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SŁOWO  BOśE
(J. 2, 1 - 5)

 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka 
Jezusa. Zaproszono na to wesele takŜe Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 
wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają juŜ wina».  Jezus Jej odpowiedział: 
«CzyŜ to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? CzyŜ jeszcze nie nadeszła godzina 
moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie»

Odpust MB CzêstochowskiejOdpust MB CzêstochowskiejOdpust MB CzêstochowskiejOdpust MB Czêstochowskiej 
 26 sierpnia Kościół w Polsce czci 
MB Częstochowską. Na Jasną Górę 
przychodzą piesze pielgrzymki, 
przyjeŜdŜają autokary, by świętować 
odpust. 
Episkopat Polski 
jest teŜ zawsze 
obecny na tym 
święcie.
        W niedzielę 
około 26 sierpnia 
takŜe nasza 
parafia, której 
patronką jest 
NMP 
Częstochowska, 
obchodzi swój 
odpust. Jest on 
bez porównania 
skromniejszy od 
tego na Jasnej 
Górze. Święto jest tam, gdzie raduje się 
miłość. Tak było i w tym roku. Zgromadziła 
nas miłość do Jezusa i Jego Matki Maryi. W 
tę uroczystość odpustową czyta się 
Ewangelię o weselu w Kanie Galilejskiej. 
Tam był Jezus i Jego Matka. W naszej Kanie 
i na naszym odpuście teŜ Oni byli obecni i 

najwaŜniejsi. Maryja powiedziała nam, jak 
gościom w Kanie, „uczyńcie wszystko 
cokolwiek wam powie”. To było główne 
przesłanie naszego odpustu.

        Potem 
cieszyliśmy się w 
gronie rodziny i 
przyjaciół. TakŜe 
na probostwo 
przybyli księŜa z 
dekanatu, by 
uświetnić odpust, 
na którym byli 
przecieŜ Jezus i 
Jego Matka. W 
tym roku było 22 
księŜy. Kazania 
głosił ksiądz 
gość, by jego 
przemyślenia 
pomogły nam 

lepiej przeŜyć ten dzień. Dziękuję wszystkim 
za pomoc w przygotowaniu tego święta i 
uświetnieniu tego dnia. Choć Maryja 
Częstochowska jest z nami w kaŜdy czas 
wspiera i ratuje nas. O tym pamiętamy! 

Ks. Proboszcz
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  W środę 9 września wyruszyła 50-
osobowa grupa pielgrzymów z naszej parafii z 
księdzem proboszczem Antonim Cebulą i 
organizatorką Krystyną Michalską na kolejny w 
tym roku 
pielgrzymi szlak. 
Trasa 
pielgrzymki 
prowadziła do 
Wieliczki i 
Czernej. W 
Wieliczce 
zwiedzaliśmy 
zabytkową 
kopalnię soli. 
Kopalnia soli 
"Wieliczka" to 
bezcenny 
zabytek kultury 
materialnej 
świata. W 1978r 
została wpisana 
na Światową Listę Dziedzictwa Przyrodniczego i 
Kulturalnego UNESCO,a w 1994r uznana za 
Pomnik Historii. Trasa turystyczna udostępniona 
dla zwiedzających obejmuje najcenniejsze pod 
względem historycznym oraz widokowym 
wyrobiska.
        Zwiedzanie wielickich podziemi 
rozpoczęliśmy w zabytkowym szybie 
Daniłowicza. Na poziom pierwszy (64m 
głębokości)zeszliśmy schodami (380 
stopni).Oprowadzała nas miła pani przewodnik, 
przekazując nam swoją wiedzę z zakresu historii 
i pracy górników solnych.
        Zobaczyliśmy: unikalne komory 
wydobywcze, jeziorka solankowe, kaplice z 
rzeźbami i płaskorzeźbami solnymi. Szczególnie 

zachwyciła nas kaplica św. Kingi, patronki 
górników solnych. Usytuowana 101 m pod 
ziemią jest jednym z najpiękniejszych zabytków 
świata. Z tego cudownego miejsca wieziemy do 

domu pamiątkę-
zdjęcie grupowe. 
Schodzimy na 
poziom trzeci 
(135m 
głębokości) do 
kaplicy św. Jana, 
gdzie wraz z 
grupą 
pielgrzymów z 
Władysławowa 
uczestniczymy 
we Mszy św.
        Kolejny etap 
pielgrzymki to 
Maryjne 
Sanktuarium 
Karmelitów 

