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SŁOWO BOśE
(Łk 2, 8 - 14)

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straŜ nocną nad swoją 
trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak Ŝe 
bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zba-
wiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte 
w pieluszki i leŜące w Ŝłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, 
które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania»

„Gwiazdo Zaranna, co pośród nocy,
Radość w świat wlewasz dzięki twej mocy,
Wzejdź i w mym Ŝyciu o Jezu Panie,
Rozświetl i mego serca otchłanie”

/Angelus Silesius/

BoŜe Narodzenie zaprasza nas, 
byśmy sami stali się dla innych 
gwiazdą rozjaśniającą ich mroki 
Ŝycia, oŜywiającą w nich 
nadzieję i dającą im poczucie 
rodzinnego ciepła i radości. 
Jesteśmy przecieŜ nie tylko 
ludźmi ziemi, ale takŜe ludźmi 
nieba! Niech w kaŜdym z nas 
świeci gwiazda wskazująca Tego, 
który zstępuje z nieba dla 
naszego zbawienia.

śyczy ks. Proboszcz Antoni Cebula sds
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Jak co roku w sołectwie 
Śmiłowice zostały zorganizowane dla 
dzieci Mikołajki. Tym razem Św. 
Mikołaj przybył 7 grudnia w sobotę 
około godziny 17:00 i wylądował 
swoimi saniami na dachu remizy OSP 
Śmiłowice, gdzie w duŜej sali 
oczekiwały go niecierpliwie licznie 
zgromadzone dzieci. Śpiewały pio-
senki dla Mikołaja, recytowały wier-
szyki i grzecznie bawiły się przy 
wybitnej pomocy księdza proboszcza 
tutejszej parafii Antoniego Cebuli oraz 
sołtysa Józefa Świerczyny. Wreszcie 
nadszedł Mikołaj, który dzięki pomocy 
drabiny straŜackiej wszedł do sali 
przez balkon. Okrzykom i radości nie 
było końca a sam gość witał się 
osobiście z wszystkimi "pociechami" 
Śmiłowic i okolic. A w imieniu dzieci 
uroczyście przywitał Świętego sołtys 
oraz proboszcz, a on sam zasiadł na 
honorowym miejscu. Wysłuchał 
jeszcze jednej piosenki i zaczął 

rozdawać dzieciom upragnione 
prezenty, na co one tak niecierpliwie, 
ale grzecznie czekały. KaŜde 
dziecko teŜ miało coś dla Świętego 
Mikołaja. A to wierszyk lub laurkę, a 
to piękną piosenkę a przede wszyst-
kim uśmiech i radosne oczka. Razem 
z dziećmi odwiedziny świątecznego 
gościa bardzo przeŜywali ich rodzi-
ce. Na zakończenie Mikołaj sam 
otrzymał prezent i wszystkim 
podziękował za podarunki i świetną 
atmosferę oraz zabawę, Ŝyczył 
równieŜ spokojnych świąt. Po tym 
wszystkim odleciał swoimi saniami 
przy burzy oklasków. Do zobaczenia 
za rok. 

Szczególne podziękowania 
powinny być równieŜ skierowane do 
organizatorów: Rady Sołeckiej          
z Sołtysem Józefem Świerczyną na 
czele oraz Paniom o wielkim sercu    
z Koła Gospodyń Wiejskich.

Mariusz Dawid
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Koza ofiarowana ks. generałowi, 
węŜe i skorpiony

Massajska rodzina z Mandery 
ofiarowała z okazji wizytacji naszemu 
księdzu Generałowi dorosłą kozę. Trzy-
mano ją przyduszoną do ziemi  z przy-
łoŜonym do gardła noŜem i wypowiadano 
odpowiednie zaklęcia oraz Ŝyczenia. Bar-
dzo uroczyście teŜ próbowano podać ks. 
Generałowi tradycyjny napój massajski – 
krew cielęcą zmieszaną z krowim mlekiem. 
Ks. Generał nie dał się nakłonić do wypicia 
„masajskiego szlachetnego napoju”,  
wymawiając się chwilową niedyspozycja 
Ŝołądkową.

