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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Modlitwa Ró¿añcowa raduje niebo i ziemiê (1)
Modlą się na nim nasi dziadkowie, rodzice,
rzesze pielgrzymów, kapłani i mnisi z
klasztoru. Zrobiony jest najczęściej z
drewna, czasem ze szlachetnych kamieni
lub chleba więziennego.
Odmawia go Ojciec
Święty i my zwykli
wierzący. Ta ulubiona
modlitwa wielu świętych,
dziś jest teŜ popularna i
odmawiana nie tylko w
kościele i nie tylko w
październiku.
Jest
modlitwą
bardzo
praktyczną,
moŜna
odmawiać go w grupie,
albo
samemu,
na
spacerze, czy w czasie
podróŜy. Nie trzeba mieć
wykształcenia
i
dyplomów by po niego
sięgać.
Jego
charakterystyczną cechą jest rytmiczność
– miarowe powtarzanie modlitwy Zdrowaś
Maryjo. MoŜe być modlitwą nudną, gdy
nasz umysł i serce dosięga roztargnienie,

ale moŜe być teŜ modlitwą ulubioną,
jedyną i fascynującą, gdy wyobraźnia i
nasze serce zatapia się w Tajemnicach
Ŝycia,
Męki,
Zmartwychwstania
i
Wniebowstąpienia
Jezusa. Domyślamy się,
Ŝe chodzi o RóŜaniec.
Wielu z nas uwaŜa, Ŝe
RóŜaniec to modlitwa do
Maryi,
chyba
słuszniejsze
jednak
będzie stwierdzenie, Ŝe
jest to modlitwa z
Maryją.
W
centrum
modlitwy
róŜańcowej
wcale nie stoi Maryja,
lecz Jej Syn i Jego
Miłość, którą "do końca
nas umiłował". RóŜaniec
jest prośbą Matki BoŜej
do Bernadety, Hiacynty,
Franciszka, Łucji i do
wielu innych dzieci. Jest prośbą do nas
wszystkich. Matka BoŜa prosi: "Mówcie
RóŜaniec", czyli mówcie do Mnie o Was.
c.d. na str. 4

SŁOWO BOśE
(Mt 5, 13 - 16)

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymŜe ją
posolić? Na nic się juŜ nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy
jesteście światłem świata. Nie moŜe się ukryć miasto połoŜone na górze. Nie zapala
się teŜ światła i nie stawia pod korcem*, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim,
którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
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Pielgrzymka parafialna
do Czêstochowy i Leœniowa
W dniu 6 września 2010 r.
o godzinie 7 wyruszyła autokarem
coroczna parafialna pielgrzymka do
Częstochowy, w której uczestniczyło 50
osób. Pielgrzymkę zorganizowała Pani
Krystyna Michalska, a opiekę duchową
nad uczestnikami sprawował Ksiądz
Proboszcz Antoni.

JuŜ w czasie jazdy była wspólnie
odmówiona
modlitwa
róŜańcowa,
śpiewaliśmy pieśni Maryjne i nie tylko.
Dotarliśmy do Częstochowy około 9.
Po posiłku i spacerze na wałach
– połączonym z modlitwą indywidualną –
udaliśmy się do Bazyliki. W czasie Mszy
Świętej koncelebrowanej, sprawowanej
przez wielu kapłanów (równieŜ naszego
Księdza Proboszcza) – kaŜdy i kaŜda
z nas – zanosiliśmy w naszych sercach
modlitwę i dobre uczucia wdzięczności
oraz dziękczynienia za wiele łask, oraz
prośby o opiekę Matki Najświętszej dla
naszych rodzin, parafii i ojczyzny.
Przepraszaliśmy takŜe za wszystko, co
w naszym Ŝyciu nie było miłością.
Podziwialiśmy piękną, nową sukienkę
Matki BoŜej.
Wspólną modlitwą była równieŜ
Droga KrzyŜowa na wałach, prowadzona

