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Nr 02 (160)  luty  2020 (rok 15)                             Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO BOŻE
(Łk 2, 41 - 50)

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się 
tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie,      
a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali 
Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, 
przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu 
i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to 
uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie 
szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli 
tego, co im powiedział.

 

2020: rok św. Jana Pawła II
Zarówno Sejm, jak i Senat RP ogłosiły 2020 Rokiem 

Świętego Jana Pawła II, podkreślając jego zasługi           
w obaleniu komunizmu i powstaniu „Solidarności”. Mnożą 
się lokalne inicjatywy edukacyjne czy charytatywne 
mające za celu upamiętnienie tej rocznicy. W maju do 
Rzymu wyruszą Polacy w ramach Narodowej Pielgrzymki.

Starsi ludzi doskonale pamiętają, jak ważnym autory-
tetem i punktem odniesienia był przez wiele lat Jan Paweł 
II. Jeszcze pokolenie dzisiejszych 30-latków 
obserwowało końcowe lata jego pontyfikatu, gdy zmagał 
się z chorobą.

Jednak dla obecnych nastolatków papież Polak jest 
już postacią z przeszłości, a kilka lat temu jednym            
z młodzieżowych słów roku było „odjaniepawlać”. Rok 
2020 będzie zatem również stanowił wyzwanie, jak 
pokazać dziedzictwo Jana Pawła II tak, by trafić do 
różnych środowisk i ludzi w każdym wieku.

Uroczystym wydarzeniem związanym z 100. 
rocznicą urodzin Karola Wojtyły będzie msza święta, 
którą papież Franciszek odprawi 17 maja w Watykanie 
(dzień przed 100. urodzinami Karola Wojtyły, gdyż jest to 
niedziela). Przybędą ludzie z całego świata i z pewnością 
bardzo wielu pielgrzymów z Polski, do czego zachęcają 
biskupi.     >>>
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Będzie to okazja do doświadczenia 
poczucia wspólnoty, powszechności 
Kościoła oraz tego, że Jan Paweł II to nie 
tylko „nasz” papież, ale człowiek ważny 
dla ludzi ze wszystkich kontynentów.

To tylko niektóre z wydarzeń Roku 
Św. Jana Pawła II. W Polsce jest wiele 
organizacji, instytucji i inicjatyw czer- 
piących z dziedzictwa papieża Polaka.     
A 100. rocznica jego urodzin stanowi 
szczególną okazję, aby przypomnieć Ja-
na Pawła II i zainspirować się jego życiem 
i myślą, np. poprzez pielgrzymowanie       
i modlitwę; poprzez akcje społeczne        

i charytatywne, które budują „cywilizację 
miłości”, o której on mówił; poprzez 
refleksję intelektualną czerpiącą z jego 
słów. Karol Wojtyła / Jan Paweł II miał na 
tyle bogate życie i osobowość – był filo-
zofem, poetą, narciarzem i turystą, 
człowiekiem kultury i nauki, duszpas-
terzem młodzieży i rodzin, pielgrzymem, 
inicjatorem wielkich przedsięwzięć, 
człowiekiem głębokiej modlitwy… – że 
można w różny sposób nawiązać do jego 
dziedzictwa i trafić w ten sposób do wielu 
ludzi.

Święci znani i nieznani
Święta Agata, dziewica i męczennica

5 lutego

Agata (etymologicznie: "dobra") zwana Sycylijską jest 
jedną z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie świętych. 
Wiadomości o niej mamy przede wszystkim w aktach jej 
męczeństwa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniał 
bowiem zwyczaj, że sporządzano akta męczenników; 
większość z nich nie doczekała do naszych czasów. Akta 
męczeństwa Agaty pochodzą dopiero z V wieku.

Według opisu męczeństwa Agata urodziła się w Katanii 
na Sycylii ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu postanowiła 
poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa 
uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. 
Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając 
w odrzuconym senatorze nienawiść i pragnienie zemsty. 
Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, zarządzone 
przez cesarza Decjusza. Kwincjan aresztował Agatę. 
Próbował ją zniesławić przez pozbawienie jej dziewiczej 
niewinności, dlatego oddał ją pod opiekę pewnej rozpustnej 
kobiety, imieniem Afrodyssa.    >>>
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Kiedy te zabiegi spełzły na niczym, na-
miestnik skazał Agatę na tortury, podczas 
których odcięto jej piersi. W tym czasie miasto 
nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło 
wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał 
zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę 
Bożą. Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzu-
cona na rozżarzone węgle, 5 lutego 251 r.

Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpie-
cznym miejscu poza miastem. Papież Symma-
chus (+ 514) wystawił ku jej czci w Rzymie przy 
Via Aurelia okazałą bazylikę. Kolejną świątynię 
w Rzymie poświęcił jej św. Grzegorz Wielki     
w roku 593. Wreszcie papież Grzegorz II (+ 
731) przy bazylice św. Chryzogona na Zatybrzu 
wystawił ku jej czci trzeci rzymski kościół. Do-
wodzi to wielkiej czci, jaką otaczano ją w owych 
czasach. Obecnie ciało Agaty znajduje się       
w katedrze w Katanii. Wielkiej czci doznają jej 
relikwie, m.in. welon, dzięki któremu, jak niesie 

podanie, Katania niejeden raz miała doznać 
ocalenia.

W dzień św. Agaty w niektórych okoli-
cach poświęca się pieczywo, sól i wodę, które 
mają chronić ludność od pożarów i piorunów. 
Poświęcone kawałki chleba wrzucano do og-
nia, by wiatr odwrócił pożar w kierunku przeciw-
nym. W dniu jej pamięci karmiono bydło 
poświęconą solą i chlebem, by je uchronić od 
zarazy. Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta 
Katanii oraz ludwisarzy. Wzywana przez kobie-
ty karmiące oraz w chorobach piersi.

W ikonografii św. Agata przedstawiana 
jest w długiej sukni, z kleszczami, którymi ją 
szarpano. Atrybutami są: chleb, dom w pło- 
mieniach, korona w rękach, kość słoniowa - 
symbol czystości i niewinności oraz siły moral-
nej, palma męczeńska, obcięte piersi na misie, 
pochodnia, płonąca świeca - symbol Chrystusa.

Święci znani i nieznani
Święta Józefina Bakhita, dziewica

8 lutego

Józefina Bakhita urodziła się w 1868 r.   
w Sudanie. W wieku około 10 lat została porwa-
na i stała się niewolnicą. Wielokrotnie sprzeda-
wana kolejnym właścicielom, doświadczyła 
niemal wszystkich fizycznych i duchowych 
cierpień wynikających z niewolnictwa. Gdy os-

tatecznie znalazła się w rękach Callisto 
Legnani'ego, włoskiego konsula, odzyskała 
wolność. Wraz z nim udała się do Włoch, by 
zajmować się jego rodziną. Tam zetknęła się ze 
zgromadzeniem Córek Miłosierdzia, które 
podjęło trud jej religijnego wykształcenia. Po 
kilku miesiącach przygotowań Bakhita przyjęła 
chrzest i bierzmowanie. Otrzymała wówczas 
imię Józefina - jako znak nowego życia. Kilka 
lat później wstąpiła do zgromadzenia Córek 
Miłosierdzia w Wenecji. Przez następnych 50 
lat służyła Bogu i współsiostrom, podejmując 
najprostsze prace: gotowanie, sprzątanie, szy-
cie. Jej przyjemny wygląd i ciepły głos pomagał 
wielu biednym i opuszczonym, którzy przy-
chodzili do klasztoru, w którym mieszkała. Po 
długotrwałej chorobie zmarła w 1947 r.

W 1992 r. beatyfikował ją św. Jan Paweł 
II. W następnym roku, podczas swej podróży 
apostolskiej do Afryki, mówił: "Ciesz się, Afryko! 
Bakhita wróciła do ciebie: córka Sudanu, 
sprzedana w niewolę, cieszy się już wolnością 
- wolnością wiekuistą, wolnością świętych!"     
W październiku 2000 r. św. Jan Paweł II 
kanonizował Józefinę Bakhitę. Benedykt XVI   
w encyklice Spe salvi przytoczył natomiast jej 
życiorys jako przykład nierozerwalnej i deter-
minującej relacji wiary i nadziei w życiu 
chrześcijan.



Str. 4

Intencje Papieskie 2020

Luty 2020

Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów.

Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli         
w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany 
oraz wzięty pod uwagę.

Strona ¯ywego Ró¿añca

FUNDACJA IM. KSIĘDZA JORDANA
Przekaż 1% na seminarium

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe przekaż proszę 1% swojego podatku 
na FUNDACJĘ IM. KSIĘDZA JORDANA dla wspierania Wyższego Seminarium 

Duchownego Salwatorianów. Numer KRS: 0000090846.

JAK TO ZROBIĆ?
Wystarczy zaznaczyć w odpowiedn-

im miejscu na formularzu PIT wolę przeka-
zania 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 przeznac-
zony przez Państwo na inne niewiadome 
cele.
Prosimy także gorąco, aby zachęcić zna-
jomych, przyjacił, członków rodziny i inne 
życzliwe osoby, do przekazywania 1% 
swojego podatku na powyższy cel. Jak 

mówi stare przysłowie: "ziarnko do ziarn-
ka, a zbierze się miarka".

Z góry dziękujemy za zrozumienie   
i pomoc. Za każdy, nawet najmniejszy 
datek, składamy serdeczne podzię-    
kowanie i zapewniamy o modlitwie wspól-
noty seminaryjnej w intencji ofiarodawców.

