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Nr 01 (111)  styczeń 2016 (rok 11)                      miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO BOśE
(Mt 2, 1-12)

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto 
Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król Ŝydowski? 
Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to 
usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów 
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W 
Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze 
spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu 
mego, Izraela» Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas 
ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie 
o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś 
wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed 
nimi, aŜ przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo 
się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali 
Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy 
we śnie nakaz, Ŝeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

pokój ludziom dobrej woli”

Niech spotkanie z Jezusem w ten 
święty czas BoŜego Narodzenia
będzie dla kaŜdego z nas źródłem 
miłości pokoju i radości.
Bądźmy świadkami Słowa, które 
stało się ciałem i zamieszkało między 
nami.

Z pamięcią we Mszy Św. Pasterskiej
ks prob. Antoni SDS
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W niedzielę 6 grudnia 2015 roku, 
tradycyjnie juŜ, wylądował na dachu remizy 
tutejszej Ochotniczej StraŜy PoŜarnej        
w swym pojeździe Św. Mikołaj, aby 
spotkać się z milusińskimi z najbliŜszej 
okolicy sołectwa. Było tych małych gości 
prawie setka (w wieku od 1 roku Ŝycia aŜ 
do 12 lat), oczywiście w eskorcie swoich 
rodziców, babć, dziadków, czy teŜ innych 
członków rodzin. 

TuŜ przed przybyciem dostojnego 
gościa wystąpiła wschodząca gwiazda 
gimnastyki artystycznej, nastoletnia 
mieszkanka Śmiłowic, Weronika 
Krajewska. Program do Ŝywiołowej muzyki 
był fantastyczny i profesjonalny oraz 
bardzo udany. Sama artystka otrzymała 
brawa na stojąco. Następnie 
wszystkich przywitał główny 
organizator imprezy Sołtys Józef 
Świerczyna oraz proboszcz tutejszej 
parafii pod wezwaniem Matki 
Boskiej Częstochowskiej, ksiądz 
Antonii Cebula, który po kilku 
słowach zaprosił do wspólnego 
śpiewania piosenek i pieśni dla św. 
Mikołaja o tematyce świątecznej. 
Wszyscy przyłączyli się do tego 
śpiewania, tak Ŝe często 
przypominało to występ dobrej klasy 
chóru. Właśnie w tej cudownej 
atmosferze zszedł po drabinie         

z dachu tak gorąco oczekiwany gość – 
Święty Mikołaj i głośno oklaskiwany, 
witał się z dziećmi i ich rodzinami, 
zgromadzonymi w duŜej sali remizy. 

Po tym wszystkim nastąpiła 
długo wyczekiwana chwila, czyli 
spotkanie sam na sam milusińskich ze 
świętym gościem i otrzymanie od 
niego prezentu. Dzieci podchodziły do 
niego i same dawały mu upominki 
(laurki, własnoręcznie zrobione kartki 
świąteczne i malunki, łańcuchy, 
ozdoby świąteczne itp.), śpiewały dla 
niego oraz mówiły wiersze, kawały… 

Po czym następowały sesje zdjęciowe,      
a sami obdarowani radośni i przejęci wrócili 
na swoje miejsca. 

Cała impreza mikołajkowa była 
bardzo udana i ciekawa. Pełna 
niespodzianek, tajemniczości i niespo-
dziewanych zwrotów akcji, których 
dostarczały najmniejsze nasze miejscowe 
pociechy. Było radośnie a same twarzyczki 
uśmiechnięte i z wyrazem pełnego 
przejęcia tą uroczystą chwilą.

W tym miejscu dzieci wraz z całymi 
rodzinami dziękują wszystkim 
organizatorom za wspaniałe i szczęśliwe 
chwile z Mikołajem. 

