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Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

RORATY
Wielu z nas ma piękne
wspomnienia z dzieciństwa związane z
Adwentem. Naszą polską tradycją są
przede wszystkim Roraty. Kiedyś,
odprawiane tylko wcześnie rano, budziły
dzieci, by Bogu złoŜyć małą ofiarę i
spotkać się na Mszy Św. Dziś moŜna
Roraty celebrować takŜe wieczorem.
Wspominając tak wyjątkowy czas i piękne
chwile, pomyślmy jak młodemu pokoleniu
przekazać te waŜne duchowe przeŜycia.

Nie pozbawiajmy naszych dzieci tak
wielkiego bogactwa.
Słowo „roraty” pochodzi od
pierwszych słów formularza mszalnego o
NMP w Adwencie. W języku łacińskim
modlimy się: „Rorate coeli desuper”
(niebiosa, rosę spuście z góry). Roraty są
silną polską tradycją. Najstarsze wzmianki
sięgają XIII w. Pierwszy formularz mszalny
znajduje się w księgach liturgicznych
cystersów śląskich. Byli oni wielkimi
czcicielami Matki BoŜej. W XIV w. Roraty
są juŜ znane w całej Polsce.
My, ludzie XXI w.
podejmijmy
pałeczkę
pokoleń. Umocnijmy naszą
wiarę w Boga, oczekując w
Adwencie
Jego
powtórnego
przyjścia.
Oddajmy
nasze
troski
Maryi
adwentowej
oczekującej z radością na
przyjście
naszego
Zbawiciela
Jezusa
Chrystusa.
Ks. Proboszcz A. Cebula
SDS

SŁOWO BOśE
(J. 1, 1 - 5)

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie
stało, co się stało. W Nim było Ŝycie, a Ŝycie było światłością ludzi, a światłość w
ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
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Spotkanie Rady Parafialnej i Charytatywnej
20 listopada 2009 r. w piątek po
Mszy świętej odbyło się spotkanie Rady
Parafialnej i Rady Charytatywnej.
Spotkanie poprowadził ks. Proboszcz
Antoni Cebula. Omówiono kilka spraw
waŜnych dla naszej parafii.
Uczestnictwo
parafian
w
niedzielnych Mszach świętych – jak
wynika z przeprowadzonego niedawno
liczenia jest niskie, wynosi około 40%.
Ikona
Św.
Rodziny,
która
peregrynowała w naszej parafii, została
przyjęta przez około 75% rodzin.
Sprawy
finansowe
parafii.
Nasza parafia jest bardzo mała i z tego
powodu równieŜ comiesięczne zbiórki
na potrzeby naszej parafii (kaŜda
trzecia
niedziela
miesiąca)
są
niewielkie. Około 80% całorocznych
dochodów z tego tytułu pochłaniają
koszty zakupu opału na sezon zimowy.
A są przecieŜ jeszcze inne wydatki, jak
chociaŜby energia elektryczna itp.
Ustalono, by w niedzielę 29 listopada
2009 r. przeprowadzić dodatkową
zbiórkę pieniędzy na opał.
10 grudnia 2009 r. odbędzie się
w naszym dekanacie poświęcenie
nowego kościoła pod wezwaniem Św.
Antoniego na Recie. Na tą uroczystość
uda się równieŜ delegacja z naszej

