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SŁOWO BOśE
(Łk 2, 1 -  7)

 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, Ŝeby 
przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, 
gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać 
zapisać, kaŜdy do swego miasta. Udał się takŜe Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do 
Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewaŜ pochodził z domu i rodu 
Dawida, Ŝeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i połoŜyła w Ŝłobie, gdyŜ nie było dla 
nich miejsca w gospodzie.

PrzeŜywamy Święta BoŜego 
Narodzenia. Niech ten czas będzie 
zatrzymaniem się nad tajemnicą 

miłości Boga do człowieka. Niech 
to będzie czas dziękczynienia Bogu 

za miłość i uwielbieniem Boga, 
który stal się człowiekiem dla 

naszego zbawienia.
Świąt Narodzenia Pańskiego 

pełnych miłości i pokoju 

Ŝyczy ks. Proboszcz
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 Dnia 05.12.2009, zawitał do 
naszego sołectwa święty Mikołaj. 
Pojawił się na dachu remizy 
straŜackiej, skąd samochód 
straŜacki z drabiną umoŜliwił mu 
zejście przez balkon do świetlicy. 
Prawie wszystkie dzieci najpierw nie-
cierpliwie czekały przy otwartych 
drzwiach balkonowych, ale kiedy 
ujrzały w nich świętego Mikołaja 
rozpierzchły się na swoje miejsca. 
Dostojnego gościa przywitali serdec-
znie Pan Sołtys oraz Ksiądz Pro-
boszcz.
        Wreszcie nadeszła chwila 
naj-bardziej upragniona przez dzieci 
– roz-danie prezentów. Dzieci, aby 
odwdzięczyć się świętemu 

Mikołajowi za prezent wręczały 
własnoręcznie wykonane laurki, coś 
zaśpiewały lub powiedziały wierszyk. 
Widać było, Ŝe niektóre z nich były 
trochę przestraszone lub się 
wstydziły. Ale wszystkie były 
szczęśliwe, Ŝe mogły być blisko 
świętego Mikołaja. Na pewno 
naszym pociechom to wydarzenie na 
długo utkwi w pamięci.
        Dziękujemy Panu Sołtysowi za 
to, Ŝe zaprosił do nas świętego 
Mikołaja. Mikołajowi zaś dziękujemy, 
za przyjęcie zaproszenia oraz za to, 
Ŝe znalazł dla naszych dzieci czas. 
Dziękujemy Mu, Ŝe do nas zajrzał.

gmb
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Zaproszeni na spotkanie 
opłatkowe przez Radę Sołecką oraz 
pana sołtysa Józefa Świerczynę se-
niorzy ze Śmiłowic zgromadzili się       
w sali OSP w dniu 10 grudnia 2012 r. 
Honorowym gościem spotkania był ks. 
proboszcz Antoni Cebula. Przybyłych 
gości w imieniu własnym i Rady 
Sołeckiej przywitał oraz złoŜył Ŝyczenia 
świąteczno-noworoczne pan Sołtys.

Spotkanie upływało w miłej, 
świątecznej atmosferze. Przedsta-
wienie jasełkowe przygotowali ucznio-
wie SP nr 8 w Paniowach. W trakcie 
przedstawienia seniorzy wspólnie        
z uczniami śpiewali kolędy. Widzowie 
gromkimi brawami dziękowali za 
spektakl bogaty w treści religijne. 
Dziękujemy nauczycielom i uczniom za 

uświetnienie naszego spotkania 
opłatkowego.

Ks. Proboszcz złoŜył wszyst-
kim obecnym Ŝyczenia błogosła-
wieństwa i opieki BoŜej Dzieciny          
w Nowym Roku. Dzieląc się opłatkiem 
składaliśmy sobie Ŝyczenia. Trady-
cyjnie poczęstowano nas kołoczem, 
słodyczami, owocami oraz napojami. 
Poczęstunek przygotowały panie         
z Koła Gospodyń Wiejskich.

Dalej spotkanie przebiegało 
przy śpiewie kolęd. Na gitarze 
przygrywał ks .Proboszcz. Seniorzy 
dziękują wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do zorgani-
zowania spotkania opłatkowego, za 
pamięć i wyraŜany nam szacunek.

W imieniu seniorów - serdeczne Bóg zapłać!
H.H.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na styczeń 2013 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:

 Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać 
tajemnicę Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze 
wiary w Niego.

Intencja misyjna:

 Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, 
często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego 
mocą wierności i wytrwałości.

Kolęda dodatkowa ustalana indywidualnie
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Styczeń - Kwiecień 2013

5 styczeń 2013

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

19 styczeń 2013

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

2 luty 2013

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

16 luty 2013

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

2 marzec 2013

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

16 marzec 2013 Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

30 marzec 2013

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

13 kwiecień 2013

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

27 kwiecień 2013

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

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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Składniki:

 1 królik
 1 ząbek czosnku
 1 marchew
 sól, liść laurowy, ziele angielskie
 boczek lub słonina do szpikowania  

(w plastrach – ilość zaleŜna od ilości 
kawałków królika)

 2 łyŜki masła
 1 szklanka kwaśnej śmietany do sosu

Sposób przygotowania:
 Oczyszczonego królika dzielimy 
na porcje, nacieramy czosnkiem roz-
tartym z solą. W brytfance roztapiamy 2 
łyŜki masła, układamy porcje mięsa i na 
kaŜdą porcję nakładamy plaster 
wędzonego boczku, kawałek marchewki, 
dodajemy ziele angielskie, liść laurowy. 

Pieczemy w nagrzanym do 250oC  
piekarniku podlewając rosołem z kostki 
rosołowej. Gdy królik będzie juŜ miękki, 
sos podprawiamy kwaśną śmietaną.

gmb

K¹cik humoru
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Chrystus nam się narodził! Chwała 
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój   
ludziom Jego upodobania. Niech do wszystkich 
dotrze echo wieści z Betlejem, którą Kościół 
katolicki głosi na wszystkich kontynentach, po-
nad wszelkimi granicami narodowości, języka   
i kultury. Syn Maryi Dziewicy narodził się dla 
wszystkich, jest Zbawicielem wszystkich. /…/

Jezus Chrystus jest dowodem, Ŝe 
Bóg wysłuchał naszego wołania. Nie tylko! Bóg 
Ŝywi do nas miłość tak silną, Ŝe nie moŜe 
pozostawać sam w sobie, Ŝe wychodzi od sie-
bie i przychodzi do nas, dzieląc aŜ do końca 
naszą kondycję (por. Wj 3, 7-12). Odpowiedź, 
jaką dał Bóg w Jezusie na wołanie człowieka, 

nieskończenie przekracza nasze oczekiwanie, 
stając się taką solidarnością, która nie moŜe 
być wyłącznie ludzka, ale jest BoŜa. Tylko Bóg, 
który jest miłością, i miłość, która jest Bogiem, 
mógł wybrać tę drogę zbawienia nas; jest ona  
z pewnością najdłuŜsza, ale jest tą, która   
respektuje prawdę Jego i naszą: drogą pojed-
nania, dialogu, współpracy. /…/

Drodzy bracia i siostry, skierujmy 
spojrzenie na betlejemską grotę: Dzieciątko, 
które kontemplujemy, jest naszym zbawieniem! 
Ono przyniosło na świat uniwersalne przesłanie 
pojednania i pokoju. Otwórzmy Mu nasze serca, 
przyjmijmy Je w naszym Ŝyciu. Mówmy Mu       
z ufnością i nadzieją: «Veni ad salvandum nos»!