Mariusz Dawid
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We wtorek 8 grudnia 2015 roku na 
duŜej sali remizy Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej odbyło się coroczne spotkanie 
opłatkowe przeznaczone dla seniorów 
sołectwa Śmiłowice, emerytów i rencistów. 
Wszystkich w bardzo gorących słowach, 
bardzo ciepło i świątecznie przywitał Sołtys 
Józef Świerczyna, Ŝycząc udanej i pogodnej 
imprezy, a zarazem spokojnych oraz 
zdrowych i wesołych świąt BoŜego Narodze-
nia, prawdziwego spokoju, zdrowia, radości 
oraz wytrwałości, mimo licznych 
przeciwności losu. Do Ŝyczeń dołączył 
zaproszony Proboszcz parafii pod 
wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej 
Ksiądz Antoni Cebula. Wspólnie zaprosili na 
dalszą część artystyczną – na jasełka 
połączone ze śpiewaniem kolęd i pastorałek, 
przygotowaną przez dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej Numer 8 z Paniów, w tym przez 
uczniów pochodzących z naszej 
miejscowości. Był to piękny, niepowtarzalny 
oraz oryginalny, ciekawy występ prawdzi-
wych artystów, aktorów, muzyków i pio-
senkarzy, naprawdę profesjonalistów, 
których nie powstydził by się program „Voice 
of Poland”. Były i typowe sceny z narodzin 
Jezusa Chrystusa z cała otoczką biblijną 
poszerzone o nowe treści nawiązujące do 
współczesnych czasów. A wszystko po-
przeplatane znanymi i nieznanymi kolędami 
oraz pastorałkami i innymi pieśniami,            
z piękną muzyka na Ŝywo, graną równieŜ 
przez uczniów na organach, fletach, 
flaŜoletach, skrzypcach i gitarach. Wspaniały 
ten nastrój udzielił się wszystkim obecnym,  
a szczególnie zaproszonym gościom, czyli 
naszym kochanym seniorom. Pokazały się 
łzy wzruszenia i zarazem uśmiechy na ich 
twarzach. Sami przyłączyli się równieŜ do 
wspólnego śpiewania. Po zakończeniu 
występu brawom nie było końca, a same 
dzieci musiały niektóre „kawałki bisować”. Po 
nich głos zabrał prowadzący imprezę 
opłatkową ks. Proboszcz Antoni Cebula         
i przy pomocy Sołtysa Józefa Świerczyny 
podziękował występującym i zaprosił na 
poczęstunek do stolików. Wcześniej zostały 

im wręczone słodkie upominki. Następnie po 
krótkim wprowadzeniu wszyscy zaczęli 
łamać się opłatkiem, czemu towarzyszyły 
wybuchy radości, śmiechu i pełne 
wylewności oraz szczerości Ŝyczenia. Po 
kilkunastu  minutach nastąpiła część nieofic-
jalna, towarzyska, podczas której 
biesiadujący mogli się częstować roŜnymi 
smakołykami i dobrymi napojami. Wymieniali 
równieŜ miedzy sobą uwagi, prowadzili 
oŜywione rozmowy. Co kilka minut równieŜ 
kolędowali z akompaniamentem gitarowym 
ks. Proboszcza Antoniego Cebuli. W mię-
dzyczasie przybyli policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Mikołowie, którzy 
przeprowadzili krótką pogawędkę na temat 
zachowania bezpieczeństwa na drogach,    
w tym na przejściach dla pieszych przez 
osoby starsze. Mówili równieŜ o znaczeniu 
oznaczeń odblaskowych podczas porusza-
nia się po drodze, chodniku i na poboczu. Na 
zakończenie wręczyli wszystkim obecnym 
właśnie takie znaki odblaskowe. Potem 
jeszcze pokolędowano i częstowano się. 
Wszystkim się bardzo podobało i chciałoby 
się więcej podobnych imprez i uroczystości, 
aby wspólnie spędzać czas. Przy okazji 
dziękujemy za przygotowanie tej wspaniałej 
imprezy i za bardzo dobre smakołyki 
głównemu organizatorowi Sołtysowi Józe-
fowi Świerczynie, paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich na czele z Celiną Bubała oraz 
Proboszczowi ks. Antoniemu Cebuli.

Mariusz Dawid
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na styczeń 2016 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi róŜne 
religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.

Intencja misyjna:
 Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha 
Świętego, zostały przezwycięŜone podziały wśród chrześcijan.