Bosych w Czernej, gdzie w cudownym obrazie 
czczona jest Matka BoŜa Szkaplerzna. Po 
sanktuarium oprowadził nas ojciec karmelita. 
Pokrótce omówił historię powstania klasztoru. 
Zwiedziliśmy kościół z łaskami słynącym 
obrazem, kaplicę z doczesnymi szczątkami św. 
Rafała Kalinowskiego, muzeum oraz 
przyklasztorny cmentarz.
        śegnamy przepięknie połoŜone 
sanktuarium, oazę ciszy i spokoju. Nieco 
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i uduchowieni 
wracamy do domów.
        Pielgrzymi składają serdeczne Bóg zapłać 
księdzu Proboszczowi za opiekę duchową. 
Serdeczne dzięki pani Krysi za wspaniałą 
organizację pielgrzymek.       H.H.

Pielgrzymka do Wieliczki i CzernejPielgrzymka do Wieliczki i CzernejPielgrzymka do Wieliczki i CzernejPielgrzymka do Wieliczki i Czernej

PIERWSZA ROCZNICA NASZEJ STRONY PIERWSZA ROCZNICA NASZEJ STRONY PIERWSZA ROCZNICA NASZEJ STRONY PIERWSZA ROCZNICA NASZEJ STRONY 
INTERNETOWEJINTERNETOWEJINTERNETOWEJINTERNETOWEJ

 14 września br. upłynął rok jak 
ukazała się w internecie strona naszej parafii. 
Jak widać z licznika jest ona odwiedzana. Myślę, 
Ŝe głównie przez parafian ale chyba nie tylko 
przez nich. Cieszymy się, Ŝe słuŜy Ona parafii, 
bo taki jest jej główny cel i zamierzenia Redakcji. 
MoŜemy tu sprawdzić ogłoszenia parafialne, 
kiedy która grupa sprząta kościół, przeczytać 
intencje „śywego róŜańca” na dany miesiąc czy 
wreszcie pooglądać aktualności z Ŝycia parafii 
oraz zdjęcia. Mamy nadzieję, Ŝe strona ta w 
Państwa opinii sprawuje się dobrze i godnie 

reprezentuje naszą parafię w sieci oraz przybliŜa 
nam Ŝycie parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy 
piszą artykuły, dają zdjęcia oraz inne materiały 
przydatne do jej tworzenia lub w jakikolwiek inny 
sposób uświetniają to dzieło. Wielkie dzięki 
naleŜą się redaktorowi technicznemu za 
wkładane serce i czas aby strona się rozwijała i 
była ciągle Ŝywa. Wszystkim pracującym na jej 
rzecz Ŝyczymy SZCZĘŚĆ BOśE aby dobry BÓG 
im błogosławił, a Duch Święty dodawał nowych 
pomysłów.      CWB
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S³uga Bo¿y S³uga Bo¿y S³uga Bo¿y S³uga Bo¿y 
o. Franciszek Maria od Krzy¿a Jordan (1848 - 1918)o. Franciszek Maria od Krzy¿a Jordan (1848 - 1918)o. Franciszek Maria od Krzy¿a Jordan (1848 - 1918)o. Franciszek Maria od Krzy¿a Jordan (1848 - 1918)

Za³o¿yciel Salwatorianów i Salwatorianek
Czêœæ 10

W związku z trwaj ącym „Rokiem Jordana”, chciałbym Pa ństwu 
przybli Ŝyć w kilku najbli Ŝszych numerach „Naszej Matki”, sylwetk ę oraz dzieło 
Sługi Bo Ŝego o. Franciszka Jordana. Teksty które b ędą publikowane, pochodz ą 
ze strony internetowej Salwatoria ńskiego O środka Powoła ń. 

gmb

Jordan a pos³uszeñstwo (1)
„Błogosławieństwo BoŜe jest nad tymi, którzy są posłuszni”  (o. Franciszek Jordan)

kl. Kazimierz Ryszkiewicz SDS
Nie mogliśmy nie opowiedzieć jak 

do posłuszeństwa odnosił się i co o nim 
mówił nasz Ojciec załoŜyciel - o. Franciszek 
Jordan. Miał on nadzwyczaj wysokie 
mniemanie o posłuszeństwie. 
Posłuszeństwo nie było dla niego 
słuŜalstwem: „Ja rozkazuję, ty słuchasz i 
wykonujesz!”, lecz dobrowolnym, 
pokornym, pełnym miłości oddaniem naszej 
własnej woli świętej woli BoŜej. Szkołą 
posłuszeństwa dla niego był Jezus.

