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nr 11 (13) listopad  2007     Miesi ęcznik Parafii Matki Boskiej Cz ęstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO  BOśE
(Ap. 7, 9 - 10)

 Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć,  z 
kaŜdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed 
tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego 
na tronie i u Baranka». 

Czas szybko biegnieCzas szybko biegnieCzas szybko biegnieCzas szybko biegnie
 W przyrodzie juŜ jesień, a za 
drzwiami  czeka zima.
 Mija juŜ rok od czasu kiedy 
w naszej wspólnocie 
parafialnej istnieje 
gazetka “Nasza Matka”. 
Co miesiąc kontaktujemy 
się ze sobą przez słowo 
pisane. Ten kontakt jest 
Ŝywy, bo zawsze moŜemy 
zajrzeć do naszej gazetki 
i uaktualnić 
wiadomości.
 Napisałem rok 
temu: „Ufam, Ŝe 
gazetka przyczyni się 
do większej integracji, 
współpracy a przede 
wszystkim pogłębienia 
wiary”. MoŜe tylko w części 
te słowa się spełniły. Dlatego 
trzeba dalej prowadzić to dobre dzieło. 
Wierzę, Ŝe jest nam to potrzebne. Przy 

okazji dziękuję wszystkim, którzy 
angaŜują się w redagowanie i 
wydawanie naszej gazetki. Szczere 

Bóg zapłać p. Grzegorzowi i p. 
Jadwidze. 
 Gazetka rozchodzi się 
w 90 egzemplarzach czyli 
jest w tych rodzinach, które 
mają łączność ze swoją 

parafią. Dalej zapraszam do 
współpracy tych, którym leŜy na 

sercu dobro naszej parafii, a 
takŜe Śmiłowic – naszej 

małej ojczyzny. Czas 
szybko biegnie. Czyńmy 
dobro i współpracujmy dla 

dobra naszych bliźnich i dla 
naszego dobra.

Pozdrawiam w Chrystusie

Ks. Proboszcz Antoni Cebula SDS
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Pielgrzymka parafialna do Czêstochowy 
w dniu 02.10.2007 r. z uwzglêdnieniem 

sanktuariów w Gidlach , Œw. Annie i Leœniowie
Główne intencje pielgrzymki to  :

• podziękowanie Bogu i Matce BoŜej 
Częstochowskiej, naszej patronce za 15 lat 
istnienia  naszej parafii i poświęcenia 
Kościoła.
• prośba o dalszą opiekę Matki BoŜej 
Częstochowskiej nad naszą parafią, 
rodzinami i Kapłanami posługującymi w 
naszej świątyni i parafii - równieŜ w 
przeszłości. 
• 52 osoby z Księdzem Proboszczem 
Antonim wyruszyło autokarem w stronę 
Częstochowy. Na trasie Ksiądz Proboszcz 
prowadził modlitwy i śpiew. 
Uczestniczyliśmy we Mszy św. o godz. 930 
przed cudownym obrazem Matki BoŜej 
Częstochowskiej. 
Miłym zaskoczeniem było dla nas , gdy 
spostrzegliśmy przy ołtarzu Dyrektora RMZ 
w Mikołowie księdza Antoniego Ziębę, 
który z niewielką grupą  
„Współpracowników Misyjnych” równieŜ 
przyjechał z pielgrzymką do Częstochowy i 
okolicznych sanktuariów.

