Nr 12 (98) grudzień 2014 (rok 9)

miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł:
Owszem, ale równieŜ błogosławieni ci, którzy słuchają słowa BoŜego
i zachowują je. (Łk 11, 27-18)

Pewnego razu nauczającemu
w synagodze Jezusowi doniesiono, Ŝe
przyszła do Niego Jego Matka i rodzina.
A On wtedy odpowiedział: Moją matką
i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa
BoŜego i wypełniają je. A potem kiedyś
jeszcze uzupełnił: Błogosławieni, którzy
słuchają słowa BoŜego i zachowują je, a nie
tylko Jego Matka, która Go wykarmiła
i wychowała.

O tym, Ŝe Maryja jest błogosławiona, a więc najszczęśliwsza, wiemy od
chwili zwiastowania. Tam, w Nazarecie, po
raz pierwszy Anioł powiedział do Niej:
Błogosławionaś Ty między niewiastami.
I my teŜ tak Ją pozdrawiamy, odmawiając
modlitwę "Zdrowaś Maryjo". Jest naprawdę
najszczęśliwsza z ludzi bo Ŝyła najbliŜej
Jezusa i była najwierniejsza w przyjęciu
i posłuszeństwie woli BoŜej.
Dla nas Maryja jest świadectwem
i wzorem, Ŝe my teŜ moŜemy być
błogosławieni, Ŝe tak jak Ona jesteśmy
wezwani do pełni szczęścia. Trzeba tylko,
byśmy wiedzieli, Ŝe prawdziwe szczęście
tworzy się na drodze jedności i wypełniania
objawionej przez Jezusa woli BoŜej.
Jerzy Sermak SJ

SŁOWO BOśE
(Łk 1 26-38)
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do
Dziewicy poślubionej męŜowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się
na te słowa i rozwaŜała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój
się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz
imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem NajwyŜszego, a Pan Bóg da Mu tron
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie
będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «JakŜe się to stanie, skoro nie znam męŜa?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc NajwyŜszego osłoni Cię. Dlatego
teŜ Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem BoŜym. A oto równieŜ krewna Twoja,
ElŜbieta, poczęła w swej starości syna i jest juŜ w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemoŜliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja
słuŜebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.
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Przygotowania do
Zwracamy się do Wszystkich
Ludzi Dobrej Woli o wsparcie naszych
działań dedykowanych młodym. Liczymy
na Państwa pomoc. OdwaŜnie patrzymy
w przyszłość dlatego stawiamy na ludzi
młodych. Dajemy im bezpośrednie wsparcie w ich codziennym Ŝyciu.
Fundacja
tworzy
programy
stypendialne, szkolenia i warsztaty dla
młodzieŜy tak, aby ułatwić jej osobisty rozwój. Stawiamy teŜ na trwały efekt, dlatego
naszą strategią jest działanie wspólnotowe. Przez tworzenie i wspie-ranie małych
wspólnot i grup młodzie-Ŝowych chcemy
rozwijać ich kreatywność i samodzielność
tak, aby w przyszłości dzięki wspólnemu
działaniu mogli podejmować własne inicjatywy.
Naszym celem jest uwraŜliwienie
młodzieŜy na potrzeby innych i wspieranie
działalności
prospołecznej,
dlatego
stawiamy na wolontariat jako najlepszą
formę wychowania i rozwoju potencjału
młodych ludzi.
Jesteśmy fundacją katolicką
i w naszych działaniach kierujemy się
wartościami chrześcijańskimi. Chcemy
zanieść Dobrą Nowinę wszystkim
potrzebującym wokół nas, między innymi przez udział w przygotowaniach
Światowych
Dni
MłodzieŜy
2016
w Polsce.
Zadania jakie stawiamy przed
sobą stanowią ogromne wyzwanie, ale
wierzymy, Ŝe razem będziemy mogli je
zrealizować. TakŜe Ty moŜesz nam pomóc
w realizacji naszego dzieła i sprawić, aby
młodzi ludzie mogli lepiej się rozwijać
ucząc się kochać bliźnich.
Prowadzimy Centrum MłodzieŜy
i Ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej.
Jesteśmy organizatorem Światowych Dni
MłodzieŜy w roku 2016 w Archidiecezji
Katowickiej. Organizujemy: bezpłatne
kursy językowe (włoski, czeski, angielski,
rosyjski, hiszpański), koncerty: Mariacka
Bless Night, Wspólny Mianownik, Archi-

