
Str. 1

 

Nr 02 (148)  luty  2019 (rok 14)                             Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO BOŻE
(Łk 6, 12 - 16)

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do 
Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też 
nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; 
Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem 
Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

 

Światowe Dni Młodzieży - Panama 2019

Światowe Dni Młodzieży w Panamie rozpoczęły się we wtorek 22 stycznia 
uroczystą mszą otwarcia, której przewodniczył José Domingo Ulloa Mendieta, arcy-
biskup Panamy. Na tegoroczne wydarzenie przybyło około 200 000 młodych katolików 
ze 150 krajów. 

Polska młodzież stanowiła w Panamie najliczniejszą europejską delegację na 
Światowych Dniach Młodzieży. Rano w sobotę 26 stycznia lokalnego czasu przed 
udaniem się na mszę do bazyliki katedralnej Franciszek spotkał się z delegacją załogi 
żaglowca "Dar Młodzieży", który od 22 stycznia stał w porcie w Panamie, dokąd 
przypłynął na ŚDM. 

Żaglowiec odbywa rejs dookoła świata w związku ŚDM oraz z okazji stulecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Dodano, że w rejsie uczestniczą setki 
młodych ludzi. Papież, pozdrawiając Polaków, “podziękował im za tę piękną 
inicjatywę”.

Na mszy kończącej panamskie spotkanie obecnych było około 700 tysięcy 
osób, w tym małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. 

Papież Franciszek ogłosił, że kolejna edycja Światowych Dni Młodzieży  
zaplanowana jest na 2022 rok i odbędzie się w Lizbonie, stolicy Portugalii. 
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Święci znani i nieznani
  Święci Cyryl, mnich, i Metody, biskup patroni Europy

14 lutego

Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826 r. 
jako siódme dziecko w rodzinie Leona, który był 
wyższym oficerem miejscowego garnizonu. Je-
go właściwe imię to Konstanty, imię Cyryl 
przyjął pod koniec życia, wstępując do zakonu. 
Po studiach w Konstantynopolu został bibli-
otekarzem przy kościele Hagia Sophia. Później 
usunął się na ubocze. Z czasem podjął w szko-
le cesarskiej wykłady z filozofii. Wkrótce potem, 
w 855 r. udał się na górę Olimp do klasztoru     
w Bitynii, gdzie przebywał już jego starszy brat 
- św. Metody.

Na żądanie cesarza Michała III obaj 
wyruszyli do kraju Chazarów na Krym, aby 
rozwiązać spory religijne między 
chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Cyryl 
przygotował się do tej misji bardzo starannie - 
nauczył się języka hebrajskiego (by 
dyskutować z Żydami) i syryjskiego (by 
prowadzić dialog z Arabami, przybyłymi z okolic 
Syrii). Po udanej misji został wysłany z bratem 
przez patriarchę św. Ignacego, aby nieść 
chrześcijaństwo Bułgarom. Pośród nich pra-
cowali pięć lat. Następnie, na prośbę księcia 
Rościsława udali się z podobną misją na 
Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język 

słowiański pisany alfabetem greckim 
(głagolicę). Potem jeden z uczniów św. Metode-
go wprowadził do tego pisma majuskuły (duże 
litery) alfabetu greckiego. Pismo to nazwano 
cyrylicą. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na 
język starocerkiewno-słowiański. Inkulturacja 
chrześcijaństwa stała się przyczyną ich 
cierpień, a nawet prześladowań.