 Po Mszy św. na tzw. Wałach 
uczestniczyliśmy w Drodze KrzyŜowej , którą 
poprowadził Ksiądz Proboszcz, po czym dano 
nam czas na posiłek. Część osób 
wygospodarowało sobie trochę czasu na 
zwiedzanie Skarbca i Muzeum oraz na zakup 
dewocjonaliów. 
 Odjazd z Częstochowy nastąpił o 
godz. 1200 w stronę sanktuarium Matki BoŜej w 
Gidlach , którego gospodarzami są Dominikanie. 
W drodze kontynuowano śpiew pieśni maryjnych 
i modlitwy. 
 Na miejscu Ojciec Dominikanin 
zrelacjonował nam historię objawień MB 
Gidelskiej.
 Z Gidel od Matki BoŜej „Uzdrowienia 
Chorych” skierowaliśmy się do Sanktuarium św. 
Anny Samotrzeciej ( równieŜ koronowanej 
figurki). Tu siostra Dominikanka przekazała nam 
historię tego Sanktuarium. Ścisła klauzura 
obowiązująca Dominikanów ogranicza ich 
kontakt ze światem zewnętrznym. Jeśli jednak 
zbierze się grupa pątników jak w naszym 
przypadku – siostra Dominikanka opowiedziała 
nam o Ŝyciu i charyzmacie tego zakonu.
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Strona śywego Ró Ŝańca

Intencje ró Ŝańcowe na listopad 2007 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
Aby ci, którzy oddają się badaniom naukowym w dziedzinie medycyny i ci, 
którzy zajmują się działalnością ustawodawczą, Ŝywili zawsze głęboki 
szacunek dla Ŝycia ludzkiego od jego początku po naturalny kres.

Intencja misyjna:
Aby na Półwyspie Koreańskim wzrastał duch pojednania i pokoju.

 Dnia 17.10.2007r. w naszej 
parafii odbyło się spotkanie z panią 
redaktor „Gościa Niedzielnego”, Razem 
z nią przyjechał teŜ fotoreporter, który 
zrobił parę zdjęć.
 W spotkaniu tym oprócz 
naszego Księdza Proboszcza  brały 
udział przedstawicielki róŜnych grup 
działających przy naszej parafii. 
Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze. Rozmowy  toczyły się na 
probostwie. 

Wspomagając wiedzę naszego 
Księdza Proboszcza,  grupa ta udzieliła 
obszernego wywiadu na temat historii 
naszego kościoła oraz grup przy nim 
działających. 

WyŜej wymienione wywiady 
oraz zdjęcia zostaną umieszczone w 
numerze „Gościa Niedzielnego”, który 
ukaŜe się w niedzielę 28.10 br.  
    
    CWB

Spotkanie z redaktork¹ „Goœcia Niedzielnego”

 PoniewaŜ większość czasu 
Dominikanie poświęcają kontemplacji i modlitwie 
moŜna było na karteczkach przekazać nasze 
prośby i tematy do „omodlenia”. Tu często 
przyjeŜdŜają małŜeństwa upraszać dar 
rodzicielstwa, a św. Anna Samotrzecia 
trzymająca na jednej ręce małego Jezusa, a na 
drugiej swoją córkę Maryję- często wysłuchuje i 
pomaga.
 Ze św. Anny udaliśmy się do 
Leśniowa gdzie powitaliśmy Matkę BoŜą 
Patronkę Rodzin. Tutaj najczęściej przyjeŜdŜają 
małŜeństwa i rodziny równieŜ te zagroŜone 
rozbiciem. Gospodarzami tego Sanktuarium są 
Ojcowie Paulini. Tutaj to młodzi kandydaci do 
tego zgromadzenia odbywają swój nowicjat.

 Wdzięczność okazaliśmy równieŜ ks. 
proboszczowi Antoniemu, pani Krystynie 
organizatorce tej pielgrzymki oraz panu kierowcy 
Andrzejowi, który nas szczęśliwie dowiózł do 
Śmiłowic. Jak zawsze w pięknych słowach 
uczyniła to w naszym imieniu pani Halina .
 Dotarliśmy do Śmiłowic na moment 
zakończenia Mszy św. w naszej świątyni około 
godz. 1800.
 Bogu niech będą dzięki a dobre 
owoce duchowe tej pielgrzymki niech 
przekładają się na  nasze codzienne Ŝycie. 
  

