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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

"Pójdę dzisiaj ze smutkiem w duszy
Zapalić lampkę pamięci
Dla tych co bliscy memu sercu
Na zawsze we mnie zostali

Strata kaŜdego bliskiego człowieka
Zabiera kawałek siebie
IleŜ mnie jeszcze zostało
By móc znieść następne straty?

Ja wierzę ,Ŝe kiedyś będę z Nimi
Powrócą wspaniałe chwile
MoŜe uda się nadrobić
Te stracone lata rozłąki

Kiedy i na mnie przyjdzie pora
I spotkam się z Nimi
Oddam im ich cząsteczki
Bo będę miał trochę z Ŝywych"
Autor: Piotr S.

SŁOWO BOśE
(1 Kor 15, 20 - 23)

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych,
co pomarli. PoniewaŜ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka teŜ
[dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak teŜ w
Chrystusie wszyscy będą oŜywieni, lecz kaŜdy według własnej kolejności. Chrystus
jako pierwszy, potem ci, co naleŜą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie
nastąpi koniec, gdy przekaŜe królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką
Zwierzchność, Władzę i Moc.

Str. 1

Biblia: wiara i wiedza
Cz. 3
Michał Wojciechowski
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/biblia_wiaraiwiedza.html
Bibliści muszą zatem w swej pracy
wykorzystywać postępy wiedzy i metody
historycznej, stosując metodę znaną jako
historyczno-krytyczna. W tej właśnie sferze
moŜemy bowiem szczególnie poszerzyć
naszą znajomość Pisma Świętego oraz
skorygować wiele nieścisłości. Jest to
zarazem potrzebne ze względu na nasze
oddalenie od czasów Biblii. Wiedza ta czasem jest rozproszona, ale juŜ przybliŜyła
nam na nowo Pismo Święte, pozwalając
pozbyć się szeregu błędnych mniemań,
odkryć wiele rzeczy zatartych przez upływ
czasu i pogłębić zrozumienie teologicznych treści Biblii, jej orędzia wiary.
Metody egzegezy
Chcąc dokładnie pojąć, co mówi Pismo Święte, musimy zrozumieć, co autor
natchniony chciał w danym fragmencie czy
księdze wyrazić, co przekazywał ludziom,
dla których pisał. Jaki jeden podstawowy
i konkretny „sens wyrazowy” kryje się
w słowach, które badamy, co zostało w
nich rzeczywiście powiedziane? Przy tym
badaniu moŜna i trzeba uŜyć kryteriów
moŜliwie obiektywnych, niezaleŜnych od
uprzednich załoŜeń i przekonań. Ustaliwszy przy ich pomocy poszukiwany sens
nie wykluczamy wprawdzie moŜliwości
jakiejś rozszerzonej interpretacji teologicznej, filozoficznej czy literackiej, ale tylko
o „sensie wyrazowym” powiedzieć moŜna
z pewnością, Ŝe rzeczywiście w tekście
jest zawarty. Systematyczne ustalanie
sensu tekstu biblijnego, czyli jego egzegeza, wymaga korzystania z szeregu róŜnych
metod szczegółowych, które moŜna
uporządkować następująco:
1. Ustalenie brzmienia tekstu oryginalnego (krytyka tekstu)
Trzeba go rekonstruować na podstawie
licznych
późniejszych
kopii
rękopiśmiennych, obarczonych błędami.