przez Księdza Proboszcza, w której
dziękowaliśmy
Jezusowi
za
dar
odkupienia oraz przepraszaliśmy za
nasze grzechy, uchybienia i wszelkie zło.
Trochę rozczarowaliśmy się brakiem
koron Ŝniwnych, które z powodu złych
warunków atmosferycznych zostały
przez rolników zabrane.
Około 14 wyruszyliśmy do
Leśniowa, znanego juŜ z wielu
pielgrzymek. Tam przywitaliśmy Matkę
BoŜą Leśniowską i w indywidualnej
modlitwie poleciliśmy Jej Opiece nasze
rodziny, parafię i nas samych.
Sympatyczny Kleryk przybliŜył
nam dzieje Leśniowa oraz Ŝycie grupy
kleryków odbywających tu nowicjat –
przed ślubami wieczystymi KsięŜy
Paulinów. Po krótkiej indywidualnej
modlitwie i posiłku zakupiliśmy pamiątki
i smaczne leśniowskie ciasteczka.

Następnie udaliśmy się w drogę
powrotną dziękując Bogu i Matce
Najświętszej za dar pielgrzymowania,
dobrą pogodę i bezpieczny powrót do
naszych domów.
Bogu niech będą dzięki! Bóg
zapłać Księdzu Proboszczowi i Pani
Krystynie.
St.B.
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MIECHÓW-POLSKA JEROZOLIMA
20
września
odbyła
się
pielgrzymka z naszej parafii do Grobu
BoŜego w Miechowie. Trasa pielgrzymki
prowadziła
przez
Ogrodzieniec.
Spacerkiem grupa podeszła pod ruiny
zamku. Zamek Ogrodzieniec to gotycka
warownia,
przebudowana
na
renesansową
rezydencję.
Okres
świetności zamku zakończył się wraz ze
zniszczeniami dokonanymi podczas
potopu szwedzkiego. Obecnie, po

gruntownej
konserwacji,
został
udostępniony do zwiedzania, jako trwała
ruina.
Po około 2 godzinach podróŜy
dojeŜdŜamy do głównego celu naszego
pielgrzymowania-Miechowa. Przed nami
Bazylika Mniejsza Grobu BoŜego wraz
z zespołem klasztornym BoŜogrobców.
Od XII wieku" Polska Jerozolima" w
Miechowie
stała
się
centrum
pielgrzymkowym.
Do
sanktuarium
miechowskiego pielgrzymowali róŜni
dostojnicy
państwowi,
rycerstwo,
królowie, duchowieństwo jak i prosty lud,
aby oddać cześć Męce, Śmierci
i Chwalebnemu
Zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa. To Święte Miejsce
wielokrotnie nawiedzał PapieŜ Jan
Paweł II jako metropolita krakowski.
Świątynia Grobu BoŜego w Miechowie
została podniesiona do rangi Bazyliki

Mniejszej przez Sługę BoŜego Jana
Pawła II dnia 10 kwietnia 1996 roku.
W sanktuarium uczestniczyliśmy w Mszy
św. sprawowanej przez ks. Proboszcza
w intencji pielgrzymów i ich rodzin. Po
zakończeniu
naboŜeństwa
historię
świątyni
przybliŜyła
nam
pani
przewodnik. Kościół odznacza się
szczególnym pięknem, ma bogatą
historię, ozdobiony znakomitymi dziełami
sztuki. KruŜgankami kościoła udajemy
się do kaplicy Grobu BoŜego, wykonanej
na wzór Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
W kaplicy znajdują się relikwie -ziemia
oraz kamień z Grobu Chrystusa w
Jerozolimie. Po odśpiewaniu pieśni
"Chrystus
zmartwychwstan
jest..."
udajemy się do autokaru.
Dalsza droga prowadzi do
Ojcowa. Zwiedzamy ruiny zamku