Ks. Józef  Przybyło, proboszcz    
w Manderze, zgodził się uczyć katechizmu 
jednego chłopca z masajskiej rodziny. Ks. 
Józef twierdzi, Ŝe Justyn – takie nosi imię 
masajski katechumen -  ma większą 
wiedzę z katechizmu niŜ niejeden katechis-
ta. Jego największym pragnieniem jest 
zamieszkać w Namiungo, w naszym domu 
formacyjnym, bo,  jak sądzi tam, czeka na 
niego odpowiednia praca, będzie doglądał 
stada krów. JednakŜe  przełoŜeni z Na-
miungo twierdzą, Ŝe przyjęcie tego massaj-
skiego kandydata byłoby proszeniem się  
kłopotu, gdyŜ jak wiadomo Masajowie 
kradną krowy od hodowców z innych   
szczepów. Są oni  bowiem  przekonani, Ŝe 

to sam Pan Bóg dał   
tylko im  pozwolenie 
na hodowlę bydła.      
A trzeba wiedzieć, Ŝe 
nieopodal Namiungo 
we wiosce Majimaji  
załoŜono prymitywne 
więzienie. 
 Głównym zaję-
ciem odbywających 
tam karę jest  opieka, 
wypas i troska  o pow-
ierzone im stado krów. 

A Ŝe więźniów jest tam spora liczba, Masaj 
miałby sporo okazji do wyegzekwowania 
„owego BoŜego prawa”, a my sporo 
kłopotów z władzami tego więzienia. 

Po bardzo obfitych deszczach 
węŜe i skorpiony są bardziej aktywne         
i częściej spotykane niŜ w porze suchej. 
Dwóch naszych współbraci miało bliski      
i bolesny kontakt ze skorpionami. Ks. Fran-
ciszek  mówi, Ŝe go skorpion ukłuł, ale 
bliŜszych szczegółów tym razem nie znam. 
Br. Henryk nosił przez dwa dni „czarny 
kamień” na swym  palcu ranionym przez 
skorpiona.

Ks. Franciszek dołoŜył jeszcze 
jeden pomysł do juŜ istniejących projektów 
hodowli kóz, baranów i polnych myszy.     
W ostatnim czasie  wybrał się na ryby nad 
rzekę Ruvuma, a wraz z nim pojechał ks. 
Biskup. Franek zajął się łowieniem ryb,     
a ks. Biskup ich przyrządzaniem. 
Współbracia z Masasi teŜ mieli z tej 
wyprawy poŜytek, poniewaŜ ks. Biskup 
przywiózł trochę ryb na kolację. Była to 
jedna z najdłuŜszych kolacji, gdyŜ jej   
uczestnicy próbowali znaleźć, choć 
odrobinkę smacznego mięsa na tych 
malutkich rybkach. Boję się, Ŝe następnym 
razem, gdy pojadą nad Ruvumę, mogą 
złowić krokodyla, byleby tylko krokodyl  nie 
dorwał ich pierwszy.

c.d.n.

Ks. Mieczysław Kijaczek
Fragmenty - przedruk za zgodą autora.
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Strona ¯ywego Ró¿añca

Intencje róŜańcowe na styczeń 2014 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:

 Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, 
szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.

Intencja misyjna:

 Aby chrześcijanie róŜnych wyznań mogli podąŜać do 
jedności, której pragnie Chrystus.

 27.12.2013 piątek  ul. Elsnera – 15.30
 28.12.2013 sobota ul. Jarzębinowa i Kawalca /lewa str./ - 15.00
 29.12.2013 niedziela  ul. Kawalca /bloki/ - 15.30
 30.12.2013 poniedziałek  ul. Kawalca /prawa str./ - 15.30
 2.01.2014 czwartek  ul. Kawalca /domki/ - 15.30
 3.01.2014 piątek  ul. Reta Śmiłowicka /od str. Kamionki/                 
i leśniczówki – 15.30

 4.01.2014 sobota  ul. Reta Śmiłowicka /do rodz. Kołodziej/ - 15.00
 5.01.2014 niedziela  ul. Łączna – 15.30
 6.01.2014 poniedziałek  ul. Zgody i Gliwicka / do rodz.              
Szczepanek/ - 15.30