Stefania
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Dzieñ Papieski w naszej szkoleDzieñ Papieski w naszej szkoleDzieñ Papieski w naszej szkoleDzieñ Papieski w naszej szkole
 Dnia 18.10.2007 r. w naszej 
szkole dzieci pod kierownictwem pana 
katechety mgr Tadeusza Ciwisa 
przygotowały przedstawienie, którego 
mottem  było hasło tegorocznego Dnia 
Papieskiego : „ Jan Paweł II obro ńca 
godno ści człowieka”
 JuŜ parę dni wcześniej na 
tablicach ogłoszeniowych były rozklejone 
informacje o tym przedstawieniu. Przy 
wejściu do szkoły widzowie byli witani 
przez uczniów oraz pana katechetę. KaŜdy 
teŜ otrzymał teksty piosenek, które były 
śpiewane podczas występu.
 W przedstawieniu tym czynny 
udział brali uczniowie klas IV – VI. Nasi 
mali aktorzy, których widzimy na 
załączonym zdjęciu spisali się na medal. 
Szkoła oraz cała nasza społeczność moŜe 
być z  nich dumna .
 Wśród zaproszonych gości był 
ksiądz proboszcz Antoni Cebula oraz pan 
sołtys Józef Świerczyna. Oprócz występu 
naszych uczniów  były teŜ  wspomnienia 
kazań Jana Pawła II, slajdy oraz filmy z 
Jego podróŜy do Ojczyzny. Obserwując w 
tym czasie widownię zauwaŜyłam, Ŝe na 

młodsze dzieci słowa PapieŜa wywarły 
duŜy wpływ - słuchały ich z otwartymi 
buziami. 
 My, pokolenie które znało 
PapieŜa i nie raz szło za nim podczas jego 
pielgrzymek tu w Ojczyźnie jak to 
powiedział pan sołtys stwierdziliśmy, Ŝe 
słowa te nie tracą  na waŜności. Są one 
wciąŜ aktualne i porywające. Oby tylko były 
przez wszystkich właściwie zrozumiane i 
przyjęte. 
 Myślę, Ŝe wpajanie tych słów 
naszym dzieciom, a tym bardziej uczenie 
ich w szkole jest konieczne i właściwe. 
 Tym bardziej trzeba im je 
przypominać gdyŜ dla naszych pociech 
Jan Paweł II staje się juŜ poniekąd postacią 
historyczną. 
 Dziękujemy więc Dyrekcji naszej 
szkoły, za to Ŝe organizuje tego typu 
imprezy i zaprasza na nie mieszkańców, 
przez co szkoła staje się ośrodkiem 
kulturowym. 
 RównieŜ Gronu Pedagogicznemu 
dziękujemy, Ŝe chcą w naszych dzieciach 
zakorzeniać wartości pokolenia JPII. 

CWB
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE

Czwartek 1 listopada Pi ątek 16 listopada
800 O powołania 1800

1000 R. Michna Sobota 17 listopada
1430 1800 R. Jojko
Piątek 2 listopada Niedziela 18 listopada
1800 Za + Piotra i Jana Chudy 800 R. Walczak
Sobota 3 listopada 1000 R. Hanus
1800 R. Wieczorek 1430 R. Mundt        
Niedziela 4 listopada Poniedziałek 19 listopada
800 R. Gancarczyk 1800

1000 Wtorek 20 listopada
1430 R. Jóźwik 1800

Poniedziałek 5 listopada Środa 21 listopada
1800 R. Kalisz        1800

Wtorek 6 listopada Czwartek 22 listopada
1800 R. Wieczorek 1800 R. Bubała
Środa 7 listopada Pi ątek 23 listopada
1800 1800 Za ++ rodziców 
Czwartek 8 listopada braci i dziadków
1800 Sobota 24 listopada
Piątek 9 listopada 1800 R. Jarczyk
1800 R. Drob             Niedziela 25 listopada
Sobota 10 listopada 800

1800 R. Winkler 1000

Niedziela 11 listopada 1430 R. Broja
800 Poniedziałek 26 listopada
1000 R. Świerczyna 1800

1430 R. Tyrała Wtorek 27 listopada
Poniedziałek 12 listopada 1800

1800 Środa 28 listopada
Wtorek 13 listopada 1800

1800 Fatimska Czwartek 29 listopada
Środa 14 listopada 1800

1800 R. Jeleń         Piątek 30 listopada
Czwartek 15 listopada 1800

1800
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Listopad/grudzie ń 2007