w Ojcowie. Krótki spacer po parku,
odpoczynek i wspólne śpiewy. Jak
zwykle akompaniował nam na gitarze ks.
Proboszcz. Aura i humory nam dopisały.
śegnamy Ojców i udajemy się do
Śmiłowic.
Uczestnicy pielgrzymki składają
serdeczne Bóg zapłać ks. Proboszczowi
za wspólne modlitwy, oraz Pani Krysi za
zorganizowanie pielgrzymki. Szczęść
BoŜe!
H.H.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na październik 2010 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby uniwersytety katolickie stawały się coraz bardziej
miejscami, gdzie dzięki światłu Ewangelii moŜna doświadczać
harmonijnej jedności, łączącej wiarę i rozum.
Intencja misyjna:
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego stały się okazją
pozwalającą zrozumieć, Ŝe zadanie głoszenia Chrystusa stanowi
konieczną i niezbywalną posługę, którą zgodnie ze swoim
powołaniem Kościół pełni dla dobra ludzkości.

Modlitwa Ró¿añcowa raduje niebo i ziemiê (1)
Mamy więc mówić o naszych sercach i o
sercach drogich nam osób, którym trudno
kochać Boga, innych i siebie. Mówić
RóŜaniec, czyli słuchać i mówić…
RóŜaniec opowiada o Sercu Maryi i
Tajemnicach, które podarował Sercu Maryi
Bóg. Opowiada teŜ o Sercu Jej Syna, o
Sercu Boga, o tym, jak Serce Maryi uczyło
się Ŝyć tak, jak Ŝyje Serce Boga. Z
RóŜańca dowiadujemy się równieŜ o tym,
jak Maryja uczyła się cieszyć Radością
Boga, Ŝyć Jego Miłością, cierpieć razem z
Nim, by na zawsze być z Nim. Teraz łatwo
zrozumieć, dlaczego Maryja ciągle nas
zachęca do odmawiania RóŜańca. Jeśli
Matka BoŜa przy kaŜdej okazji prosi nas o
RóŜaniec, to prosi nas o poznanie
Tajemnic wiary i o Ŝycie nimi. Prosi takŜe
dlatego, Ŝe Ona jest w RóŜańcu i chce nam
pomagać wnikać w owe Tajemnice. Jak
rozwaŜać Tajemnice? Modląc się na
RóŜańcu warto wyobraŜać sobie: kto
uczestniczył w wydarzeniach danej
tajemnicy, gdzie to się działo i jak to
miejsce mogło wyglądać. MoŜna się
zastanowić; czy ja tak samo postępuję, co

czynię
w
podobnych
sytuacjach;
przyrównywać swoje postępowanie do
Jezusa i Maryi. RozwaŜaniom moŜe
towarzyszyć nasza skrucha lub uczucie
wdzięczności i za tymi uczuciami naleŜy
iść; jeśli trzeba, przepraszajmy, Ŝałujmy,
prośmy i wyraŜajmy naszą miłość. O
wartości modlitwy róŜańcowej mówią fakty.
Pewnego razu zapytano papieŜa Piusa IX,
jaki jest najwspanialszy skarb Watykanu.
PapieŜ wyciągnął róŜaniec i unosząc go do
góry oświadczył; “Oto najwspanialszy
skarb Watykanu". Natomiast biskup, który
miał zadecydować, czy wyświęcić na
kapłana przyszłego proboszcza z Ars, gdyŜ
Jan Maria Vianney miał trudności z nauką
- postawił decydujące pytanie: “Czy umiesz
odmawiać RóŜaniec?". “Kocham tą
modlitwę!" - odpowiedział Vianney. Słysząc
taką
odpowiedź
biskup
oznajmia:
“Wyświęćmy go. Będzie dobrym księdzem.
I nie pomylił się, bo wyświęcony, to
późniejszy święty.
opr. Maria Pelc, Z Parafii – Łańcut nr
10-2009 (http://prasaparafialna.pl)
c.d.n.
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INTENCJE MSZALNE
PaŸdziernik 2010
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Październik - Listopad 2010
Krenczyk Irena
2 października 2010