Z Panonii (Węgier) bracia udali się do 
Wenecji, by tam dla swoich uczniów uzyskać 
święcenia kapłańskie. Jednak duchowieństwo 
tamtejsze przyjęło ich wrogo. Daremnie Cyryl 
przekonywał swoich przeciwników, że język nie 
powinien odgrywać warunku istotnego dla 
przyjęcia chrześcijaństwa. Bracia zostali 
oskarżeni w Rzymie przed papieżem św. 
Mikołajem I niemal o herezję. Posłuszni 
wezwaniu namiestnika Chrystusowego na zie-
mi, udali się do Rzymu. W tym jednak czasie 
zmarł papież św. Mikołaj I (+ 867), a po nim 
został wybrany Hadrian II. Ku radości misjo-
narzy nowy papież przyjął ich bardzo serde-
cznie, kazał wyświęcić ich uczniów na 
kapłanów, a ich słowiańskie księgi liturgiczne 
kazał uroczyście złożyć na ołtarzu w kościele 
Matki Bożej, zwanym Fatne.
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Wkrótce potem Cyryl wstąpił do jednego    
z greckich klasztorów, gdzie zmarł na rękach 
swego brata 14 lutego 869 r. Papież Hadrian 
(Adrian) urządził Cyrylowi uroczysty pogrzeb.

Metody (jego imię chrzcielne - Michał) 
urodził się między 815 a 820 r. Ponieważ 
posiadał uzdolnienia wybitnie prawnicze, 
wstąpił na drogę kariery urzędniczej. W młodym 
wieku został archontem - zarządcą cesarskim   
w jednej ze słowiańskich prowincji. 
Zrezygnował z urzędu, wstępując do klasztoru 
w Bitynii, gdzie został przełożonym. Tam też 
przyjął imię Metody. Około 855 roku dołączył do 
niego jego młodszy brat, św. Cyryl. Odtąd bra-
cia dzielą razem swój los w ziemi Chazarów, 
Bułgarów i na Morawach.

Po śmierci Cyryla (w 869 r.) Hadrian II 
konsekrował Metodego na arcybiskupa Moraw 
i Panonii (Węgier) oraz dał mu uprawnienia 
legata. Jako biskup, Metody kontynuował 
rozpoczęte dzieło. Z powodu wprowadzenia 
obrządku słowiańskiego, mimo aprobaty Rzy-
mu, był atakowany przez arcybiskupa Salzbur-
ga, który podczas synodu w Ratyzbonie uwięził 
go w jednym z bawarskich klasztorów. Spędził 
tam dwa lata (870-872). Interwencja papieża 
Jana VII przyniosła Metodemu utraconą 
wolność.

Nękany przez kler niemiecki, Metody udał 
się ponownie do Rzymu. Papież Jan VIII przyjął 
go bardzo życzliwie i potwierdził wszystkie na-

dane mu przywileje. Aby jednak uspokoić kler 
niemiecki, dał Metodemu za sufragana biskupa 
Wickinga, który miał urzędować w Nitrze. W tym 
czasie doszło do pojednania Rzymu z Konstan-
tynopolem. Metody udał się więc do patriarchy 
Focjusza, by mu zdać sprawę ze swojej 
działalności (881 lub 882). Został przyjęty 
uroczyście przez cesarza. Kiedy powracał, 
przyprowadził ze sobą liczny zastęp kapłanów. 
Powróciwszy na Morawy, umarł w Welehradzie 
6 kwietnia 885 r.

W roku 907 rozpadło się państwo wielko-
morawskie, a z jego rozpadem został usunięty 
obrządek słowiański na rzecz łacińskiego. Mi-
mo tego dzieło św. Cyryla i św. Metodego nie 
upadło. Ich językiem w liturgii nadal posługuje 
się kilkadziesiąt milionów prawosławnych i kilka 
milionów grekokatolików. Obaj święci (nazy-
wani Braćmi Sołuńskimi - od Sołunia, czyli 
obecnych Salonik w Grecji) są uważani za 
apostołów Słowian. W roku 1980 papież św. 
Jan Paweł II ogłosił ich - obok św. Benedykta - 
współpatronami Europy, tym samym 
podnosząc dotychczas obowiązujące wspom-
nienie do rangi święta.

W ikonografii Bracia Sołuńscy przed-
stawiani są w stroju pontyfikalnym jako biskupi 
greccy lub łacińscy. Czasami trzymają w rękach 
model kościoła. Św. Cyryl ukazywany jest w 
todze profesora, w ręce ma księgę pisaną 
cyrylicą. Ich atrybutami są: krzyż, księga i 
kielich, rozwinięty zwój z alfabetem słowiańskim.