Posłuszeństwo dla o. Franciszka 
było fundamentem Ŝycia zakonnego, 
poniewaŜ nie wyobraŜał sobie on zakonnika 
nieposłusznego. Fundament powinien być 
mocny, by mógł utrzymać całą budowlę, ale 
fundament teŜ powinien być połoŜony na 
odpowiednim gruncie. Nie utrzyma się 
nawet najmocniejszy fundament na piasku 
ślepego lub narzuconego, uciąŜliwego 
posłuszeństwa - trzeba go połoŜyć na 
twardej skale miłości. Jakie powinno być 
posłuszeństwo by było doskonałym? Musi 
mieć swoje źródło w miłości, w miłości do 
Boga, do KrzyŜa, do ludzi. Jeśli z miłością i 
radosnym sercem się przyjmuje decyzje 
przełoŜonych, wtedy jest łatwiej wykonać 
nam wszystko, co nam nakazują. Jeśli nie 
ma miłości w posłuszeństwie, wtedy staje 
się ono uciąŜliwym i moŜe zniechęcić nas 
do działania, modlitwy, do przełoŜonych i 
wspólnoty. 

Jako najwyŜszy przełoŜony 
Salwatorianów ojciec Jordan sam był 
bardzo posłuszny i podkreślał to 
niejednokrotnie, Ŝe przełoŜony powinien być 
jeszcze bardziej posłuszny niŜ poddany mu 
współbrat. Mówi o. Jordan tak w napisanych 
dla swoich synów duchowych „Zachętach i 
Upomnieniach”: „Jest to bardzo moŜliwe, Ŝe 
gdy zostaniecie przełoŜonymi, będziecie 
uwaŜać, Ŝe teraz jesteście mniej 
zobowiązani do słuchania. A mimo 
wszystko, gdy się nad tym dobrze 
zastanowicie, dojdziecie do wniosku, Ŝe 
musicie jeszcze bardziej być posłuszni, 
gdyŜ nieposłuszeństwo przełoŜonych 
pociąga za sobą jeszcze gorsze skutki, nie 
tylko dla nich samych, lecz takŜe dla innych. 
PrzełoŜony, który nie jest posłuszny, moŜe 
w całym domu wywołać zamieszanie. Zatem 
posłuszeństwo obowiązuje wszystkich! 
Pomyślcie o tym dobrze wy, którzy 
będziecie przełoŜonymi i rektorami, Ŝe nie 
tylko klerycy muszą przestrzegać reguł, lecz 
jest to równieŜ waszym obowiązkiem! 
Musicie je zachowywać tak samo jak 
klerycy.” IleŜ pokory i posłuszeństwa musiał 
on przejawić przy zakładaniu naszego 
Zgromadzenia. Właśnie to radosne i 
wytrwałe posłuszeństwo woli BoŜej 
sprawiło, Ŝe nasze zgromadzenie zakonne 
zostało powołane do Ŝycia. Zawsze wierzył, 
Ŝe tylko dzięki posłuszeństwu współbracia 
mogą owocnie pracować na korzyść 
Towarzystwa i dla zbawienia ludzi.     c.d.n.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje ró Ŝańcowe na pa ździernik 2009 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Aby niedziela była przeŜywana jako dzień, w którym chrześcijanie 
gromadzą się, by wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana, uczestnicząc 
w Uczcie Eucharystycznej.  
Intencja misyjna:
 Aby cały lud BoŜy, któremu Chrystus polecił iść i głosić Ewangelię 
całemu stworzeniu, poczuwał się do odpowiedzialności za misję i uwaŜał ją za 
najwaŜniejszą posługę, jaką moŜe ofiarować ludzkości. 