3 listopad 2007

Szuła Małgorzata

Ciszewska ElŜbieta

Kalisz Gertruda

10 listopad 2007

Gimlik Ilona

Gracka Jadwiga

Gracka Ewa

17 listopad 2007

Rzepiak Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

24 listopad 2007

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

1 grudzie ń 2007

Tyrała Urszula

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

8 grudzień 2007

Kulij Janina

Geisler Ruta

Szczepanek Janina

15 grudzie ń 2007

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Kołodziejczyk Krystyna

22 grudzie ń 2007

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

29 grudzie ń 2007

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

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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K¹cik kulinarny: K¹cik kulinarny: K¹cik kulinarny: K¹cik kulinarny: MRO¯ONY SUFLET MOKKA 

(ciąg dalszy serialu kawowego)

Składniki

5 łyŜek mocnej kawy
2 krople aromatu arakowego
1 tabliczka czekolady
4 jajka
100 g cukru
1,5 kubka bitej śmietany (ok. 200 g)
1 torebka cukru wanilinowego
1 łyŜeczka kakao w proszku
pergamin
taśma klejgca lub gumka

Wykonanie 

 Przygotować papierowe 
mankiety na foremki: z pergaminu wyciąć 
cztery paski (30x10 cm), kaŜdy pasek 
uhŜyć wokół małej formy suftetowej (1/8 I 
pojemności). Pergamin musi wystawać ok. 

5 cm ponad brzeg foremki, umocnić taśmą 
klejącą lub gumkami.
 Wlać kawę i aromat arakowy do 
miski, czekoladę pokroić na drobne    
kawałki,     oddzielić Ŝółtka od białek. 
śółtka ubić z cukrem na puszystą masę na 
parze, przełoŜyć masę jajeczną do duŜej 
miski i schłodzić. Mieszankę kawową 
zmieszać z czekoladą.  
 Śmietankę ubić z cukrem 
wanilinowym, białka równieŜ ubić na 
sztywno. Wszystko przełoŜyć do miski z 
masą jajeczną i ostroŜnie wymieszać. 
Wypełnić kremem przygotowane foremki 
tak, Ŝeby masa wystawała około 2 cm 
ponad brzegi, foremki wstawić do 
zamraŜalnika na przynajmniej 3 godziny. 
Suflet posypać kakao, usunąć papierowe 
mankiety i podawać mroŜony.

gmb

HUMORHUMORHUMORHUMOR
 Ks. Klemens Kosyrczyk lubił, 
mówiąc z ambony, wywoływać uśmiech 
słuchaczy. Kiedyś zaczął uroczyście: „W 
piękny letni dzień, gdy słońce wysoko na 
niebie zlewało strumienie Ŝaru na ziemię i 
... właściwie nie - pochmurno było, miało 
się na deszcz."

*
 W niedzielę rano wezwano do 
chorego. Ks. Rudolf Stencel poszedł, a 
miał mieć kazanie. Ks. Henryk Ligoń 
bardzo powoli celebrował mszę Św., Ŝeby 
ks. Stencel mógł zdąŜyć wejść na 
ambonę. Wrócił zziajany. Ocierał czoło, 
wzdychając: Jezu, Królu Ŝydowski, zmiłuj 
się nade mną." Po kazaniu zapytał wikary:
- Jak tam, księŜe doktorze, u chorego?
- Nie chorego, tylko chorej. Ona.
- I co?
- Stwierdziłem skręt kiszek i przekazałem 
do szpitala w Rybniku.
- A oleje ksiądz dał?
- Masz, zupełnie zapomniałem.

