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Nr 2 (100)  luty  2015 (rok 10)                             miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO BOŻE
(Mt 4, 8-11)

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie 
królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli 
upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest 
bowiem napisane: Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

 

100
Jubileuszowy setny numer parafialnej gazetki 

"Nasza Matka"

 
Moi drodzy czytelnicy, już po 

raz 100-tny goszczę u Państwa              
w domach. Cieszę się, że się Wam 
przydaję,przekazując różne drobne infor-
macje z życia Kościoła i Parafii. Dziękuję, 
że mnie czytacie! Pytacie kiedy będę     
w sprzedaży, martwicie się, że jeszcze 
mnie nie ma jak przychodzi ostatnia 
niedziela.

Zachęcam moich czytelników - 
parafian, którym leży na sercu dobro 
naszej wspólnoty, aby włączali się        
w redagowanie i upiększenie moich 
stron. Może chcielibyście coś zmienić, 
dodać, ulepszyć. Zapraszam do 
współpracy 

Wasza "Nasza Matka".
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Wieczór kolędowy w Kole Gospodyń 
Wiejskich w Śmiłowicach

We wtorek 13 stycznia 2015r. 
w sali OSP ŚMIŁOWICE odbyło się 
kolędowanie. Inicjatorem tego spotka-
nia było Koło Gospodyń Wiejskich. 
Wśród zaproszonych gości byli: nasz 
ksiądz proboszcz Antoni Cebula oraz 
pan Sołtys Józef Świerczyna. Po 
wspólnym kolędowaniu był też czas 
na zabawę, śpiewy oraz poczęstunek. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
obecnym na spotkaniu za wspólną 
zabawę, a przede wszystkim paniom 
z KGW za zorganizowanie oraz za 
pyszne jedzenie. 

CWB

Wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
na kadencję 2015 - 2018

Dnia 16 stycznia 2015 r. w sali 
OSP Śmiłowice odbyły się wybory sołtysa. 
Śmiłowiczanie popisali się bardzo dobrą 
frekwencją. Na spotkaniu wyborczym 
wszystkie miejsca w sali były zajęte, trzeba 
było dostawiać krzesła. Nawet w trakcie 
samych już wyborów dochodzili jeszcze 
mieszkańcy i trzeba było dodrukować kart. 
Za stołem prezydialnym zasiedli między 
innymi nowy burmistrz Mikołowa Stanisław 
Piechula, nasz odchodzący sołtys Józef 
Świerczyna, Radny Remigiusz Kuś oraz 
ksiądz proboszcz Antoni Cebula.
 Na początku odchodzący pan 
sołtys przeczytał sprawozdanie z pracy 
Rady Sołeckiej poprzedniej kadencji.
 Następnie były głosy i wnioski po 
sprawozdaniu.
 Wybór komisji skrutacyjnej,         
w skład komisji weszli:

● Jadwiga Sosna
● Małgorzata Kurpas
● Michał Pietrzyk

Wybory sołtysa. 
Był tylko jeden kandydat Józef Świerczyna. 
Zostały wydane 92 karty z czego za kandy-
datem zagłosowały 92 osoby. Nikt się nie 
wstrzymał ani nie było głosów nieważnych. 
Tak więc nowym Sołtysem został Józef 
Świerczyna

 Wybór Rady Sołeckiej
Kandydaci to:
    1.   p. Krzysztof Gracyalny
    2.   p. Krystyna Kołodziejczyk
    3.   p. Alina Dunia Kalisz
    4.   p. Mirosław Orzechowski
    5.   p. Bogdan Kolarczyk
    6.   p. Stefan Gierlotka
    7.   p. Mariusz Babiec
    8.   p. Mieczysław Pełka
    9.   p. Roman Kołodziej
    10. p. Piotr Garus
 Tak jak wcześniej zostały wydane 
92 karty. Z czego 91 głosów było ważnych, 
1 nieważny.      >>>
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Skład nowej Rady:
    1. p. Krzysztof Gracyalny
    2. p. Krystyna Kołodziejczyk
    3. p. Alina Dunia Kalisz
    4. p. Mirosław Orzechowski
    5. p. Bogdan Kolarczyk
    6. p. Stefan Gierlotka
    7. p. Mariusz Babiec
    8. p. Mieczysław Pełka
    9. p. Roman Kołodziej
 Nasz nowy-stary sołtys złożył ser-
deczne podziękowania za tak liczną 
frekwencję i obdarzenie Go ponownie zau-
faniem. Obiecał, że nie zawiedzie, a my Mu 
wierzymy. Na tym zakończono zebranie.