DZIEÑ CHORYCH W NASZEJ PARAFIIDZIEÑ CHORYCH W NASZEJ PARAFIIDZIEÑ CHORYCH W NASZEJ PARAFIIDZIEÑ CHORYCH W NASZEJ PARAFII
 We wtorek, dnia 22 
września 2009 r. Ksiądz Proboszcz 
Antoni zaprosił chorych parafian i 
osoby w podeszłym wieku na Mszę 
św. w ich intencji połączoną z 
udzieleniem Sakramentu Chorych . 
Jesteśmy za to wdzięczni. Przybyła 
niezbyt duŜa grupa parafian (a 
szkoda ...). Z Sakramentu Chorych 
skorzystało kilkanaście osób. W 
serdecznej modlitwie prosiliśmy 
Boga o dar zdrowia oraz o 
umiejętność cierpliwego znoszenia 
cierpień i dolegliwości związanych z 
chorobami. Po Mszy św. Ksiądz 

Proboszcz zaprosił nas na agapę. W 
miłej atmosferze, przy kołoczu, 
kawie i herbacie spędziliśmy 
wspólnie czas. Śpiewaliśmy pieśni 
Przy akompaniamencie gitary 
Księdza Proboszcza. Takie 
spotkanie integruje parafian. 
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi 
za Mszę św. w naszej intencji, 
udzielenie Sakramentu Chorych , 
modlitwy oraz Ŝyczliwe przyjęcie nas 
na plebani.  

St.B.
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
PaŸdziernik 2009

Czwartek 1 pa ździernika Sobota 17 pa ździernika
1800 O powołania 1630 R. Modrzyk
Piątek 2 pa ździernika 1800 R. Sosna
1800 Za + Gertrudę Goliasz w 30 

dn po śm.
Niedziela 18 pa ździernika

Sobota 3 pa ździernika 800

1800 1000

Niedziela 4 pa ździernika 1430 R. Kleczka
800 Poniedziałek 19 pa ździernika
1000 R. Michalska 1800 R. Kokot  
1430 R. Pisarski Wtorek 20 pa ździernika
Poniedziałek 5 pa ździernika 1800

1800 Środa 21 pa ździernika
Wtorek 6 pa ździernika 1800

1800 Czwartek 22 pa ździernika
Środa 7 pa ździernika 1800

1800 R. Piwko Piątek 23 pa ździernika
Czwartek 8 pa ździernika 1800

1800 R. Nowak Sobota 24 pa ździernika
Piątek 9 pa ździernika 1300 ślub Wilczek - Drozd    
1800 R. Michalska 1800

Sobota 10 pa ździernika Niedziela 25 pa ździernika
1300 ślub Kulij – śydek 800

1800 1000

Niedziela 11 pa ździernika 1430 R. Wilczek
800 Poniedziałek 26 pa ździernika
1000 1800 Z podz. za odebr. łaski i z prośbą o 

dalsze dla Leokadii Witała z ok. 75 ur.

1430 Wtorek 27 pa ździernika
Poniedziałek 12 pa ździernika 1800

1800 Środa 28 pa ździernika
Wtorek 13 pa ździernika 1800

1800 Fatimska Czwartek 29 pa ździernika
Środa 14 pa ździernika 1800 R. Hanus
1800 Piątek 30 pa ździernika
Czwartek 15 pa ździernika 1800 R. Sosna
1800 Sobota 31 pa ździernika
Piątek 16 pa ździernika 1800

1800 R. Wesołowska
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Październik - Listopad 2009

3 października 2009

Gorol Barbara

Knapek Anna

Michalczyk Wiesława

10 października 2009

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

17 października 2009

Szuła Małgorzata

Ciszewska ElŜbieta

Kalisz Gertruda

24 października 2009

Gracka Ewa

Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

7 listopada 2009

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

14 listopada 2009

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

21 listopada 2009

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

28 listopada 2009

Wesołowska Monika

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to pro szę zamieni ć się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmuj ący wszystkie grupy znajduje si ę w gablotce z 
ogłoszeniami parafialnymi)
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Do¿ynki so³eckieDo¿ynki so³eckieDo¿ynki so³eckieDo¿ynki so³eckie
 DoŜynki w Sołectwie 
Śmiłowice w tym roku odbyły się 
12.09.2009r. Mszą świętą 
dziękczynną w naszym kościele 
rozpoczęliśmy świętowanie.
        Po Mszy świętej korowód 
doŜynkowy, w którym na czele 
szli starostwie doŜynek z 
chlebem, dziewczyny w strojach 
regionalnych z koroną, 
przemaszerował na teren 
rekreacyjno sportowy przy ulicy 
Jesionowej. W tym roku 
starostami doŜynek byli 

