bez względu na to, jak
mali jesteśmy, staliśmy się "żywymi kamieniami", kiedy bowiem Jezus bierze w rękę swój
kamień i czyni go swoim, to go ożywia, pełnym
życia Ducha Świętego, pełnym życia przez Jego miłość, a więc mamy miejsce i misję
w Kościele, który jest wspólnotą życia,
uczynioną z bardzo wielu kamieni, każdy z nich
inny, które tworzą jedną budowę charakteryzującą się braterstwem i jednością.
Także dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że Jezus pragnął dla swego
Kościoła
widzialnego
centrum
jedności
w Piotrze. Także on nie jest wielką skałą. Jest
małym kamieniem, który został jednak wzięty
przez Jezusa i stał się centrum jedności.
W Piotrze i tych, którzy staną się jego
następcami w tej samej odpowiedzialności prymatu, tych którzy od samego początku byli
utożsamiani z Biskupami Rzymu, miasta,
w którym Piotr i Paweł złożyli świadectwo krwi.
Zawierzmy siebie Maryi, Królowej
Apostołów, Matce Kościoła. Ona była w Wieczerniku, obok Piotra, gdy Duch Święty zstąpił na
apostołów i pobudził ich, by wyszli i głosili
wszystkim, że Jezus jest Panem. Niech dzisiaj
nasza Matka, wspiera nas i nam towarzyszy
swoim wstawiennictwem, abyśmy w pełni
osiągnęli tę jedność i komunię, o którą modlili
się i za którą oddali swe życie Chrystus
i apostołowie.
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