28.12.2015  Poniedziałek ul. Elsnera 15:30:00

29.12.2015  Wtorek ul. Jarzębinowa i Kawalca /lewa str./ 15:30:00

30.12.2015  Środa ul. Kawalca /bloki/ 15:30:00

02.01.2016  Sobota ul. Kawalca /prawa str./ 14:30:00

03.01.2016  Niedziela ul. Kawalca /domki/ 15:30:00

04.01.2016  Poniedziałek ul. Reta Śmiłowicka /od str. Kamionki/ i leśniczówki 15:30:00

05.01.2016  Wtorek ul. Reta Śmiłowicka /do rodz. Kołodziej/ 15:30:00

06.01.2016  Środa ul. Łączna 15:30:00

07.01.2016  Czwartek ul. Zgody i Gliwicka / do rodz. Gierlotka/ 15:30:00

08.01.2016  Piątek ul. Gliwicka /od rodz. Szczepanek do rodz. Gracka/ 15:30:00

09.01.2016  Sobota ul. Gliwicka /od Sjesty/ 14:30:00

10.01.2016  Niedziela ul. Jesionowa, Bukowa, Cisów 15:30:00

 kolęda dodatkowa ustalana indywidualnie kolęda dodatkowa ustalana indywidualnie kolęda dodatkowa ustalana indywidualnie 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 2016

2 styczeń 2016

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

16 styczeń 2016

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

30 styczeń 2016

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

13 luty 2016

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

27 luty 2016

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

12 marzec 2016

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

26 marzec 2016

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

9 kwiecień 2016

Słowicka Iwona

Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

23 kwiecień 2016

Rzepiak Danuta

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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W Paprocanach młody ksiądz 
wikary chodzi z kolędą. MęŜczyzna nie 
najmłodszy zaczyna rozmowę:
- Ksiądz jeszcze młody, co?
- No, juŜ kilka lat jest się księdzem.
- Ale jeszcze za młody. Bo mom tako 
sprawa osobisto. Ale ksiądz za młody.
- To niech pan z proboszczem poroz-
mawia. Czas się znajdzie i pan powie, co 
leŜy na sercu.
- No, prowda, ale moŜe ..., nie, ksiądz jest 
za młody.
- TóŜ z Bogiem.
- Albo powiem. Wie ksiądz co? PoŜyczcie 
mi 20 zł na piwo.

***
Podczas odwiedzin kolędowych 

ksiądz dał chłopczykowi obrazek z wize-
runkiem świętego. Mały przyjrzał mu się    
i zapytał kapłana:
- Masz więcej?
Ksiądz dał mu jeszcze cztery. Chłopiec 
znowu obejrzał obrazki, po czym zapytał:
- A z dinozaurami masz?

***
W czasie kolędy przed probosz-

czem skarŜy się Ŝona na męŜa: „On jest 
jeszcze wczorajszy." Kiedy kapłan zabierał 
się do wyjścia, Ŝona mówi do męŜa:         

„A teraz napij się wody, bo jest 
poświęcona, to ci na pewno dobrze zrobi."

***
Miało to miejsce na kolędzie       

w Nowym Bytomiu. W czasie rozmowy     
z nieco korpulentnym proboszczem mizer-
ny domownik powiedział: „Nie dom księdzu 
pieniędzy, bo nie mom, ale dołby mi ksiądz 
połowa swej wogi, to bych lepiej wyglądoł."

***
Ksiądz Walery Jasiński twierdził, 

Ŝe najodpowiedniejszą pieśnią w czasie 
ślubu jest kolęda: „Bo my nic nie pojmuje-
my, ledwo od strachu Ŝyjemy ..."

***
Ks. Paweł Jaskółka, emeryto-

wany proboszcz z Suchej Góry, przebywał 
u swej siostry w Psarach. Pomagał w pracy 
duszpasterskiej w kościele parafialnym     
w Lubszy. Gdy chodził po kolędzie, trafił do 
rodziny o nazwisku „Kot". Wówczas 
zastanowił się i Ŝartobliwie powiedział: 
„Odwagi! Jaskółka musi wejść, mimo stra-
chu, do Kota."

***
Dziadek miał w domu laskę, którą 

się podpierał. Ksiądz chodzący po 
kolędzie, kiedy ją zobaczył, powiedział: 
„Fater, to na kryja Ŝyjecie?"

Składniki:
 500 g mąki Ŝytniej , 
 450 g miodu, 
 150 g zmielonych orzechów 

laskowych i migdałów, 
 2 przyprawy korzenne, 
 1 łyŜeczka sody, 
 50 g masła. 