*
 Ks. Paweł Wyciślik, szlachetna 
dusza, juŜ nie najmłodszy, a zawsze 
energiczny. W Kaletach był wikarym. W 
kazaniu na Wniebowzięcie Matki BoŜej 
mówił: 
- Poszła Matka Boska do nieba, a wielkich 
rzeczy w Ŝyciu nie zrobiła. Wypełniała 
wolę BoŜą. Była gospodynią, gotowała w 
domu, szorowała i prała. Chodziła do 
sklepu, spotykała się z sąsiadkami, 
modliła się. Tak jak wy, kaleciorze i 
kaleciorki. Umrze kaleciorz i przyjdzie 
przed Pana Boga. „Coś takiego robił w 
Ŝyciu?" - spyto Pan Bóg.
- Panie BoŜe, nic wielkiego. Robiłech we 
fabryce, pieniądze oddowołech do grosza, 
dbołech o dzieci, Ŝona szanowołech - 
odpowie kaleciorz.
Czasem se tyŜ wypił, jednego, dwa - dodał 
ks. Wyciślik i przestrzegał - Słuchejcie: ale 
nie więcej. 
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Radość siódma
Błogosławieni pokój czyni ący, 
albowiem synami Bo Ŝymi b ędą 
nazwani.
 
 Niektóre narody mają zwyczaj 
zamiast: dzień dobry! — mówić: — Pokój 
wam! — Pokój tobie! — Tak mówił i Pan 
Jezus w swoim języku: — Szalom! — 
Szalom alejchem! — Pokój wam!
 Gdy. ktoś spotyka znajomego, 
wyciąga rękę, podaje dłoń. Pokazuje w 
ten sposób, Ŝe nie trzyma w ręku broni. 
Ani miecza, ani sztyletu, ani rewolweru, 
ani granatu. Podaje nagą otwartą dłoń. 
Przychodzi z pokojem. Przynosi pokój. 
Czyni pokój.
 Podajemy sobie ręce na 
przywitanie, bo tak nas nauczono i nie 
zawsze wiemy, co oznacza ten gest 
powitania. Oznacza: Nie mam Ŝadnej   
broni  przeciwko   tobie.   Przychodzę z 
dobrymi zamiarami. Podaj mi i ty swoją 
rękę, jeŜeli jest bez broni. Niech będzie 
między nami pokój, niech będzie zgoda. 
Witaj, mój bracie. — Tyle treści w 
zwykłym podaniu ręki.
 Zdarza się jednak, Ŝe ktoś 
podaje rękę, ale nie ma dobrych 
zamiarów. Podaje rękę, a za chwilę 
gotów jest się pokłócić. Od słowa do 

słowa i juŜ zaczyna się bójka. Pryska 
pokój.
 Są ludzie, którzy, gdzie tylko się 
pojawią, wywołują spory, sprzeczki, 
bijatyki. Są teŜ tacy, którzy umieją 
łagodzić spory, przekonywać 
przeciwników. Są tacy, którzy mają dar 
niesienia pokoju. śyje się z nimi dobrze i 
spokojnie.
 TakŜe i dzieci są takie. 
Zaczepne, zabijaki, kłótniki, 
zaczepialscy. I są takie, które umieją 
drugiemu ustąpić. Nawet jest 
powiedzenie, Ŝe mądry głupiemu 
ustępuje. Lepiej byłoby: Mądry bliźniemu 
ustępuje, Ŝeby nikogo nie obraŜać. Są 
tacy, którzy umieją Ŝyć w zgodzie nie 
dlatego, Ŝe są słabi i nie umieją się bić. 
Nie. Właśnie dlatego, Ŝe są silni. Silni 
wewnętrznie i stać ich na to, aby czynić 
pokój.
 Ten, kto przychodzi z pokojem, 
ten kto niesie pokój i zgodę, nazwany 
będzie synem Boga. Kto go tak "nazwie? 
Sam Pan Jezus zawoła na niego: — 
Synu. — A jeśli to dziewczyna czy 
kobieta, Pan Jezus zawoła ją: — Córko. 
— I będą jego dziećmi. Dziećmi Boga. 
Bo Pan Bóg kocha pokój, a nie kłótnie, 
waśnie i wojny.
I to jest radość siódma, największa

c.d.n.

8 X Radość
czyli o ośmiu błogosławieństwach

Kazania na Górze
(Odcinek 12)

(napisała Anna Kamieńska, wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1985)