diecezjalne Święto Młodych, miesięczne
spotkania wolontariuszy do ŚDM, prowadzimy zajęcia warsztatowe, kulturalne,
profilaktyczne, rekolekcyjne oraz wyjazdy
dla młodzieŜy, współpracujemy z osobami
fizycznymi i prawnymi oraz wszelkimi innymi organami instytucjami i organizacjami
w kraju i za granicą w zakresie objętym
celami Fundacji. Wydajemy materiały
dotyczące realizacji celów Fundacji, takich
jak: ksiąŜki, broszury, ulotki, utwory muzyczne i filmowe, czy programy komputerowe. Prowadzimy portal internetowy:
www.mlodzidlamlodych.pl.
Darowizny
Jedną z moŜliwości zdobywania
środków na rzecz realizacji celów statutowych przez fundację jest moŜliwość
otrzymywania wsparcia w formie darowizn.
Darowizny moŜesz otrzymywać zarówno
od osób fizycznych jak i osób prawnych.
Osoby, które chcą w ten sposób wesprzeć
działania, np. edukacyjne, charytatywne,
wybranej fundacji, mogą skorzystać z odliczenia podatkowego. MoŜliwość taką daje
prawo podatkowe:
„Dokonując darowizny moŜesz
skorzystać z odliczenia podatkowego:
1/ jeśli jesteś osobą fizyczną (UoPDOF:
Art. 26 Ust. 1 Pkt 9)
2/ jeśli jesteś osobą prawną (UoPDOP:
Art. 18. Ust. 1 Pkt 1)”
Nie mylić powyŜszego z „odliczeniem
od podatku”, mówiąc dokładniej: jest
to „odliczenie od dochodu”.
KATOLICKA FUNDACJA MŁODZI DLA
MŁODYCH
Pl. Ks. Emila Szramka 4
40 – 014 KATOWICE
Numer konta bankowego:
Raiffeisen Polbank 72 1750 0012 0000
0000 2670 3198
Kontakt:
tel. 519 318 867
fundacja@mlodzidlamlodych.pl
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Ks. Mieczysław Kijaczek
Fragmenty - przedruk za zgodą autora.
Safari z przygodami - ciąg dalszy z poprzedniego numeru
Właśnie wjechałem na wyboistą drogę.
Z powodu wstrząsów śliskie plastikowe rury
zaczęły się ruszać i przesuwały się na tył
cięŜarówki, co spowalniało podróŜ. Inna
sprawa, Ŝe był juŜ czas pory deszczowej
i jeŜeli tylko zaczęłoby padać, jechałbym
dobrych kilka dni. A jeŜeli i prom na rzece
Rufiji byłby niesprawny, to przyjazd do
domu nastąpiłby w bliŜej nieokreślonym
czasie. Dzięki Bogu cały ranek jechałem do
przodu, nie licząc kilku otarć o drzewa,
i trafił mi się tylko drobny deszczyk.
RównieŜ przeprawa promowa przez rzekę
poszła nadzwyczaj sprawnie. Byłem
naprawdę szczęśliwy. Nagle od spodu
cięŜarówki doszedł niepokojący i dziwny
głos. MoŜe to amortyzatory albo resory?
PobieŜnie skontrolowałem samochód i nic
niepokojącego
nie
zauwaŜyłem.
Wznowiłem jazdę, ale po kilku kilometrach
pojawił się znowu ten sam odgłos.
Sprawdziłem nieco uwaŜniej i z przeraŜeniem stwierdziłem, Ŝe zginęły dwie śruby
mocujące kabinę do ramy. Co tu robić?
Zdecydowałem
przejechać
bardzo
ostroŜnie następnych 16 kilometrów do
najbliŜszej wioski i spróbować zdobyć
potrzebne śruby. Jadąc znowu, ale
z prędkością spacerową, widziałem, jak
kabina podnosiła się o 20 centymetrów raz
w górę, raz w dół. W chwiejącej się
cięŜarówce, z włączonym zamkiem blokady
kół, wyglądałem jak małpa wisząca na
gałęziach drzew za chwytny ogon.
Jechałem z prędkością poruszającego się
stada Ŝółwi, mając nadzieję, Ŝe w końcu
zdobędę potrzebne śruby. Tego popołudnia
dojechałem do wioski w buszu, ale i tam nie
mieli odpowiednich śrub. Dostałem tam jednak sznur i z pomocą dziesięciu chłopaków
siedzących na dachu cięŜarówki i dociskających kabinę do właściwej pozycji
przywiązaliśmy ją najlepiej, jak potrafiliśmy.
Teraz z większą juŜ prędkością ruszyłem
w kierunku miejsca, gdzie miała swoje obozowisko japońska firma budująca nową