Przygotowanie:
Podgrzać miód - rozpuścić, 

ostudzić. Wymieszać wszystkie składniki 
i wstawić do lodówki na ok. dobę. 
Następnie wałkować, wykrawać, piec i 
lukrować.

gmb
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(6 stycznia 2015) fragmenty

To Dzieciątko, narodzone w Betlejem 
z Maryi Dziewicy przyszło nie tylko dla ludu 
Izraela, reprezentowanego przez pasterzy 
z Betlejem, ale takŜe dla całej ludzkości, 
reprezentowanej dziś przez Mędrców ze 
Wschodu. Właśnie do rozwaŜania i modlit-
wy na temat Trzech Mędrców oraz ich drogi 
w poszukiwaniu Mesjasza zachęca nas   
dzisiaj Kościół.

Ci Magowie pochodzący ze Wschodu 
są pierwszymi w tej wielkiej procesji, o któ-
rej mówił nam prorok Izajasz w pierwszym 
czytaniu (por. 60,1-6): procesji, która od 
owych czasów juŜ się więcej nie zatrzymuje 
i która poprzez wszystkie wieki rozpoznaje 
orędzie gwiazdy i znajduje Dzieciątko, 
wskazujące nam czułość Boga. Zawsze są 
nowi ludzie, którzy zostają oświeceni 
światłem Jego gwiazdy, którzy znajdują 
drogę i do Niego docierają. [….]

Magowie wskazują nam drogę, którą 
naleŜy podąŜać w naszym Ŝyciu. Poszuki-
wali prawdziwego światła, "Lumen requirunt 
lumine" ["W blasku gwiazdy szukali 
światła"]: mówi hymn liturgiczny Objawienia 
Pańskiego, odwołując się właśnie do 
doświadczenia Trzech Magów; "Lumen re-
quirunt lumine". Idąc za światłem poszuki-
wali światła. Wyruszyli na poszukiwanie 
Boga. Widząc znak gwiazdy, odczytali go   
i wyruszyli w drogę, odbyli długą podróŜ.

To Duch Święty ich wezwał i pobudził 
do wyruszenia w drogę; a w tej drodze 
dojdzie takŜe do ich osobistego spotkania  
z prawdziwym Bogiem. [….]

MoŜemy zatem zapytać: co to za 
tajemnica, w której ukrywa się Bóg? Gdzie 
mogę Go spotkać? Widzimy wokół nas woj-

ny, wykorzystywanie dzieci, tortury, handel 
bronią, handel ludźmi... W tym wszystkim, 
we wszystkich tych braciach i siostrach naj-
mniejszych, cierpiących z powodu tych 
sytuacji, obecny jest Jezus (por. Mt 25, 
40-45). śłóbek przedstawia nam inną drogę 
od tej, jaką zachwyca się mentalność tego 
świata: jest to droga uniŜenia Boga - pokora 
miłości Boga, która się uniŜa, która się uni-
cestwia, Jego chwała ukryta w Ŝłóbku        
w Betlejem, w krzyŜu na Kalwarii,                
w  cierpiącym bracie i siostrze.

Mędrcy weszli w tajemnicę. Przeszli 
od ludzkich obliczeń do tajemnicy: to było 
ich nawrócenie. A nasze nawrócenie? 
Prośmy Pana, aby pozwolił nam przeŜyć tę 
samą drogę nawrócenia, jaką przeŜywali 
Mędrcy. Aby nas bronił i wyzwolił od pokus, 
zakrywających gwiazdę. Abyśmy zawsze 
Ŝywili niepokój i stawiali sobie pytanie: 
gdzie jest gwiazda, kiedy pośród złud 
światowych straciliśmy ją z pola widzenia. 
Abyśmy nauczyli się poznawania nieustan-
nie na nowy sposób tajemnicy Boga, 
abyśmy nie gorszyli się "znakiem", wskaza-
niem danym przez Aniołów: "Niemowlę, 
owinięte w pieluszki i leŜące w Ŝłobie" (Łk 
2,12), i abyśmy mieli pokorę, by prosić, 
naszą Matkę, aby nam Go ukazała. Abyśmy 
znaleźli odwagę, Ŝeby uwolnić się od 
naszych iluzji, od naszych załoŜeń, od 
naszych "świateł", i abyśmy poszukiwali tej 
odwagi w pokorze wiary i mogli spotkać 
Światło, Lumen, podobnie jak uczynili to 
trzej święci Mędrcy. Abyśmy mogli wejść   
w tajemnicę. Amen.