CWB

“W blasku hebanowego krzyża”
Ks. Mieczysław Kijaczek

Fragmenty - przedruk za zgodą autora.

O lwach, krokodylach i o głodzie 

9 marca 1989

Niestety, znowu mam niezbyt ra-
dosne wiadomości. Nie będę się rozwodził 
na temat ataków krokodyli żyjących           
w pobliżu granicznej rzeki Ruvumy, 
ponieważ kończą się one najczęściej utratą 
ręki, nogi czy nawet wciągnięciem rybaków 
pod wodę. Wszystko to jest częścią co-
dziennego życia ludzi mieszkających w tym 
regionie Tanzanii. Tym razem opowiem     
o głodzie i lwach. Dla wielu ludzi na świecie 
słowo "głód" jest pojęciem abstrakcyjnym   
i stanem, którego nigdy nie doświadczają. 
Ale ludzie, wśród których na co dzień 
żyjemy i pracujemy, żyją zupełnie inaczej. 
Są dwa rodzaje głodu. Pierwszy - 
moglibyśmy go nazwać "tradycyjnym" - po-
jawia się co roku wtedy, gdy ubiegłoroczne 
plony zostały już skonsumowane, a nowe 
dopiero dojrzewają na polach. Taki głód 
trwa mniej więcej trzy miesiące między 
styczniem a marcem. 

Drugi rodzaj głodu jest rezultatem 
zniszczenia plonów albo z powodu braku 
deszczu, albo z nadmiernych opadów. 
Nikogo też nie można winić za ten drugi 

rodzaj głodu. Wielki niedobór deszczu 
pojawił się w ostatnim roku, co dla 
mieszkańców wiosek leżących wzdłuż 
rzeki Ruvumy było niezbyt pomyślnym 
znakiem, a raczej przybliżało widmo głodu. 
Wiele tysięcy ludzi mieszkających w okoli-
cach parafii Lupaso, Makanya, Chingulug-
ulu i Nanjota cierpi wielki głód i będą tak 
cierpieć też w następnym roku, bo znowu 
deszcze nie są obfite. Aż serce pęka, kiedy 
słyszy się wieści o tym, że ktoś umiera      
z głodu. Aby przeżyć, ludzie jedzą jakieś 
nasiona traw z buszu i nie mają nawet 
wystarczająco dużo siły, by iść do 
najbliższej głównej stacji misyjnej po 
jakąkolwiek pomoc. Taka sytuacja sprawia 
wielki ból naszym współbraciom żyjącym   
i pracującym wśród tych, którzy na co dzień 
doświadczają tej tragicznej sytuacji. Księża 
Patryk, Franciszek, Grzegorz, Justyn i An-
drzej robią, co mogą, by zdobyć                 
i dostarczyć żywność tym głodującym 
ludziom. Zasługują oni na nasz podziw       
i wsparcie. W innych częściach naszego 
regionu, gdzie deszcze były odpowiednie, 
tradycyjny głód już minął i mieszkańcy tych 
wiosek jedzą plony z tegorocznych zbio-
rów. 

>>>
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje różańcowe na luty 2015 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:

 Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia 
sobie na nowo godnego życia.

Intencja misyjna:

 Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie       
i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

Ksiądz Wojciech Kowalski, supe-
rior z Namiungo, mówi o dobrym urodzaju 
kukurydzy w tym roku. Ale na dojrzałą 
kukurydzę mają też chrapkę małpy, które 
całymi stadami odwiedzają pola                
w Namiungo. 

Całkiem niedawno niecodzienny 
gość odwiedził staw w Namiungo. 
Krokodyl chciał się posilić rybami. Nie miał 
wiele szczęścia, bo został unieszkodli-
wiony. Raduje nas widok wysoko pnącej 
się kukurydzy, ale nie zapominajmy, że     
i trawa rośnie wysoko, a to stanowi dobrą 
osłonę dla głodnych lwów. Mamy kolejny 
sygnał o ataku lwa na śpiącego na 
zewnątrz swojej chatki człowieka. Ludzie 
próbują uniknąć przykrych spotkań z ko-

marami, a zapraszają do ataku tak 
groźnych drapieżników jak lwy. W wiosce 
Tambawala z parafii Makanya cztery ty-
godnie temu matka wraz z czwórką dzieci 
spała na zewnątrz chaty. Zaatakowały ich 
wtedy lwy i zdołały porwać siedmiolet-
niego chłopca. Jedynie strzępy jego 
ubrania znaleziono niedaleko miejsca tego 
zdarzenia. W wiosce Nanditi, między 
Lukuledi a Masasi, mężczyzna śpiący na 
zewnątrz swojej chaty został zaatakowany 
przez dzikie zwierzę. Z początku sądzono, 
że to lew, ale po dokładniejszym 
sprawdzeniu okazało się, że to była hiena. 
Rannego umieszczono w szpitalu w Masa-
si. Jeżeli zawodowi myśliwi nie będą 
odnosić większych sukcesów w polowa-
niach na lwy ludojady, a lwy nie będą 
skuteczniej odstraszać hien, z pewnością 
następnym razem będę miał więcej takich 
historii do opowiedzenia, niestety ... 
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INTENCJE MSZALNE
Luty 2015
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Luty - Czerwiec 2015