Są miejsca, zwłaszcza w Starym Testamencie,
gdzie
dokładne
brzmienie
oryginału trudne jest do odtworzenia.
Wątpliwości istniejące w tym względzie
znaczenia dla prawd wiary nie mają; warto
o nich jednak pamiętać – między innymi
dlatego, Ŝe pozwalają sobie uświadomić, iŜ
słowo BoŜe jest w Biblii przekazane poprzez słowo ludzkie z jego słabościami.
2. Krytyka literacka:
a) Analiza językowa. Wymaga ona
znajomości słownika i gramatyki języków
oryginalnych Pisma Świętego: hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wiele
miejsc z tego punktu widzenia jest trudnych. Owocem tego etapu są przekłady.
b) Struktura i kompozycja. Metody
kompozycji i figury stylu w staroŜytności
nie zawsze były podobne do obecnych.
Z analizy kompozycji wynika podawany
przez tłumaczy Biblii podział na części
i perykopy, którym nadaje się w przekładach osobne tytuły. [Akcja, fabuła
opowiadań biblijnych ma cechy świadomej
kompozycji dramatycznej, która pomaga
dostrzec dynamikę myśli teologicznej zawartej w opowiadaniu.]
c) Ustalenie gatunku literackiego.
Jest to moŜe kluczowe zadanie egzegezy
i kaŜdej w ogóle lektury tekstu biblijnego.
Jaka jest relacja formy do treści w tekście?
Przy pomocy jakich środków wyrazu chciał
autor przedstawić fakty i idee? Błąd
w ocenie gatunku literackiego kieruje rozumienie na fałszywe tory. Szczególnie
szkodliwe jest rozumienie literalne ksiąg,
których sens jest w przewaŜającej mierze
symboliczny i przenośny (początek księgi
Rodzaju, Apokalipsa). Opowiadań dydaktycznych (np. Księga Tobiasza, historia o
Józefie w Egipcie) nie naleŜy rozumieć
jako relacji o faktach historycznych.
>>>
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Dla
człowieka
współczesnego,
przyzwyczajonego do ideału historii jako
suchego protokołu faktów i wierzącego
w wyŜszość takiego sposobu pisania nad
innymi, zrozumienie biblijnych rodzajów literackich nastręcza niemałe trudności. Autorowie biblijni zgodnie z zasadami swoich
czasów nie pisali „czystej” historii, łączyli ją
z komentarzem, szczegółami fikcyjnymi
o znaczeniu symbolicznym bądź dydaktycznym, legendarnymi wspomnieniami itd.
Nawet opierając się na autentycznych i dobrze znanych mu faktach (Ewangelia), autor
natchniony często nie zmierza do detalicznej
rekonstrukcji, lecz raczej do głoszenia wiary,
która z tych faktów wypływa.
Rozmaitość biblijnych rodzajów literackich jest ogromna. Oprócz opowiadań
znajdujemy róŜnego rodzaju mowy, pouczenia, maksymy, przypowieści, modlitwy –
zwłaszcza poetyckie, dialog filozoficzny
(Księga Hioba), lirykę miłosną (Pieśń nad
Pieśniami), teksty prawne, listy, traktaty teologiczne.
3. Umieszczenie tekstu w kontekście historycznym (krytyka historyczna).
NaleŜy tu ustalenie czasu powstania
księgi, a następnie jej autora, środowiska
i miejsca powstania, a wreszcie adresatów
księgi – czyje potrzeby miał autor na
względzie? Znajomość daty powstania
księgi i środowiska pozwala powiązać treść
z Ŝyciem epoki i jej problemami, z sytuacją
historyczną i religijną. Natomiast imię autora
często pozostaje nieznane albo tylko domniemane.
Następnie,
praca
egzegetyczna
wymaga wykorzystania wiadomości z historii
staroŜytnej, wiedzy o sytuacji politycznej,
społecznej i kulturalnej, danych archeologicznych oraz geografii. Wyjaśniają one wiele
szczegółów Pisma Świętego. Myśli zawarte
w poszczególnych tekstach trzeba zestawić
nie tylko z tym, co na ten sam temat mówią
inne księgi biblijne, ale i z róŜnego rodzaju
tekstami religijnymi i dokumentami historycznymi ze staroŜytności, zwłaszcza z pozabiblijnymi księgami i tradycjami wczesnego
judaizmu i wczesnego chrześcijaństwa.
Księgi biblijne okazują się w większości zbiorami fragmentów dawniejszego
pochodzenia, zapisem złoŜonej tradycji. Au-