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara
Szuła Małgorzata

9 października 2010

Ciszewska ElŜbieta
Kalisz Gertruda
Gracka Ewa

16 października 2010

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

23 października 2010

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

30 października 2010

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

6 listopada 2010

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Wesołowska Monika

13 listopada 2010

Wesołowska BoŜena
Słowicka Iwona
Kulij Janina

20 listopada 2010

Geisler Ruta
Szczepanek Janina
RoŜek Aniela

27 listopada 2010

Bubała Anna
Mazur Barbara

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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K¹cik kulinarny:
kulinarny KARMINADLE
Składniki:
• 0,5 kg miynsa mielonego (mięsa
mielonego)
• 1 Ŝymła (bułka)
• 1 jajko
• 1 cebula
• sól,pieprz
• Ŝymła tarto

Przygotowanie:
1. Cebula pokroć w kostka i przismaŜyć na
złoty kolor, wciepać do miynsa. (Cebulę
pokroić w kostkę i przysmaŜyć na złoty
kolor, dodać do mięsa)
2. Do miynsa wciepać namoczono we
wodzie, odciśniynto Ŝymła, jajko, sól,
pieprz i wszysko razym wymiyszać. (do
mięsa dodać namoczoną, odciśniętą

bułkę, jajko, sól, pieprz i wszystko razem
wymieszać)
3. Z masy zrobić łokrongłe kotlety, obkulać
je w Ŝymle tartyj i piyc na małym ogniu aŜ
sie zarumiyniom. (z masy uformować
okragłe kotlety, obtoczyć w bułce tartej i
smaŜyć na małym ogniu do zrumienienia.)
gmb

K¹cik humoru
Roz jeden górnik kupił synowi
gitarę, ale bez strun. Synek pado:
- Ojciec, po co mi gitara bez strun?
- Naprzód pokoŜ co umiesz. Jak się
nauczysz grać, to ci i struny kupię.
*
- Wiesz Antek - pado Francek - jo to bych
tak chcioł fedrowac na Północnym
Biegunie.
- Ale coŜ ci sie teŜ zachciało?
- Bo widzisz, tam jest pół roku noc, to bych
społ i leŜoł, Ŝe aŜ hej.
- No ja, ale tyś zapomnioł, Ŝe tam jest pół
roku dzień, to byś ale fedrowoł!!
- Coś ty! Przecę mie obowiązuje
ośmiogodzinny dzień pracy.
*
- Takiś niedobry dla mnie, Masztalski mówi teściowa - ale mógłbyś przynajmniej
załatwić mi miejsce na Powązkach.
Masztalski oburzony, Ŝe teściowa tak źle
o nim myśli, pojechał do Warszawy.
Wraca na drugi dzień i oznajmia:
- Miejsce mosz załatwione!
- Nie moŜe być! - cieszy się teściowa.

- Ino musisz się pospieszyć do środy, bo
przepadnie.
*
Pyto roz ksiądz na nauce przedślubnej:
- Powiedz mi Józek, czemu to chłop musi
babę Ŝywić a nie na opak?
- No myślę, Ŝe to wedle tego, iŜ baba roz
w raju chłopa Ŝywiła i my za to jeszcze do
dzisiaj pokutujemy.
*
Masztalski
taszczy
przez
granicę
potęŜnych rozmiarów worek.
- Co jest w tym worku? - pyta go celnik.
- śarcie dla psa.
- PokaŜcie no.
Otwiera celnik worek i dziwi się:
- PrzecieŜ to kawa! Kawą będziecie psa
karmić?
- Jak nie będzie chcioł, to niech nie Ŝre!
*
Na lekcji chemii nauczyciel pyto
Masztalskiego:
- W czym rozpuszczają sie tłuszcze ??
- W rondlu ...