Można również złożyć darowiznę 
bezpośrednio na konto Fundacji o nu-
merze:

81 1020 2906 0000 1902 0129 4404
(wysyłając darowiznę z zagranicy należy 
numer konta poprzedzić literami PL oraz 
wpisać tzw. SWIFT, który jest 
następujący: BPKOPLPW).
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INTENCJE MSZALNE
Luty 2020
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Luty 2020 - Maj 2020

sobota 1 luty 2020

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

sobota 15 luty 2020

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

sobota 29 luty 2020

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

sobota 14 marzec 2020

Lebek Sylwia

Lebek Marek

Zbroja Agnieszka

sobota 28 marzec 2020

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Siemieńska Dorota i Melania 

sobota 11 kwiecień 2020

Pisarski Jarosław 

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

sobota 25 kwiecień 2020

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

sobota 2 maj 2020
Rodzice dzieci przystępujących do
I komunii świętej

sobota 9 maj 2020
Rodzice dzieci obchodzących rocznicę
I komunii świętej

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: Kinder Country

Składniki: 
● 350 ml śmietanki słodkiej 30%
● 250 g serka mascarpone
● 250 g herbatników
● 2 białe czekolady
● 2 mleczne czekolady
● 3 szklanki płatków Nestle Kangus + 

garść na wierzch

Sposób przygotowania:
Białe czekolady roztopić w kąpieli 

wodnej,ostudzić. 200 ml śmietany ubić na 
sztywno , dodać serek mascarpone, 
zmiksować na wolnych obrotach 
dolewając powoli ostudzoną białą 
czekoladę. Wsypać Kangusy (3 szklanki) 
i wymieszać łyżką. W kąpieli wodnej 
roztopić czekolady mleczne, ostudzić. 
Resztę śmietany (150ml) ubić na szty-
wno, dodać do ostudzonej mlecznej cze-
kolady i wymieszać , aż składniki się 

połączą. Formę do pieczenia lub 
tortownicę wyłożyć papierem do piecze-
nia , ułożyć herbatniki jeden koło dru-
giego, wlać jasną masę, 
wyrównać,ponownie wyłożyć herbatnika-
mi i wylać masę ciemną. Wierzch 
posypać garścią Kangusów , wstawić do 
lodówki na ok 2 godziny.

gmb

Kącik humoru
 Rozmawiają dwie jaskółki:
   – Jutro będzie ładna pogoda!
   – Skąd wiesz?
   – Bo Kubacki dziś wysoko lata.

***
– Dlaczego skoczkowie są lepsi od alpinistów?
    – Bo skoczkowie skaczą na K-200,  a 
alpiniści wchodzą tylko na K2.

***
– Dlaczego Małysz miał złoty kolczyk w uchu?
   – Żeby ornitolodzy mogli go odróżnić od 
ptaków.

***
- Czym różni się Stoch od Gołoty?
    – Skok Stocha trwa dłużej niż walka Gołoty.

***
Dwa bociany lecą obok skoczni. Nagle obok 
nich pojawia się Dawid Kubacki. Wreszcie 
jeden z bocianów nie wytrzymuje i mówi do 
drugiego: - Ty, patrz na niego. Lecimy już tak 
dziesięć minut, a on nawet dzień dobry nie 
powiedział. 

***
Lekcja Plastyki. Pani mówi do Jasia, 
spoglądając na pustą kartkę: 

- A ty Jasiu co narysowałeś?
- Kubackiego.
- No to gdzie on jest?
- Poleciał.

***
W pubie siedzą: Schmitt, Jussilainen i Małysz. 
Martin mówi:
- Wiecie co, miałem kiedyś taki przypadek. 
Poszedłem do kina na "101 dalmatyńczyków", 
a na drugi dzień skoczyłem na średniej skoczni 
101 metrów i wygrałem.
Na to Jussilainen:
- A ja kiedys czytałem "150 sposobów na 
stres". Na drugi dzień skoczyłem 150 metrów 
na dużej skoczni i też wygrałem!
W tym momencie Małysz zrywa się jak opar-
zony, biegnie do wyjścia i krzyczy:
- Trzeba odwołać zawody! Jutro skaczemy na 
"mamucie", a ja wczoraj przeczytałem "20 000 
mil podmorskiej żeglugi"!