tor natchniony bywał zarazem redaktorem,
który
łączył
i
komponował
całość
wykorzystując dawniejsze materiały – albo,
mówiąc inaczej, autorów było wielu. Rekonstrukcje dawniejszych etapów tradycji są
często hipotetyczne, ale nie moŜna z nich
rezygnować. Intencją autora wersji ostatecznej było bowiem często właśnie przekazanie tradycji dawniejszej (np. księgi prorockie,
Ewangelie). Tam zaś, gdzie zmieniał on
i uzupełniał teksty zastane, na ich tle jego
własna myśl rysuje się jaśniej.
Rozumienie tekstu w ciągu historii,
zwłaszcza przez odbiorców z bliskiej epoki,
teŜ oświetla jego sens i pokazuje rozległość
moŜliwych interpretacji.
Analiza egzegetyczna przeprowadzona według powyŜszych metod prowadzi do
wyjaśnienia kaŜdego fragmentu z osobna.
Następnym etapem musi być synteza, teologia biblijna. Jaka myśl kryje się w całej
księdze, w grupie ksiąg, w całości Biblii?
Z obszernego materiału egzegetycznego
trzeba wybrać myśli przewodnie i istotne
pojęcia oraz uporządkować je w sposób
odpowiadający myśli autorów. Trzeba teŜ
dostrzec ewolucję i dojrzewanie wewnątrz
samej Biblii, kolejne etapy jej myśli.
Teologia biblijna stara się przy przedstawianiu prawd Pisma Świętego uŜywać
przede wszystkim tych pojęć i koncepcji,
które zostały w nim wprost nazwane i uŜyte,
uchwycić treść Objawienia blisko źródła.
OdróŜnia się tym od „teologii systematycznej”, która uŜywa pojęć i konstrukcji
myślowych zaczerpniętych z filozofii czy
w ogóle ze świata kultury, w której Ŝyją
chrześcijanie; przy ich pomocy głosi i porządkuje ona prawdy biblijne.
Teologia biblijna zmierza do dostrzegania całości nauczania w Piśmie Świętym
zawartego, do pełnego przedstawienia treści
wiary biblijnej. Przedstawia ją w szczególności na tle historii – w historii bowiem
dokonało się Objawienie BoŜe. Stworzenie,
przymierze, opieka nad Izraelem, przyjście
Chrystusa, Kościół i przyszły dzień Pański
przedstawia Biblia jako jeden ciąg
wydarzeń. W tej Historii Zbawienia dokonuje
się spotkanie człowieka z Bogiem.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na Listopad 2011 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Za wschodnie Kościoły katolickie, aby ich czcigodna
tradycja była znana jako duchowe bogactwo, cenne dla całego
Kościoła.
Intencja misyjna:

Aby kontynent afrykański w Chrystusie odnalazł siły do
realizacji sprawiedliwości i pojednania, zgodnie z postanowieniami II Synodu Biskupów Afryki.

Kondolencje
„Kiedy w Twym sercu
Nic więcej prócz bólu
Mów AMEN,
Jak Maryja, AMEN
Widocznie Bóg tak chce.”
Księdzu Andrzejowi
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca.
Składają:
Parafianie
i Rada Parafialna
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INTENCJE MSZALNE
Listopad 2011
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Listopad - Grudzień 2011
Wesołowska Monika
5 listopad 2011