Parafii. Jak zapewne pamiętają ci,
którzy brali udział w poświęceniu
naszego
kościoła,
delegacje
z
sąsiednich parafii składają w czasie
Mszy Św. dar ołtarza. Zbiórkę na ten cel
przeprowadzą przed kościołem po
niedzielnych Mszach świętych 29
listopada członkowie Rady Parafialnej.
Ks. Proboszcz przedstawił nam
równieŜ co ostatnio zostało wykonane w
naszej
parafii,
miedzy
innymi
wybrukowano ścieŜkę do groty Matki
Boskiej, oraz podjazd do bramy
probostwa. Było to moŜliwe dzięki
sponsorom,
którzy
całkowicie
sfinansowali te prace. Darczyńcom
składamy serdeczne Bóg Zapłać!
Ze względu na konieczność
wykonania wielu prac w naszym
kościele, jak na przykład nowe pokrycie
dachu papą, Rada zaproponowała, by w
czasie kolędy kaŜda rodzina otrzymała
do wypełnienia deklaracje ile pieniędzy
jest gotowa przeznaczyć, stosownie do
swoich moŜliwości finansowych, w 2010
roku na cele remontowe i inwestycyjne
dla naszej parafii. Datki moŜna będzie
składać w czasie kolekty w kopertach z
dopiskiem „Na cele parafialne”.
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Spotkanie po latach
Dnia 24 października 2009 r.
zorganizowaliśmy spotkanie absolwentów
Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach z
rocznika 1966/74. Wspólne świętowanie
rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele
parafialnym. Modliliśmy się za nasze
rodziny, za nauczycieli i katechetów, którzy
włoŜyli wkład w naszą edukację i
wychowanie. Pamiętaliśmy równieŜ o tych,
którzy odeszli do Pana ( państwo A. i M.
Czaja, K. Morys i J. Dorsz ) W Mszy św.
uczestniczyli
takŜe nasi rodzice i
członkowie rodzin.
Po zrobieniu zdjęcia, przed
budynkiem naszej dawnej szkoły, udaliśmy
się do restauracji „PAF” prowadzonej przez
naszą szkolną koleŜankę Teresę. Impreza
rozpoczęła
się
odczytaniem
przez
wychowawczynię listy
obecności z
autentycznego dziennika szkolnego z 1
klasy (frekwencja prawie 100 % nieobecni
tylko dwaj koledzy).
Zaproszenie na spotkanie przyjęli:
nasza wychowawczyni p. Danuta KałuŜa
(Koronowicz), p. Danuta Jabłońska

(Modrzejewska), p. Krystyna Gola (Nowak)
oraz ks. proboszcz Antoni Cebula. W tym
gronie spotkaliśmy się po raz pierwszy od
35 lat, w związku z czym niektórzy musieli
się przedstawić, bo trudno nam było się
rozpoznać .
KaŜdy z nas w paru zdaniach
opowiedziało o sobie, o tym co wydarzyło
się w jego Ŝyciu przez te 35 lat. Wielu z
naszego rocznika wyprowadziło się ze
Śmiłowic m. in. do Łazisk, Orzesza, Rudy
Śląskiej, Mikołowa, Paniów i Paniówek. Są
wśród nas babcie i dziadkowie.
Nie zabrakło teŜ wspomnień z
czasów szkolnych. Okazuje się, Ŝe nie
byliśmy takimi aniołkami jak wyglądaliśmy.
Jednak klasa była bardzo zgrana i zdolna
(opinia nauczycieli).
Przy dobrej muzyce i suto
zastawionych stołach bawiliśmy się wiele
godzin. Trudno było nam się rozstać, ale
przyrzekliśmy
sobie,
Ŝe
następne
spotkanie organizujemy juŜ za rok.
D.S.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na grudzień 2009 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby dzieci były szanowane, kochane i nigdy nie stawały się ofiarami
rozlicznych form wyzysku.

Intencja misyjna:
Aby w BoŜe Narodzenie narody Ziemi uznały w Słowie Wcielonym
światłość oświecającą kaŜdego człowieka, a kraje otwarły drzwi Chrystusowi,
Zbawicielowi świata.

Ocaliæ rodzinê
Jan Paweł II w przemówieniu do polskich biskupów
podczas wizyty ad limina powiedział: "Uczyńcie wszystko,
aby rodzina w Polsce nie czuła się osamotniona w wysiłkach
o zachowanie swojej toŜsamości, brońcie jej praw i
podstawowych wartości, pomagajcie w realizacji jej
posłannictwa i zadań. Nie pozwólcie, aby ta «wspólnota Ŝycia
i miłości» była krzywdzna i profanowana".

Modlitwa
Matko Świętej Rodziny,
najszczęśliwszej na świecie, bo miała w domu Jezusa,
spraw, aby nasze rodziny, zamiast poŜądania
nawet słusznie naleŜących się dóbr,
Ŝyły na co dzień Ewangelią Jezusa.
A wtedy nie będzie dla nikogo luksusem
ani miłość, ani dziecko.
Niech Ŝadna rodzina nie zapomina o modlitwie,
jeśli chce być uszlachetniona i doskonała.
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INTENCJE MSZALNE
Grudzieñ 2009
Wtorek
800

1 grudnia

Środa
800
Czwartek
1800
Piątek
1000
Sobota
1800

2 grudnia

Niedziela
800
1000
1430
Poniedziałek
800
Wtorek
800
Środa
800
Czwartek
1800
Piątek
1800
Sobota
1800
Niedziela
800
1000
1430
Poniedziałek
800
Wtorek
800
Środa
800
Czwartek
1800