***
Leci Kubacki i nagle mówi:
- Halo, halo, wieża? Proszę o pozwolenie na 
lądowanie.



Str. 8

 

Papież Franciszek: "Jesteśmy powołani do tego, by być 
błogosławionymi"    17 lutego 2019

Dzisiejsza Ewangelia (Łk 6, 17. 20-26) 
przedstawia Błogosławieństwa w wersji św. 
Łukasza. Tekst składa się z czterech 
błogosławieństw i czterech przestróg, 
wyrażonych słowami «biada wam». Tymi moc-
nymi i wyrazistymi słowami Jezus otwiera nam 
oczy, pozwala nam patrzeć Jego spojrzeniem, 
sięgającym poza pozory, to co powierzchowne, 
i uczy nas rozeznawania sytuacji z wiarą.

Jezus ogłasza błogosławionymi ubogich, 
głodnych, przygnębionych, prześladowanych;   
i przestrzega tych, którzy są bogaci, syci, 
śmieją się i są chwaleni przez ludzi. Powodem 
tego paradoksalnego szczęścia jest fakt, że 
Bóg jest blisko tych, którzy cierpią, i podejmuje 
działania, żeby ich wyzwolić z ich zniewolenia; 
Jezus to widzi, widzi już błogosławieństwo 
niezależnie od negatywnej rzeczywistości.       
A zarazem «biada wam», skierowane do osób, 
którym obecnie dobrze się wiedzie, ma na celu 
«przebudzenie ich» z groźnej ułudy egoizmu     
i otwarcie ich na logikę miłości, póki jest jeszcze 
czas.

A zatem dzisiejsza Ewangelia zachęca 
nas do refleksji nad głębokim sensem wiary, 
która polega na całkowitym zaufaniu Panu. 
Chodzi o obalenie bożków światowych, aby 
otworzyć serce na Boga żywego i prawdziwe-
go. Tylko On może dać naszemu życiu tę tak 
pożądaną, a trudną do osiągnięcia pełnię. Bra-
cia i siostry, wielu bowiem także w naszych 
czasach przedstawia się jako szafarze 
szczęścia — obiecują sukcesy w krótkim cza-
sie, wielkie zyski w zasięgu ręki, magiczne 
rozwiązania każdego problemu i tak dalej.         
I łatwo tutaj popaść, nie zdając sobie z tego 
sprawy, w grzech przeciw pierwszemu przyka-
zaniu — bałwochwalstwo, zastępowanie Boga 
bożkiem. Bałwochwalstwo i bożki zdają się 
należeć do innych epok, ale w istocie występują 
w każdym czasie! Także dzisiaj. Opisują niek-
tóre współczesne postawy lepiej niż wiele ana-
liz socjologicznych.

Dlatego Jezus otwiera nam oczy na 
rzeczywistość. Jesteśmy powołani do 
szczęścia, do bycia błogosławionymi, a stajemy 
się nimi już teraz, w miarę jak stajemy po stro-
nie Boga, Jego królestwa, po stronie tego, co 
nie jest ulotne, ale trwa przez życie wieczne. 
Jesteśmy szczęśliwi, jeśli uznajemy się przed 
Bogiem za potrzebujących — a to jest bardzo 
ważne: «Panie, potrzebuję Cię» — i jeśli, tak 
jak On i z Nim, jesteśmy blisko ubogich, 
cierpiących i głodnych. Również my tacy 
jesteśmy przed Bogiem: jesteśmy ubodzy, 
cierpiący, głodni przed Bogiem. Stajemy się 
zdolni do radości za każdym razem, gdy 
posiadając dobra tego świata, nie czynimy       
z nich bożków, którym trzeba zaprzedać swoją 
duszę, ale potrafimy dzielić się nimi z naszymi 
braćmi. Dzisiejsza liturgia ponownie zachęca 
nas do zadawania sobie pytań na ten temat i do 
odkrywania prawdy w swoich sercach.

Błogosławieństwa Jezusa są decy- 
dującym orędziem, które nas pobudza, byśmy 
nie pokładali ufności w rzeczach materialnych   
i przemijających, nie szukali szczęścia, 
podążając za szarlatanami — którzy bardzo 
często są sprzedawcami śmierci — specjalista-
mi od łudzenia. Nie należy iść za nimi, gdyż nie 
są oni w stanie dać nam nadziei. Pan pomaga 
nam otworzyć oczy, zyskać bardziej przenikliwe 
spojrzenie na rzeczywistość, wyleczyć się         
z uporczywej krótkowzroczności, którą zaraża 
nas duch świata. Swoim paradoksalnym 
Słowem wstrząsa nami i sprawia, że rozpozna-
jemy to, co nas naprawdę wzbogaca, zaspoka-
ja, co daje nam radość i godność. Krótko 
mówiąc to, co naprawdę nadaje sens i pełnię 
naszemu życiu. Niech Maryja Panna pomaga 
nam słuchać tej Ewangelii z otwartym umysłem 
i sercem, aby przyniosła owoce w naszym życiu 
i byśmy stawali się świadkami szczęścia, które 
nie zawodzi, szczęścia Bożego, które nigdy nie 
zawodzi.
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