Modlitwa do świętych Cyryla I Metodego
O wielebni równi apostołom Metody i Cyrylu! Stając przed waszą czcigodną 

ikoną, gorąco Was prosimy, poruszeni waszym braterstwem, otoczcie nas też 
swym wstawiennictwem przed knowaniami wroga! Spójrzcie na tę winnicę, która 
zasadziliście i nie oddawajcie jej dzikom, by ją pustoszyły. Ochrońcie, święci 
wybrańcy Boży, Kościół nasz Powszechny, który zbudowaliście na kamieniu 
węgielnym, Chrystusie, aby był niewzruszony, i by o ten kamień rozbiły się fale 
wszelkiej małej wiary. Umocnijcie naszych pasterzy we wszystkich cnotach       
i trudzie przepowiadania, a wiernych uświadomcie, żeby słuchali ich głosu. 
Ochrońcie  wszystkie kraje słowiańskie, by nie podupadły, by nie strawił ich 
ogień, wojny, epidemie i wszelkie zło. Usłyszcie też każdego człowieka 
przychodzącego do Was z wiarą i potrzebującego łaskawej waszej pomocy.     
A w decydujący czas śmierci stańcie przed każdym z nas, życzliwi Orędownicy 
i postrachy ciemnych postaci szatańskich, abyśmy, zakończywszy w pokoju      
i skrusze ziemski bieg, osiągnęli rozkosze wiecznych bogactw i razem z Wami 
wysławiali Przenajświętszą Trójcę: Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz,           
i zawsze, i na wieki wieków. Amen.



Str. 4

Intencje Papieskie 2019

Luty 2019
Intencja powszechna: za ofiary przemocy

O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przy-
musowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Strona ¯ywego Ró¿añca

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe zachęcamy do przekazywania 1% po-
datku na rzecz Fundacj im. Księdza Jordana, która wspiera Wyższe Seminarium 

Duchowne Salwatorianów.

Wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę numer KRS Fundacji, który jest podany na stronie 
internetowej naszej parafii (oraz Fundacji) a także w gazetce parafialnej (NR KRS: 00 00 09 08 46).

Wystarczy zaznaczyć w odpowiednim miejscu na formularzu PIT wolę przekazania 1 % 
swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji im. Księdza Jordana, wpisując tylko podany 
wyżej numer KRS i to już wszystko. To naprawdę nic nie kosztuje, ponieważ podatek ten tak czy 
inaczej zostaje nam potrącony i przeznaczony przez Państwo na inne niewiadome cele.

Prosimy także gorąco, aby zachęcić znajomych, przyjaciół, członków rodziny i inne życzliwe 
osoby, do przekazywania 1% swojego podatku na powyższy cel. Jak mówi stare przysłowie: 
"ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka".

Z góry dziękujemy za zrozumienie i pomoc. Za każdy, nawet najmniejszy datek, składamy 
serdeczne podziękowanie i zapewniamy o modlitwie wspólnoty seminaryjnej w intencji ofiarodawców.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej

Prośba z Fundacji im. Księdza Jordana
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INTENCJE MSZALNE
Luty 2019
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Luty 2019 - Maj 2019

sobota 2 luty 2019

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

sobota 16 luty 2019

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

sobota 9 marzec 2019

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

sobota 23 marzec 2019

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

sobota 6 kwiecień 2019

Jarosław Pisarski

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

sobota 20 kwiecień 2019

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

sobota 4 maj 2019
Rodzice dzieci przystępujących do
I komunii świętej

sobota 11 maj 2019
Rodzice dzieci obchodzących rocznicę
I komunii świętej

sobota 25 maj 2019

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

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: Mięsne kulki w panierce

Składniki: 
● 1/2 kg mielonego mięsa wieprzowego
● 2 łyżki bułki tartej
● 2 jajka
● cebula
● czosnek
● łuskane ziarna słonecznika
● posiekane migdały lub orzechy
● 20 dag sera żółtego
● olej do smażenia
● sól i pieprz