Str. 7

Mi³oœæ Boga ma moc odnawiania wszystkiego
Benedykt XVI (19 paŸdziernika 2008 - fragmenty)
PodąŜając śladem sługi BoŜego
Jana
Pawła
II,
przybywam
dzisiaj
z pielgrzymką do Pompejów, by razem z wami
oddać cześć Dziewicy Maryi, Królowej
RóŜańca Świętego. Przybywam zwłaszcza po
to, by zawierzyć Matce BoŜej, w której łonie
Słowo stało się ciałem, zgromadzenie Synodu
Biskupów, obradujące w Watykanie na temat:
«Słowo BoŜe w Ŝyciu i misji Kościoła». Moja
wizyta zbiega się takŜe ze Światowym Dniem
Misyjnym. Kontemplując Maryję jako Tę, która
przyjęła w sobie Słowo BoŜe i ofiarowała je
światu, będziemy modlić się podczas tej Mszy
św. za osoby, które w Kościele poświęcają
swoje siły głoszeniu Ewangelii wszystkim
narodom. (...)
Historia Kościoła jest — dzięki Bogu
— bogata w tego rodzaju doświadczenia,
i takŜe w naszych czasach we wszystkich
częściach świata moŜna odnotować ich wiele.
Są to doświadczenia braterstwa, ukazujące
oblicze innego społeczeństwa, które niczym
zaczyn oddziałuje od wewnątrz na cywilizację.
Siła miłości jest nieodparta: naprawdę to
miłość jest siłą napędową świata!
Kto mógł pomyśleć, Ŝe tutaj, przy
ruinach staroŜytnych Pompei, powstanie
sanktuarium maryjne o światowej sławie? I tyle
dzieł o charakterze społecznym, które
przekładają Ewangelię na konkretną posługę
ludziom potrzebującym? Tam gdzie dociera
Bóg, nawet pustynia zakwita. TakŜe
bł. Bartłomiej Longo swoim osobistym
nawróceniem dał świadectwo tej duchowej
siły, która przemienia wnętrze człowieka
i sprawia, Ŝe potrafi on dokonywać rzeczy
wielkich, zgodnych z BoŜym planem. Jego
duchowy
kryzys
i
nawrócenie
są
doświadczeniem, które dzisiaj wydaje się
bardzo
aktualne.
W
czasie
studiów
uniwersyteckich w Neapolu, pod wpływem

filozofów
immanentystycznych
i pozytywistycznych, odszedł od wiary
chrześcijańskiej i stał się walczącym
antyklerykałem, a takŜe oddawał się
praktykom spirytystycznym i zabobonnym.
Jego nawrócenie, połączone z odkryciem
prawdziwego oblicza Boga, jest dla nas bardzo
wymownym przesłaniem, gdyŜ tego rodzaju
tendencji nie brak, niestety, i w naszych
czasach. W Roku św. Pawła chciałbym teŜ
zwrócić uwagę na to, Ŝe Bartłomiej Longo,
podobnie jak św. Paweł, został przemieniony
z prześladowcy w apostoła — apostoła wiary
chrześcijańskiej, kultu maryjnego, a zwłaszcza
róŜańca, w którym znalazł syntezę całej
Ewangelii. (...)
Niech to sanktuarium i to miasto
pozostaną nadal związane przede wszystkim
z tym szczególnym darem Maryi, jakim jest
modlitwa róŜańcowa. Kiedy widzimy, jak na
słynnym obrazie Madonny pompejańskiej
Dziewica Matka i Dzieciątko Jezus wręczają
korony św. Katarzynie ze Sieny i św.
Dominikowi, pojmujemy od razu, Ŝe ta
modlitwa prowadzi nas przez Maryję do
Jezusa, o czym pouczał takŜe drogi PapieŜ
Jan Paweł II w Liście Rosarium Virginis
Mariae, gdzie wspomina o bł. Bartłomieju
Longu i o charyzmacie Pompejów. RóŜaniec
jest modlitwą kontemplacyjną dostępną dla
wszystkich: dorosłych i małych, świeckich
i
duchownych,
światłych
i
mniej
wykształconych.
Jest
duchową
więzią
z Maryją, jednoczącą z Jezusem, pomagającą
się do Niego upodobnić, podzielać Jego
uczucia i postępować jak On. RóŜaniec jest
duchową «bronią» w walce ze złem, z wszelką
przemocą, w walce o pokój w sercach,
w rodzinach, w społeczeństwie i na świecie.
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