W int. emerytów i osób
starszych

3 grudnia

O powołania
4 grudnia

Górnicy
5 grudnia

R. Gwiazdowska
6 grudnia, 2 Adwentu

R. Babiec
7 grudnia
8 grudnia
9 grudnia

R. Kokot
11 grudnia

R. Słupik
12 grudnia

R. Michalska
13 grudnia, 3 Adwentu

14 grudnia
15 grudnia

R. Gimlik
16 grudnia

R. Kołodziej
17 grudnia

R. Graca

18 grudnia

Sobota
1500
1600
1800
Niedziela
800
1000
1430

19 grudnia

Poniedziałek
800
Wtorek
800
Środa
800
Czwartek
800
Piątek
000
900
1100
Sobota

10 grudnia

Fatimska
R. Nawrocki
R. Gimlik

Piątek
1800

800
1000
1430
Niedziela
800
1000
1430
Poniedziałek
800
Wtorek
800
Środa
800
Czwartek
1800
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R. Postuła

R. Majowska
R. Mikieta
R. Szczygieł
20 grudnia, 4 Adwentu

R Knapek
R. Lukoszek
chrzest – Wilkoszewski,
Pisarski
21 grudnia
22 grudnia
23 grudnia
24 grudnia
25 grudnia,

BoŜe Narodzenie
Za Parafian
R. Kamińska
26 grudnia, II Święto
BoŜego Narodzenia
R. Wieczorek

27 grudnia, Świętej

Rodziny
R. Kulij
R. Michalska
28 grudnia
29 grudnia
30 grudnia

R. Szczepanek
31 grudnia

R. Frank

HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Grudzień 2009 - Styczeń 2010
RoŜek Aniela
5 grudnia 2009

Bubała Anna
Kołodziejczyk Krystyna
Michalska Krystyna

12 grudnia 2009

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

19 grudnia 2009

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

24 grudnia 2009

Knapek Anna
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

2 stycznia 2010

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara
Szuła Małgorzata

9 stycznia 2010

Ciszewska ElŜbieta
Kalisz Gertruda
Gracka Ewa

16 stycznia 2010

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

23 stycznia 2010

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

30 stycznia 2010

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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K¹cik kulinarny:
kulinarny Chatka Puchatka
Składniki:
6 paczek herbatników (tzw. „petitki”)
1 kg sera dobrze zmielonego
cukier do smaku
kakao
trochę rumu do moczenia herbatników
folia aluminiowa do uformowania „ chatki”
polewa czekoladowa (gotowa, lub zrobić
samemu)
Sposób wykonania:
Herbatniki rozpakować i podzielić na dwie
równe części. Do sera dodać cukru (do
smaku), równieŜ podzielić na dwie części.
Jedną część pozostawić białą do drugiej
dodać kakao. Do salaterki wlać rum.
RozłoŜyć folię aluminiową -taki kawałek,
aby zmieściło się wzdłuŜ 8 herbatników w
trzech rzędach. Na te herbatniki nałoŜyć
białą masę serową, na to połoŜyć
następną
porcję
herbatników.
Pozostawiając wzdłuŜ pionowych rzędów
szczelinę.
Na
środkową
warstwę

herbatników nałoŜyć ciemną masę
serową. Delikatnie podnosząc boki
uformować „chatkę ” (coś w rodzaju
domku z kart). Wkładamy „chatkę”
zawiniętą w folię do lodówki aby się
dobrze uformowała. Po około 15 minutach
wyciągamy z lodówki odsłaniamy boki z
folii i polewamy polewą. Pozostawiamy w
lodówce by polewa ostygła.
gmb

K¹cik humoru
Po naboŜeństwie w kaplicy kurialnej
ks. biskup wezwał zebranych księŜy, aby razem
odmówili
egzorcyzmy
(były
to
czasy
stalinowskie). Po wyjściu z kaplicy ks. Józef
Stokowy powiedział: Jakeśmy robili krzyŜyki tyle
razy, to widziałem, jak z Katowic diabły uciekały.
Ogony między nogi i... kierunek Sosnowiec."

*
Stary ksiądz Ignacy Szołtysek był na
emeryturze. JuŜ mu ręce drŜały i z chodzeniem
miał powaŜne kłopoty. Chciał jednak za wszelką
cenę słuŜyć i pomagać kapłanom. Razu
pewnego przy komunikowaniu wiernych
drŜącymi palcami nie potrafił uchwycić i wyjąć
hostiii. Wtedy to po cichu poprosił: „Pójdź, Panie
Jezu, nie bój się starego Szołtyska."