Sposób przygotowania:

Cebulę, czosnek oraz natkę pie-
truszki drobno posiekaj, dodaj do mięsa wraz  
z jajkami, solą, pieprzem i tartą bułką. 
Dokładnie wymieszaj. Jeśli masa będzie rzad-
ka, dodaj bułkę tartą. Z masy formuj kulki 
wielkości orzecha włoskiego, umieszczając     
w środku małą kostkę sera żółtego. Połowę 

kulek panieruj w ziarnach słonecznika,            
a połowę w zmielonych migdałach lub orze-
chach. Kotleciki smaż na głębokim tłuszczu. 
Wykładaj na papierowy ręcznik, aby odsączyć 
z nadmiaru oleju. Podawaj z sosem 
czosnkowym.

gmb

Kącik humoru

Student oprowadza amerykańską wycieczkę 
po Krakowie. Zatrzymali się przy Bramie 
Floriańskiej i pada pytanie ze strony 
amerykańskiego turysty:
- A ile tę bramę budowali?
Student nie bardzo miał pojęcie, jednak 
odpowiedział:
- 10 lat.
Na to Amerykanin:
- Bo u nas w Ameryce to by to wybudowali       
w 5 lat.
Student nie zareagował. Zwiedzając dalej, do-
szli do sukiennic i znowu pada pytanie od tego 
samego Amerykanina:
- A ile to budowali?
Student lekko poddenerwowany:
- 4 lata.
Na to Amerykanin:
- Bo u nas w Ameryce to by to wybudowali      
w 2 lata.
Student wściekły oprowadza wycieczkę dalej, 
aż w końcu dochodzą pod Wawel i znowu pada 
pytanie:
- A co to za budowla?
Na to student bardzo wściekły:
-Nie wiem, kurczę, wczoraj tego tu nie było!

***
W roku 1983, w swojej rezydencji w Castel 
Gandolfo, Jan Paweł II przyjął piłkarzy Lechii 
Gdańsk, którzy byli wówczas zdobywcami Pu-
charu Polski. W pewnym momencie papież 
powiedział:
- Ja kiedyś grałem głównie na bramce. Który    
z was jest bramkarzem?
Gdy przed papieżem stanął bramkarz Tadeusz 
Fajfer, papież dodał:
- Domyślam się na podstawie moich 
doświadczeń, że grasz najgorzej ze wszyst-
kich, dlatego wzięli cię na bramkę?

***
W 1997 roku przed przyjazdem Jana Pawła II 
do Wrocławia, oddział antyterrorystyczny 
wrocławskiej policji dokładnie sprawdzał 
kościół garnizonowy, do którego Jan Paweł II 
miał wkrótce przybyć. Jeden z policjantów 
zapragnął zajrzeć również do tabernakulum. 
Wówczas ksiądz powiedział mu:
- Nie trzeba przeszukiwać, tam mieszka tylko 
Pan Jezus.
- Proszę księdza, ale ja muszę sprawdzić, czy 
On jest tam sam!
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Papież Franciszek: "Warto powracać do źródeł" 
Panama ŚDM (fragmenty) 26 stycznia 2019

[…] Przyczyny i motywy, które mogą 
powodować zmęczenie drogą w nas, kapłanach, 
osobach konsekrowanych, członkach ruchów 
świeckich są wielorakie: od długich godzin pracy, 
które pozostawiają mało czasu na jedzenie, 
odpoczynek, modlitwę i przebywanie z rodziną, 
po "toksyczne" warunki pracownicze i uczucio-
we, które prowadzą do wyczerpania i powolnego 
osłabienia serca; od prostego i codziennego 
poświęcenia, aż po rutynowy ciężar osób, które 
nie znajdują zadowolenia, uznania lub wsparcia 
niezbędnego do zmierzenia się z codziennością; 
od zwykłych i możliwych do przewidzenia sytu-
acji skomplikowanych, aż po koszmarne             
i stresujące godziny napięcia.