 7.01.2014 wtorek  ul. Gliwicka /od rodz. Szczepanek do rodz. 
Gracka/ - 15.30

 8.01.2014 środa  ul. Gliwicka /od Sjesty/ - 15.30
 9.01.2014 czwartek  ul. Jesionowa, Bukowa, Cisów – 15.30
 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 2014 - Kwiecień  2014

4 styczeń 2014

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

18 styczeń 2014 Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

1 luty 2014

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

15 luty 2014

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

1 marzec 2014

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

15 marzec 2014

Wesołowska Monika

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

29 marzec 2014

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

12 kwiecień 2014

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

26 kwiecień 2014

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina
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Składniki:
 30 dag mąki pszennej 
 15 dag cukru 
 4 jajka 
 20 dag masta 
 1 tyŜeczka proszku do pieczenia 
 1 aromat pomarańczowy 
 300 g bakalii 
 100 g rodzynek

Lukier: 
 1 szklanka cukru pudru 
 3 tyŜki soku z cytryny 

Sposób przygotowania:
Rodzynki zalać wrzącą wodą, odstawić 
na 10 minut i odsączyć. Owoce 
kandyzowane i rodzynki obtoczyć razem 
w 2 łyŜkach mąki. śółtka oddzielić od 
białek. Masło utrzeć z cukrem i dodać 
Ŝółtka. W osobnej misce połączyć mąkę z 
proszkiem do pieczenia. Białka ubić na 
sztywną pianę. Następnie wszystko 

wymieszać razem w jednej misce, 
dodając bakalie, aromat pomarańczowy. 
Masę przełoŜyć do keksówki wyłoŜonej 
papierem do pieczenia. Piec w piekarniku 
nagrzanym do 160°C przez 1 godz. 
Przygotować lukier: cukier puder 
połączony z sokiem z cytryny i polać nim 
ostudzone ciasto. 

gmb

Zdarzyło się pewnego razu, 
Ŝe Unia Europejska dostała w prezen-
cie od szejka kawałek ziemi w samym 
środku pustyni. Unia orzekła, Ŝe ktoś 
moŜe dokonać kradzieŜy piasku, za-
tem stworzyła stanowisko nocnego 
stróŜa i zatrudniła do tej pracy 
człowieka.
Następnie Unia powiedziała:
- Jak stróŜ nocny moŜe wykonywać 
swoją pracę, kiedy nie dostał instrukcji?
Stworzyła zatem Unia Dział Plano-
wania i zatrudniła dwoje ludzi - jednego 
do pisania instrukcji, drugiego do  
odmierzania czasu pracy.
Następnie Unia Europejska rzekła:
- skąd mogę wiedzieć, czy nocny stróŜ 
wykonuje swą pracę prawidłowo?
Zatem Unia stworzyła dział Kontroli 
Pracy i zatrudniła dwoje ludzi, jednego 

do zbadania problemu, a drugiego do 
pisania raportów.
Następnie Unia powiedziała:
- W jaki sposób naleŜy tym wszystkim 
ludziom płacić?
Unia stworzyła więc stanowisko refe-
renta do spraw obliczania czasu pracy 
i księgowego, po czym zatrudniła na te 
stanowiska dwoje ludzi.
I rzekła Unia:
- Kto będzie odpowiadał za tych ludzi?
I Unia stworzyła Dział Administracji      
i zatrudniła w nim troje ludzi - kierow-
nika administracyjnego, jego zastępce 
i sekretarkę.
I Unia oznajmiła:
- Przez rok przekroczyłam budŜet o 18 
tysięcy, muszę zatem dokonać cięć    
w budŜecie.
I zwolniła Unia z pracy nocnego stróŜa.
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(11 grudnia 2013) fragmenty