Państwo Ela i Antoni 
Ciszewscy.
        W drugiej części naszego 
świętowania mieszkańcy bawili 
się przy rytmach muzyki do 
późnych godzin wieczornych. 
Rada Sołecka przygotowała 
poczęstunek oraz wyróŜniła 
najlepiej zadbane posesje oraz 
obejścia. WyróŜnienia za 
piękne ogrody w tym roku 
otrzymali Państwo Józef i Zofia 
Zając z ul. Jarzębinowej oraz 
Pani Ewelina Kołodziej z ulicy 

Kawalca. Organizatorzy 
serdecznie dziękują Paniom, 
które przygotowały koronę oraz 
przyozdobiły nasz kościół 
kwiatami i warzywami. 
Dziękujemy równieŜ naszym 
straŜakom z OSP Śmiłowice za 
Ŝyczliwą pomoc oraz Policji 
Państwowej i StraŜy Miejskiej 
za utrzymanie porządku 
publicznego.

Sołtys Sołectwa Śmiłowice
Józef Świerczyna
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Msza święta,    Liturgiczne ABC 
(fragmenty)

Ks. Maciej Zachara MIC
(Odcinek 19)

Dzieje celebracji Eucharystii

Liturgia „rzymsko-franko ńsko-
germańska" (IX-XIIIw.) (c.d.)

Ogólna charakterystyka
 Problem języka
 W miarę jak chrystianizacja coraz 
bardziej obejmowała prosty lud, łacińskie 
teksty liturgiczne stawały się niezrozumiałe 
dla coraz większej liczby wiernych. 
Pojawiła się zatem potrzeba katechezy 
liturgicznej. Niektóre z powstałych 
wówczas Wykładów Mszy świętej 
{Expositiones Missae) wyjaśniały liturgię 
na sposób alegoryczny, jako 
przedstawienie poszczególnych zdarzeń z 
Ŝycia Jezusa Chrystusa. Taki sposób 
wyjaśniania Mszy świętej był obecny w 
popularnej katechezie bardzo długo, 
prawie do naszych czasów.

 Msze prywatne
 Msza święta nie była juŜ 
postrzegana jako czynność wspólnoty i 
coraz mniej wiernych przyjmowało 
Komunię świętą. Z czasem zaczęto 
traktować Mszę świętą jako sposób na 
uzyskanie określonych łask. Tak powstał 
zwyczaj zgłaszania intencji mszalnych. 
Bardzo często zamawiane Msze były 
odprawiane prywatnie przez samego 
kapłana, poniewaŜ udział wiernych nie był 
konieczny. Niektórzy księŜa odprawiali w 
ten sposób wiele Mszy świętych dziennie. 
Lokalne synody nakładały w tej sprawie 
ograniczenia dla ukrócenia naduŜyć.

 Eucharystia jako ofiara
Istnieją dwa podstawowe aspekty 
Eucharystii: jest ona ofiarą Nowego 
Przymierza, a jednocześnie — ucztą 
paschalną. Te aspekty są nierozdzielne. W 
średniowieczu doszło jednak do pewnej 
jednostronności — bardzo mocno zaczęto 
akcentować aspekt ofiarniczy przy 
pominięciu aspektu drugiego. Wiązało się 
to oczywiście z osłabieniem udziału 
wiernych w liturgii. Trudno mówić o uczcie 
paschalnej, gdy wierni są tylko biernymi 
obserwatorami akcji liturgicznej i prawie 
wcale nie przystępują do Komunii świętej.

Zmiany w obrz ędach Mszy świętej
 Zasadnicza struktura obrzędów 
Mszy świętej, wypracowana w Rzymie w 
okresie do VIII wieku, miała juŜ pozostać 
niezmieniona. Zmiany wprowadzone 
między IX a XIII wiekiem dotyczyły dwóch 
spraw: powstania nowych gestów i 
czynności oraz dołączenia nowych 
modlitw. Ich systematyczne omówienie jest 
jednak bardzo trudne, gdyŜ nie był to 
jeszcze czas ujednolicenia form liturgii. 
Poszczególne diecezje lub opactwa 
tworzyły własne zwyczaje, dodając do 
przyjętego rzymskiego wzorca bardzo 
róŜnorodne modlitwy i gesty. Nasze 
spojrzenie na te zmiany jest więc z 
konieczności pobieŜne.
 c.d.n.
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