14 luty 2015

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

28 luty 2015

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

14 marzec 2015 Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

28 marzec 2015

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

11 kwiecień 2015

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

25 kwiecień 2015

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

9 maj 2015

Rożek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

23 maj 2015

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

6 czerwiec 2015

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

Jeżeli 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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 Kącik kulinarnuy: Muffiny o smaku pizzy

Mąż wybrał się z żoną do dentysty.         
W gabinecie pyta:
– A ile pan doktor bierze za usunięcie 
zęba?
– Ze znieczuleniem, czy bez?
– Bez!
– Super, jest pan bardzo dzielny!
Mężczyzna zwraca się do żony:
– No kochanie, siadaj na fotelu!

***
W gospodzie przy butelce wódki 
spotykają się dwaj chłopi. Jeden mówi:
– Mój koń jest bardzo mądry.
– Dlaczego? – pyta drugi.
– Gdy gadam: „Idziesz, czy nie?”, to on 
idzie, albo nie.

***
Pani w szkole:
– Dzieci nie wolno całować zwierząt, bo 
przenoszą się różne zarazki. Kto da jakiś 
przykład?

Jasiu się zgłasza:
– Moja ciocia zawsze całowała mojego 
małego jamniczka.
– I co się stało?
– Piesek zdechł.

***
Para wybrała się do ZOO pooglądać 
zwrzaczki. Nagle ku zdumieniu wszystkich
zwiedzających drzwi od klatki z dzikimi 
małpami otworzyły się i stado wściekłych 
małp pobiegło w stronę wyjścia. 
Zwiedzający zaczęli uciekać w popłochu. 
Wszyscy oprócz pewnego staruszka. Gdy 
sytuacja się opanowała zdumiona para 
zapytała dziadka:
– Panie, jak to się stało, że pan się nie 
przestraszył, tylko spokojnie siedział?
– Łee... przyzwyczajony jestem,przez 
całe życie byłem kierowcą gimbusu.

Składniki:
● 200 g mąki
● 2 łyżeczki proszku do pieczenia
● 1/2 łyżeczki oregano
● 1/2 łyżeczki bazylii
● sól
● 1/2 szklanki oleju
● 1/2 szklanki mleka
● 2 jajka
● 1 kula sera mozzarella
● 100 g salami
● 1/2 czerwonej papryki
● 6 pomidorków koktajlowych

Przygotowanie:
W misce mieszamy razem 

mąkę, proszek do pieczenia oraz 
przyprawy. Osobno mieszamy jajka, olej 
oraz mleko, aż składniki się połączą. 
Mokre składniki dodajemy do suchych     
i mieszamy do uzyskania jednolitej kon-

systencji. Ser trzemy na tarce. 2/3 dodaje-
my do ciasta wraz z pokrojoną drobno 
papryką oraz pokrojonym w cienkie 
paseczki salami. Mieszamy i nakładamy 
do formy na 12 muffinów. Pozostałym 
serem posypujemy wierzch muffinów. Po-
midorki kroimy na ćwiartki i na wierzchu 
każdego muffina układamy dwa kawałki. 
Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 
180 stopni C na około 25 minut. Upie-
czone muffiny wyjmujemy i studzimy.

gmb

Kącik humoru



Str. 8

 
BIULETYN PARAFIALNY

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII p.w. M. B. Częstochowskiej
Redaktor Naczelny: Ks. Proboszcz Antoni Cebula

Redaktor Techniczny: Grzegorz Bubała
Adres redakcji: ul. Jesionowa 11, 43-190 Mikołów Śmiłowice, tel.: (032) 226 14 65

E-mail: smilowice@katowice.opoka.org.pl
strona internetowa: www.parafia-smilowice.katowice.opoka.org.pl

(Pismo przeznaczone na wewnętrzny użytek parafii)

Papież Franciszek: 
"Prawda o Kościele pielgrzymującym ku niebu pobudza do nadziei"