drogę. Tam moje szczęście się odmieniło.
Po rozmowie z szefem (a nawet trochę go
zawstydziłem - bo nasza nowa cięŜarówka
to japońskie siedmiotonowe isuzu) on i jego
pracownik pomogli mi doprowadzić nasze
auto do na tyle dobrego stanu, by było
gotowe do dalszej drogi.
Było juŜ wpół do siódmej wieczorem
i zaczynało się robić ciemno, a w dodatku
zgłodniałem. Ruszyłem, by na następnym
skrzyŜowaniu zjeść coś w jedynym w tym
miejscu hoteliku, małej przydroŜnej chatce,
w której sprzedają herbatę oraz ryŜ i fasolę.
Niestety, tego dnia wyprzedziły mnie trzy
autobusy i zatrzymały się właśnie przy tym
hoteliku. Kierownik zajazdu przeprosił,
mówiąc, Ŝe poprzedni pasaŜerowie wykupili
całe jedzenie. Ze względu na drogocenny
ładunek lepiej i bezpieczniej było jechać
dalej, bez naraŜania się na kradzieŜ rur
w czasie nocnego postoju. Jechałem więc
do wpół do drugiej w nocy. Byłem juŜ tak
zmęczony, Ŝe musiałem się zatrzymać,
gdyŜ moje stare ciało odmawiało
posłuszeństwa i było bliskie wykończenia.
Podczas odpoczynku dostałem wysokiej
gorączki. Na szczęście po dwóch godzinach snu nad ranem byłem znowu gotowy
do dalszej jazdy. JuŜ bez jakichkolwiek
kłopotów około trzeciej po południu
dotarłem do Masasi.
Kilka cennych porad dla osób chcących
jeździć po afrykańskich drogach: po
pierwsze, nigdy nie jedź nowym samochodem w daleką podróŜ bez uprzedniego
szczegółowego sprawdzenia jego stanu, po
drugie, gdy przewozisz ładunek, upewnij
się, Ŝe jest dobrze przymocowany.
Rozpoczęła się juŜ na dobre pora deszczowa. Krótka droga do Dar es-Salaam jest
nieprzejezdna, a długa będzie w coraz
gorszej kondycji na odcinku w górach
pomiędzy Tunduru a Songe. W najbliŜszych
miesiącach pory deszczowej będzie zatem
niewiele safari, o których moŜna by coś
napisać.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na grudzień 2014 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:

Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję
wszystkim ludziom dobrej woli.
Intencja misyjna:

Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli
autentycznymi ewangelizatorami.