Cała gama ciężarów, które trzeba znieść. 
Nie sposób ogarnąć wszystkich sytuacji wypa-
lania się życia osób konsekrowanych, ale we 
wszystkich odczuwamy pilną potrzebę zna- 
lezienia studni, która mogłaby zaspokoić i ugasić 
pragnienie i zmęczenie przebytej drogi. Wszyst-
kie domagają się, jak milczące wołanie, jakiejś 
studni, od której można zacząć od nowa.

Od jakiegoś czasu, pod tym względem, 
nierzadko zdarza się, że w naszych wspólnotach 
gości pewien subtelny rodzaj zmęczenia, który 
nie ma nic wspólnego ze zmęczeniem Pana. 
Jest to pokusa, którą moglibyśmy nazwać 
znużeniem nadziei.

To znużenie, które pojawia się wówczas, 
gdy - jak w Ewangelii - słońce pada jak ołów,      
a godziny stają się nie do zniesienia, z taką 
intensywnością, że nie pozwalają iść naprzód 
czy też spoglądać w przyszłość. Jakby wszystko 
stawało się zamglone. Nie chodzi mi o "swoisty 
trud serca" (JAN PAWEŁ II, Enc, Redemptoris 
Mater, 17; por. Adhort. ap. Evangelii gaudium, 
287) ludzi "rozerwanych na strzępy" z powodu 
pracy, potrafiących pod koniec dnia ukazać 
spokojny i wdzięczny uśmiech, ale o to inne 
znużenie, które rodzi się w obliczu przyszłości, 
kiedy rzeczywistość "wymierza policzki",             

i podważa siły, środki i wykonalność misji w tym 
tak zmieniającym się i stawiającym pytania 
świecie.

Jest to zmęczenie paraliżujące. Rodzi się 
z patrzenia w przyszłość, nie wiedząc, jak 
zareagować na intensywność i niepewność 
przemian, które przeżywamy jako społe- 
czeństwo. Zmiany te wydają się nie tylko 
podważać nasze formy wyrazu i zaangażowania, 
nasze zwyczaje i stosunek do rzeczywistości, ale 
w wielu przypadkach kwestionować samą 
możliwość życia zakonnego we współczesnym 
świecie. I nawet prędkość tych zmian może 
doprowadzić do obezwładnienia wszelkich de-
cyzji i opinii, a to, co było znaczące i ważne w in- 
nych czasach, wydaje się nie mieć już miejsca.

Znużenie nadziei rodzi się ze 
świadomości Kościoła zranionego swoim 
grzechem, który wiele razy nie potrafił usłyszeć 
licznych wołań, w których kryło się wołanie Nau-
czyciela: "Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" (Mt 
27,46).

W ten sposób możemy przyzwyczaić się 
do życia ze znużoną nadzieją w obliczu 
niepewnej i nieznanej przyszłości, a to sprawia, 
że powstaje miejsce, aby w samym sercu 
naszych wspólnot zadomowił się szary prag-
matyzm. Wszystko wydaje się postępować nor-
malnie, ale w rzeczywistości wiara niszczeje i się 
rozkłada.

Zawiedzeni rzeczywistością, której nie ro-
zumiemy lub w której uważamy, że nie ma już 
miejsca dla naszego projektu, możemy nadać 
"obywatelstwo" jednej z najgorszych możliwych 
herezji naszych czasów: myśleniu, że Pan           
i nasze wspólnoty nie mają nic do powiedzenia 
czy dania temu nowemu rodzącemu się światu 
(por. Adhort. ap. Evangelii gaudium, 83).             
A wówczas zdarza się, że to, co pewnego dnia 
zrodziło się jako sól i światło świata, w osta-
teczności oferuje swoją najgorszą wersję. […]
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