(26 listopada 2014) fragmenty

II Sobór Watykański przedstawiając 
Kościół ludziom naszych czasów dobrze 
pamiętał o prawdzie fundamentalnej, o której 
nigdy nie wolno zapominać: Kościół nie jest 
rzeczywistością statyczną, nieruchomą, 
będącą celem samym w sobie, ale nieustannie 
pielgrzymuje w dziejach ku celowi ostateczne-
mu, jakim jest Królestwo Niebieskie, którego 
zalążek oraz zaczątek stanowi Kościół na ziemi 
(por. Sobór Watykański II, Konstytucja dog-
matyczna o Kościele Lumen gentium, 5). Kiedy 
zwracamy się ku tej perspektywie, zdajemy 
sobie sprawę, że nasza wyobraźnia zatrzymuje 
się, okazując się zdolną jedynie do przeczucia 
wspaniałości misterium przekraczającego 
nasze zmysły. Spontanicznie budzą się w nas 
pewne pytania: kiedy nastąpi to ostateczne 
przejście? Jak będzie wyglądał nowy wymiar, 
do którego wkroczy Kościół? Co się wówczas 
stanie z ludzkością? A także z otaczającym nas 
stworzeniem? To nie są nowe pytania. Stawiali 
je już uczniowie w czasach Pana Jezusa. Kiedy 
się to wydarzy? Kiedy nadejdzie triumf Ducha 
nad stworzeniem? Nad tym wszystkim? Są to 
pytania ludzkie, starodawne. Również i my 
stawiamy te pytania.
1. Soborowa konstytucja Gaudium et spes        
w obliczu tych pytań, które od zawsze 
rozbrzmiewają w sercu człowieka stwierdza: 
"Nie znamy czasu końca ziemi i ludzkości, ani 
też sposobu przemiany wszechświata. Przemi-
ja wprawdzie postać tego świata 
zniekształcona przez grzech, ale jesteśmy 
pouczani, że Bóg przygotowuje nowe miesz-
kanie i nową ziemię, gdzie mieszka 
sprawiedliwość, a szczęśliwość wypełni i prze-
wyższy wszelkie pragnienia pokoju, istniejące 
w sercach ludzkich" (n. 39). To właśnie jest 
celem, do którego zmierza Kościół, jak mówi 
Biblia jest nim "nowe Jeruzalem"; "Raj". Chodzi 

nie tyle o jakieś miejsce, ile o pewien "stan"     
w którym nasze najgłębsze oczekiwania 
zostaną wypełnione w sposób niezwykle obfity, 
a nasz byt jako stworzeń i dzieci Bożych 
osiągnie pełną dojrzałość. Będziemy ostate
cznie obleczeni radością, pokojem i miłością 
Boga w sposób pełny, już bez jakichkolwiek 
ograniczeń i będziemy twarzą w twarz z Nim! (1 
Kor 13,12). Pięknie myśleć o Niebie. Wszyscy 
tam będziemy. To umacnia duszę.
2. W tej perspektywie warto dostrzec, że istnie-
je głęboka kontynuacja i komunia między 
Kościołem w Niebie, a tym, który jeszcze piel-
grzymuje na ziemi. Ci, którzy już żyją przed 
obliczem Boga mogą nas bowiem wspierać      
i wstawiać się za nami, modlić się za nas.        
Z drugiej strony także i my jesteśmy zawsze 
zachęcani do składania dobrych dzieł, modlitw 
i Eucharystii, by ulżyć udrękom dusz, które 
jeszcze oczekują szczęścia bez końca. Tak, 
gdyż w perspektywie chrześcijańskiej nie czy-
nimy już różnicy między tymi, którzy umarli,      
a tymi którzy jeszcze nie umarli, lecz między 
tymi, którzy są w Chrystusie, a tymi, którzy      
w Nim nie są! To jest element determinujący, 
naprawdę decydujący o naszym zbawieniu       
i szczęściu.
3. Równocześnie Pismo Święte poucza nas, że 
wypełnienie tego wspaniałego planu obejmuje 
także to wszystko, co nas otacza, a co wyszło   
z myśli i serca Boga. Stwierdza to jasno Apostoł 
Paweł, kiedy mówi: "również [stworzenie] - cała 
rzeczywistość stworzona - zostanie wyzwolone 
z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności 
i chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21). Inne teksty 
posługują się terminem "niebo nowe" i "ziemia 
nowa" (por. 2 P 3,13; Ap 21,1), w tym sensie, że 
cały wszechświat zostanie odnowiony i raz na 
zawsze wyzwolony od wszelkiego śladu zła      
i samej śmierci.  […]