Roraty
Roraty
to
Msza
święta
odprawiana ku czci Maryi, którą symbolizuje postawiona w pobliŜu ołtarza biała
świeca z niebieską wstąŜką. Nazwa Mszy
świętej roratniej pochodzi od łacińskich
słów introitu „rorate cæli desuper"
(„spuśćcie rosę niebiosa"). Roraty
odprawiane są przez cały Adwent
w dniach powszednich. Zgodnie z tradycją roraty to Msza św. odprawiana rano.
Roraty na stałe wpisały się
w polską tradycję. Źródła podają, Ŝe
odprawiano je juŜ w XIII w. Na nasz grunt
zaszczepiła je prawdopodobnie bł. Kinga
z Węgier. W roratach brali udział wszyscy,
bez względu na stan, z którego się wywodzili. Uczestniczyli w nich takŜe królowie i ich rodziny. Na poranne adwentowe
Msze św. udawali się m.in. Zygmunt
Stary, Zygmunt August, królowa Bona,
Anna Jagiellonka i Marysieńka Sobieska.
Z ksiąŜki wydanej w 1739 r. dowiadujemy
się, iŜ przed rozpoczęciem rorat zapalone
świece przynosili do ołtarza przedstawiciele wszystkich siedmiu stanów, a więc

król, prymas, senator, szlachcic, Ŝołnierz,
kupiec i kmieć. Wręczali je kapłanowi,
mówiąc: „Jestem gotowy na sąd BoŜy”.
Obrzęd przypominał, Ŝe Adwent jest
oczekiwaniem takŜe na ostateczne
przyjście Jezusa.
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INTENCJE MSZALNE
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Grudzień 2014 - Marzec 2015
Polok Anna
6 grudzień 2014

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

20 grudzień 2014

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
RoŜek Aniela

3 styczeń 2015

Bubała Anna
Mazur Barbara
Michalska Krystyna

17 styczeń 2015

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

31 styczeń 2015

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

14 luty 2015

Pajonk Mirosława
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

28 luty 2015

Pawelczyk Pelagia
Fojt Barbara

14 marzec 2015

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

28 marzec 2015

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra

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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Wigilijna zupa rybna
Składniki:
minut. Przecedzić i obrać białe mięso
głowy, ogony i kręgosłupy od karpia - z łba i kręgosłupa, włoŜyć do zupy.
Rozrobić mąkę z odrobiną zimnej wody
3 sztuki
i wlać do zupy- zagotować. Dodać do
cebula - 1 sztuka
zupy śmietankę. Doprawić sokiem z cytrypor - 1 sztuka
ny, koperkiem, odrobiną maggi, szczyptą
seler - 1 sztuka
utartej gałki muszkatołowej. Wsypać
pietruszka - 1 sztuka
szczyptę kurkumy by uzyskać lekko kremarchewki - 2 sztuki
mowy kolor. Zupę podajemy z grzankami
woda - 2 litry
z bułki, podsmaŜonymi na maśle lub
cukier - 1 łyŜka
z makaronem.
śmietana 30% - 1 szklanka
gmb
mąka - 2 łyŜki
ziele angielskie - 5 sztuk
liść laurowy - 3 sztuki
ocet - 1 łyŜka
sól i pieprz do smaku
Przygotowanie:
Oczyścić
głowy
karpia
(usuwając oczy, krew , skrzela) i umyć
dokładnie. WłoŜyć wszystko do garnka.
Dodać warzywa. Lekko osolić (ok. 1
łyŜeczka ) . Gotować na małym gazie 40

Dziadek dał wnuczce 100 zł. Matka obserwuje córkę i mówi:
– Podziękuj ładnie dziadziusiowi, Zosiu.
– A co mam powiedzieć?
– Na przykład tak, jak mamusia zawsze
mówi do taty, gdy tato daje mamusi
pieniąŜki.
– Czemu tak mało?!

***
śona wpada do domu i woła do męŜa:
– Mam dla ciebie dobrą wiadomość!
– Jaką?
– Nie na darmo opłaciłeś autocasco!

***
Bandyta wpada do tramwaju i krzyczy:
– Nie ruszać się, to jest napad!
Jakiś pasaŜer z ulgą:
– Kurcze, aleś mnie pan wystraszył juŜ
myślałem, Ŝe to kanary.

Blondynka zamówiła pizzę. Sprzedawca
pyta się czy pokroić na sześć czy na
dwanaście kawałków.
Ona odpowiada:
– Sześć, bo dwunastu to ja nie zjem.

***
Ojciec z córką zwiedzają muzeum. Przed
posągiem Wenus z Milo ojciec zauwaŜa:
– No i widzisz, córeczko, do czego doprowadza obgryzanie paznokci?