*
Ksiądz ubrany do mszy Św. stoi w
zakrystii. Kolega pyta:
- Czemu nie wychodzisz do ołtarza?
- Powiem ci na ucho: nie mom intencji.
- To sobie wzbudź!

*

Na roratach w spontanicznej
modlitwie wiernych jeden z chłopców
wypowiada taką intencję:
Módlmy się za zmarłych i wszystkich
niewidzialnych.

*
Ksiądz proboszcz wyraźnie był
zdenerwowany, kiedy na tacy niedzielnej
znajdował
guziki.
Pewnej
niedzieli
zniecierpliwiony powiedział:
Ludzie, litości, wciepcie na taca pora
igieł i szpulka nici, bo knefli juŜ mom za duŜo.

*
Na Śląsku Opolskim ksiądz wikary,
który uczył się języka niemieckiego, miał
trudności z nazwaniem poszczególnych stacji
Drogi krzyŜowej. Począwszy od pierwszej stacji
do końca mówił: „Banhof eins, banhof zwei" itd.

*
W czasie mszy św. szkolnej kapłan
prowadzi dialog. Kiedy następuje modlitwa
wiernych, pyta: „O co mamy prosić Pana
Boga?" Kuba odpowiada: „O więcej luzu w
szkole."
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Msza święta,

Liturgiczne ABC

(fragmenty)
Ks. Maciej Zachara MIC
(Odcinek 21)
Dzieje celebracji Eucharystii
Ukształtowanie się tzw. Mszy
trydenckiej (XIII w.)
Liturgia w epoce średniowiecza
daleka była od jednolitości. W XIII wieku w
samym Rzymie istniały cztery róŜne
tradycje liturgiczne, wśród których dwiema
najwaŜniejszymi były tradycja dworu
papieskiego
na
Lateranie,
odzwierciedlająca wpływy nadreńskie
(zwłaszcza z opactwa Sankt Gallen), oraz
tradycja Bazyliki św. Piotra, wierna
dawnemu,
„klasycznemu"
rytowi
rzymskiemu, za którą szła większość
kościołów
miasta.
Liturgia
kaplicy
papieskiej na Lateranie miała jednakŜe z
biegiem
czasu
uzyskać
pozycję
dominującą i — po Soborze Trydenckim
— zostać podniesiona do rangi oficjalnej
liturgii Kościoła katolickiego. Jak do tego
doszło? O przewadze tradycji dworu
papieskiego zadecydowały zasadniczo
dwie
okoliczności:
działalność
franciszkanów
i
prestiŜ
Stolicy
Apostolskiej.
Nowo
powstające
zakony
przyjmowały
zazwyczaj
tradycje
liturgiczne tych prowincji kościelnych, na
terenie których powstały, np. dominikanie
trzymali się zwyczajów liturgicznych z
ParyŜa. Inaczej postąpił św. Franciszek z
AsyŜu (zm. 1226), który zadecydował o
przyjęciu przez swój zakon liturgii dworu

papieskiego.
Czwarty
przełoŜony
generalny franciszkanów, Anglik Haimon z
Faversham (zm. 1244), wprowadził
franciszkański rytuał wzorowany na
zwyczajach przyjętych w Kurii Rzymskiej.
Szybki rozwój na terenie całej Europy
zakonu Franciszkańskiego, z którego
pochodziło niemało biskupów tamtej
epoki,
przyczynił
się
do
rozpowszechnienia liturgii papieskiej w
całym zachodnim chrześcijaństwie. Taką
teŜ liturgię zawierał pierwszy wydany
drukiem Mszał rzymski (1474 r.).
Sam
fakt
przyjęcia
przez
franciszkanów liturgii papieskiej nie miałby
decydującego znaczenia, gdyby nie
prestiŜ Stolicy Apostolskiej. Niektóre
prowincje kościelne rezygnowały z
własnych
tradycji,
chcąc
równieŜ
sprawować liturgię „według zwyczajów
Kościoła rzymskiego".
Nie oznacza to, Ŝe liturgia
„rzymsko-franciszkańska"
stała
się
natychmiast jedyną liturgią w Kościele
katolickim. RóŜnorodność zwyczajów
liturgicznych przetrwała aŜ do reformy po
Soborze Trydenckim, jednak stawała się
ona zjawiskiem coraz bardziej uciąŜliwym.
XIV i XV wiek był okresem upadku kultury
liturgicznej,
a
wielorakość
form
przeradzała się w liturgiczną anarchię.

Na tym kończymy druk fragmentów ksiąŜki ks. Macieja Zachary
“Msza święta, liturgiczne ABC”
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