Wesołowska BoŜena
Słowicka Iwona
RoŜek Aniela

12 listopad 2011

Bubała Anna
Mazur Barbara
Michalska Krystyna

19 listopad 2011

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

26 listopad 2011

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

3 grudzień 2011

Knapek Anna
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

10 grudzień 2011

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara

17 grudzień 2011

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

24 grudzień 2011

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

31 grudzień 2011

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia

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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I stał się...Cud 11 -go Listopada... Dzień Niepodległości... Defilada... I Pierwsza - Brygada, Z Wodzem na czele... Stanęłi
wszyscy... Co - Ŝycie - oddali za Wolność Ojczyzny
Swoją krwią - przypieczętowali... I zadął wtedy... „Złoty
Róg” „Tak nam dopomóŜ Bóg” I 15 - go sierpnia... Stał się
- Cud - Wolność nad - Polską - Rozpostarła - Swe
skrzydła -... Tchnienie walki... Ta Wolność Narodowi
dała... Matka Wniebowzięta, Płaszczem ochraniała,
Mówiąc - dość niewoli - Buławę podała - Bogu
podziękujmy za... 11-go Listopada... za - Dar Ojczyzny
- po 123 latach. Za - Wolność ,,Waszą i Naszą” I naszym
dziadom, Ŝe śywili i Bronili, Ojcom i Matkom...
Bo...kiedyś skrycie... matki szeptały - Kto ty jesteś Polak mały, -by -ich dziatki - pamiętały, „Nie rzucim
ziemi - skąd nasz – Ród” –... I...stał się - Cud - 11- go
Listopada 1918 roku Odrodziła się Ojczyzna... I z
kolan... powstała. Poprzez 4 - pokolenia Wolności czekała - BoŜe - coś Polskę - osłaniał przez wieki...
Dziękujemy - Panie za - Dar Ojczyzny - i wiemy... Jak
zechcesz - Tak - się stanie.
/ Mariola /
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Benedykt XVI (26.02.2011 cz. 2)
Jest to wszak obowiązek związany
nie tylko z zawodem lekarzy i pracowników
słuŜby zdrowia. Konieczne jest, aby całe
społeczeństwo zaangaŜowało się w obronę
prawa do Ŝycia istoty poczętej i prawdziwego
dobra kobiety, którego urzeczywistnieniem
nigdy, w Ŝadnych okolicznościach, nie będzie
decyzja o aborcji. Równie konieczne jest — jak
to wynika z waszych prac — zadbanie o to, aby
nie pozostawiać bez niezbędnej pomocy kobiet,
które niestety juŜ dopuściły się aborcji i teraz
przeŜywają cały dramat moralny i egzystencjalny. Podejmowane są liczne inicjatywy na
poziomie diecezjalnym czy przez poszczególne
organizacje
wolontariatu,
które
słuŜą
wsparciem psychologicznym i duchowym,
umoŜliwiającym pełną rehabilitację ludzką.
Solidarność wspólnoty chrześcijańskiej nie
moŜe uchylać się od tego rodzaju
współodpowiedzialności. Chciałbym przypomnieć odnośnie do tego wezwanie skierowane
przez czcigodnego Jana Pawła II do kobiet,
które dopuściły się przerwania ciąŜy: «Kościół
wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć na
waszą decyzję, i nie wątpi, Ŝe w wielu
przypadkach była to decyzja bolesna, moŜe
nawet dramatyczna. Zapewne rana w waszych
sercach jeszcze się nie zabliźniła. W istocie
bowiem to, co się stało, było i jest głęboko
niegodziwe. Nie ulegajcie jednak zniechęceniu
i nie traćcie nadziei. Starajcie się raczej
zrozumieć to doświadczenie i zinterpretować je
w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie się —
jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście — na pokutę:
Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was,
by ofiarować wam swoje przebaczenie i pokój
w Sakramencie Pojednania. Temu Ojcu i Jego
miłosierdziu moŜecie zawierzyć z nadzieją
wasze dziecko. Wsparte radą i pomocą
Ŝyczliwych wam i kompetentnych osób,
będziecie mogły uczynić swoje bolesne
świadectwo jednym znajbardziej wymownych

argumentów w obronie prawa wszystkich do
Ŝycia» (enc. Evangelium vitae,99).
Sumienia moralnego badaczy naukowych i całego społeczeństwa obywatelskiego
dotyczy ściśle takŜe drugie zagadnienie,
będące przedmiotem waszych obrad — korzystanie z banków krwi pępowinowej w celach
klinicznych i badawczych. Badania medycznonaukowe
stanowią
wartość, a zatem
odpowiedzialność za nie spoczywa nie tylko na
naukowcach, ale na całej wspólnocie obywatelskiej. Wynika z tego, Ŝe obowiązkiem instytucji
jest popieranie badań zgodnych z etyką, a solidarność pojedynczych osób, które uczestniczą
w badaniach, mających na celu umacnianie
wspólnego dobra, jest wartością. Ta wartość
i potrzeba tej solidarności stają się wyraźnie
widoczne w przypadku wykorzystywania
komórek macierzystych pochodzących z pępowiny. Chodzi o waŜne zastosowania kliniczne
oraz obiecujące badania w dziedzinie naukowej, których realizacja w duŜej mierze zaleŜy
jednak od wielkodusznego dawstwa krwi
pępowinowej w chwili porodu oraz od przystosowania struktur do tego, aby kobiety rodzące
mogły tę krew oddać, jeśli tego chcą. Zachęcam
zatem was wszystkich, abyście byli promotorami prawdziwej i świadomej solidarności ludzkiej
i chrześcijańskiej. Odnośnie do tego u wielu
badaczy z zakresu medycyny nie bez powodu
budzi wątpliwości rosnąca liczba prywatnych
banków przechowywania krwi pępowinowej do
uŜytku wyłącznie autologicznego. Taki wybór —
jak pokazują prace waszego zgromadzenia —
nie tylko nie jest lepszy z punktu widzenia nauki
od dawstwa krwi pępowinowej, ale osłabia
prawdziwego ducha solidarności, który powinien nieustannie oŜywiać dąŜenie do dobra
wspólnego, do którego ostatecznie zmierzają
nauka i badania w dziedzinie medycyny.
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