***
Dyrektor do sekretarki:
– Czy dała pani ogłoszenie, Ŝe szukamy
nocnego stróŜa?
– Dałam.
– I jaki efekt?
– Natychmiastowy, okradli nam magazyn.
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(8 grudnia 2013) fragmenty
Drodzy bracia i siostry! Druga
niedziela Adwentu przypada w dniu
uroczystości Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny i nasze spojrzenie pociąga piękno Matki Jezusa,
naszej Matki! Z wielką radością Kościół
kontempluje "pełną łaski" (Łk 1,28), tak jak
Bóg na nią spojrzał od pierwszej chwili
w swoim planie miłości. Maryja podtrzymuje nas w naszej wędrówce do BoŜego
Narodzenia, poniewaŜ uczy nas jak
przeŜywać obecny okres Adwentu w oczekiwaniu na Pana.
Ewangelia św. Łukasza przedstawia nam dziewczynę z Nazaretu, małej
miejscowości w Galilei, na peryferiach imperium rzymskiego, a takŜe na peryferiach
Izraela. Mimo to na nią skierowało się spojrzenie Pana, który ją wybrał, aby stała się
Matką Jego Syna. W perspektywie tego
macierzyństwa, Maryja została zachowana
od grzechu pierworodnego, to znaczy tego
zerwania jedności z Bogiem, z innymi i ze
stworzeniem, które rani głęboko kaŜdego
człowieka. Ale ta rana została uprzednio
uzdrowiona w Matce Tego, który przyszedł,
aby wyzwolić nas z niewoli grzechu. Niepokalana jest wpisana w BoŜy plan; jest
owocem miłości Boga, zbawiającego świat.
A Matka BoŜa nigdy nie oddaliła
się od tej miłości: całe Jej Ŝycie, cała Jej
istota jest "tak" powiedzianym Bogu. Ale
z pewnością nie było to dla niej łatwe! Gdy
anioł nazwał Ją "łaski pełna" (Łk 1,28), Ona
"zmieszała się bardzo", gdyŜ w swej pokorze czuła się przed Bogiem niczym. Anioł
Ją pocieszył: "Nie bój się, Maryjo,

znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz
imię Jezus" (w. 30). Kiedy zwiastowanie
jeszcze bardziej ją poruszyło, takŜe
poniewaŜ nie była jeszcze Ŝoną Józefa, to
Anioł dodał: "Duch Święty zstąpi na Ciebie.
Dlatego teŜ Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem BoŜym" (w. 35).
Maryja
słuchała,
wewnętrznie
była
posłuszna i odpowiedziała: "Oto Ja
słuŜebnica Pańska, niech Mi się stanie
według twego słowa" (w. 38 ).
Tajemnica tej dziewczyny z Nazaretu, która jest w sercu Boga, nie jest nam
obca. Bo Bóg rzeczywiście kieruje swoje
spojrzenie miłości na kaŜdego męŜczyznę
i kobietę! Apostoł Paweł mówi, Ŝe Bóg
"wybrał nas przed załoŜeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani" (Ef 1,4).
RównieŜ od zawsze zostaliśmy wybrani
przez Boga, aby Ŝyć Ŝyciem świętym, wolnym od grzechu. Jest to plan miłości, który
ponawia za kaŜdym razem, kiedy do Niego
się zbliŜamy, zwłaszcza w sakramentach.
Tak więc w tym święcie,
kontemplując naszą Niepokalaną Matkę,
rozpoznajemy równieŜ nasze najprawdziwsze przeznaczenie, nasze najgłębsze
powołanie:
być
kochanym,
być
przekształconym przez miłość. Spójrzmy
na Nią i pozwólmy, by Ona na nas
spoglądała, abyśmy nauczyli się być
bardziej
pokornymi,
a
takŜe
odwaŜniejszymi w pójściu za Słowem
BoŜym, aby przyjąć serdeczne objęcia jej
Syna Jezusa; objęcia, które dają nam
Ŝycie, nadzieję i pokój.
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