Dzisiaj chciałbym rozpocząć ostatnią 
katechezę poświęconą naszemu wyznaniu 
wiary, mówiąc o stwierdzeniu: wierzę w Ŝycie 
wieczne. Szczególną uwagę poświęcę Sądowi 
Ostatecznemu. Ale nie obawiajcie się - 
posłuchajmy tego, co mówi Słowo BoŜe. 
Czytamy o tym w Ewangelii św. Mateusza 
następujące słowa: "Gdy Syn Człowieczy 
przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie      
z Nim… I zgromadzą się przed Nim wszystkie 
narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, 
jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce 
postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stro-
nie... I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi 
zaś do Ŝycia wiecznego"(Mt 25,31-33.46). Kiedy 
myślimy o powrocie Chrystusa i Jego Sądzie 
Ostatecznym, który ujawni aŜ po najdalsze kon-
sekwencje dobro, którego kaŜdy dokonał, czy 
którego wypełnienia zaniedbał, to dostrzegamy, 
Ŝe mamy do czynienia z tajemnicą, która nas 
przekracza, której nie moŜemy sobie nawet 
wyobrazić. Jest to tajemnica, która niemal   
instynktownie budzi w nas poczucie strachu,      
a nawet lęku. Jeśli jednak dokładnie 
przemyślimy tę rzeczywistość, moŜe ona jedynie 
poszerzyć serce chrześcijanina i stanowić wielki 
motyw pocieszenia i ufności.
1. Wyjątkowo sugestywne jest pod tym 
względem świadectwo pierwszych wspólnot 
chrześcijańskich. Zwykle ich celebracjom i mod-
litwom towarzyszyła aklamacja "Maranatha". 
WyraŜanie to składa się z dwóch słów w języku 
aramejskim, które w zaleŜności od tego, jak były 
skandowane moŜna rozumieć jako błaganie: 
"Przyjdź Panie!", albo teŜ pewność podsycaną 
przez wiarę: "Tak, Pan przychodzi, Pan jest 
blisko". Jest to okrzyk, w którym osiąga 
kulminację całe objawienie chrześcijańskie, na 
zakończenie wspaniałej wizji, jaka jest nam dana 
w Apokalipsie św. Jana (Ap 22,20). W tym przy-

padku, jest to Kościół-Oblubienica, który w imie-
niu całej ludzkości i jako jej pierwociny zwraca 
się do Chrystusa, swego Oblubieńca, nie widząc 
obecnie, Ŝe otoczony jest Jego objęciem, 
objęciem Jezusa, które jest pełnią Ŝycia i miłości. 
Jeśli w tej perspektywie myślimy o sądzie, to 
ustępuje wszelki strach i wątpliwości, 
zostawiając miejsce oczekiwaniu i głębokiej 
radości: to właśnie chwila, kiedy będziemy os-
tatecznie osądzeni, gotowi by być przyodzianymi 
w chwałę Chrystusa, jak w szatę weselną, kiedy 
zostaniemy wprowadzeni na ucztę będącą 
obrazem pełnej i ostatecznej komunii z Bogiem.
2. Drugi powód do ufności daje nam stwier-
dzenie, Ŝe w chwili sądu, nie będziemy pozos-
tawieni samymi sobie. To sam Jezus w Ewan-
gelii św. Mateusza zapowiada, jak u kresu cza-
sów ci, którzy za Nim poszli zajmą miejsce        
w Jego chwale, aby sądzić wraz z Nim (por. Mt 
19,28). Ponadto apostoł Paweł pisząc do wspól-
noty w Koryncie stwierdza: "Czy nie wiecie, Ŝe 
święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat 
będzie przez was sądzony, to czyŜ nie jesteście 
godni wyrokować w tak błahych sprawach?" (1 
Kor 6,2-3). Jak dobrze, Ŝe w obecnej sytuacji 
moŜemy liczyć nie tylko na Chrystusa, naszego 
Rzecznika, naszego Obrońcę wobec Ojca (por.1 
J 2,1), ale takŜe na wstawiennictwo i Ŝyczliwość 
tak wielu naszych starszych braci i sióstr, którzy 
nas poprzedzili na drodze wiary, którzy oddali 
swoje Ŝycie dla nas, i którzy nadal nas kochają  
w sposób trudny do wyraŜenia! Święci juŜ Ŝyją 
przed obliczem Boga, w blasku Jego chwały 
modląc się za nas, Ŝyjących na tej ziemi. Jak 
wiele pociechy budzi ta pewność w naszym ser-
cu! Kościół jest prawdziwie matką i jak mama 
stara się o dobro swoich dzieci, zwłaszcza tych 
najbardziej oddalonych i uciśnionych, aŜ znaj-
dzie swą pełnię w chwalebnym ciele Chrystusa 
wraz ze wszystkimi swoimi członkami. [….]


