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Nr 03 (161)  marzec  2020 (rok 15)                       Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO BOŻE
(Mt 4, 1 - 11)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do 
Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu 
odparł: «Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi 
z ust Bożych"». 

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł 
Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: "Aniołom swoim rozkaże 
o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień"». Odrzekł 
mu Jezus: «Ale jest napisane także: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego"». 

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.

 

DROGA KRZYŻOWA
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Sobota
- Nauka rekolekcyjna dla dzieci przed I Komunią św. oraz wszystkich 

pozostałych 16.30
 Nauka ogólna na Mszy Św. O 18.00

Niedziela
- Hymn do Ducha Św. i modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji na początku Mszy 

Św.
- Nauki ogólne na każdej Mszy Św./8.00, 10.00, 14.30/ i kazanie Pasyjne
- Nauka rekolekcyjna dla mężczyzn 15.30

Poniedziałek
- Nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00
- Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00
- Nauka rekolekcyjna dla młodzieży  po Mszy Św. o 18.00

Wtorek
- Nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00 i Błogosławieństwo Boże na zakończenie
- Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00 i Błogosławieństwo Boże na zakończenie
- Nauka rekolekcyjna dla kobiet po Mszy Św. o 18.00

Święci znani i nieznani
Święty Dominik Savio

9 marca

Dominik urodził się w wiosce Riva di 
Chieri w Piemoncie w 1842 r. Jego ojciec 
był rzemieślnikiem, a matka krawcową. 
Rodzice wychowywali dzieci w głębokim 
poszanowaniu religii. Dominik już jako 
pięcioletni chłopiec służył do Mszy św., co 
wymagało od niego dużego samozapar-
cia, bo Eucharystię sprawowano wówczas 
tylko rano. Podobno, nie mając zegarka, 
wiele razy przychodził za wcześnie i modlił 
się klęcząc przed zamkniętymi drzwiami 
kościoła. Po Mszy uczył się w szkole 
prowadzonej przez proboszcza. Gdy 
zakończył w niej edukację, przeniósł się 

do kolejnej szkoły, do której musiał codzi-
ennie chodzić 8 km pieszo. Mawiał, że      
w drodze towarzyszą mu Jezus, Maryja     
i Anioł Stróż.

Dnia 8 kwietnia 1849 roku, w Wiel-
kanoc, przyjął pierwszą Komunię świętą. 
Ze strony księdza proboszcza był to akt 
wielkiej odwagi, gdyż w owych czasach 
panowało przekonanie, że do sakra-
mentów należy dopuszczać w wieku znac-
znie późniejszym. O dojrzałości duchowej 
Dominika świadczą postanowienia, jakie 
napisał z okazji tej uroczystości w swojej 
książeczce do nabożeństwa:

REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE
„ Eucharystia daje życie „

21.03 – 24.03. 2020
ks. Wiesław Waldon sds 
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1) będę często spowiadał się i komu-
nikował, ilekroć mi na to zezwoli mój 
spowiednik,

2) będę święcił dzień święty,
3) moimi przyjaciółmi będą Jezus           

i Maryja,
4) raczej umrę aniżeli zgrzeszę.

Mając 12 lat, Dominik spotkał św. Jana 
Bosko, który przyjął go do swego oratorium 
w Turynie. Nawiązała się między nimi    
szczególna duchowa więź.

Pewnego dnia Jan Bosko miał do 
chłopców kazanie, w którym rozwinął trzy 
myśli:

1) jest wolą Bożą, byśmy się stali 
świętymi;

2) łatwo to można osiągnąć;
3) w niebie czeka wielka nagroda dla 

tego, kto zostanie świętym.

Dominik zwrócił się wtedy do księdza 
Bosko z tymi słowami: "Czuję potrzebę         
i pragnienie, aby zostać świętym. Nie 
myślałem nigdy, że jest to takie łatwe. 
Muszę zostać świętym. Niech mi ksiądz        
w tym dopomoże". Na to wielki pedagog dał 
chłopcu taką odpowiedź: "Bądź zawsze 
wesoły, spełniaj dobrze swoje obowiązki      
i pomagaj kolegom".

Dominik swoją postawą dawał przykład 
innym chłopcom. Podejmował wiele ini- 
cjatyw, żeby pomagać tym, którzy gorzej 
uczyli się i robili mniejsze postępy na drodze 
duchowej. Był "prawą ręką" ks. Bosko.        

W bardzo młodym wieku otrzymał dar kon-
templacji, ekstazy i inne nadprzyrodzone 
dary. Pewnego dnia zapukał do pokoju Jana 
Bosko błagając go, by natychmiast szedł    
z nim. Zaprowadził go do mieszkania 
umierającego protestanta, który pragnął 
pojednać się z Bogiem. Odległość od orato-
rium była znaczna. Dla św. Jana Bosko 
pozostało na zawsze zagadką, skąd Do-
minik dowiedział się o tym protestancie              
i o miejscu jego zamieszkania, skoro tu 
nigdy nie bywał. Nie wypadało zaś chłopca 
o to pytać. Kiedy indziej Dominik stanął 
przed bramą jednego domu i zadzwonił. 
Gdy mu otwarto, zapytał, kto tu umiera. 
Zaprzeczono, a gdy na jego naleganie 
zaczęto wypytywać po mieszkaniach, zna-
leziono samotną, umierającą staruszkę.

Późną jesienią roku 1856 r. Dominik 
zaczął odczuwać wysoką gorączkę, gnębił 
go silny, uporczywy kaszel. Jan Bosko 
wezwał lekarza. Ten orzekł chorobę płuc, 
bardzo już zaawansowaną, i polecił, by 
chłopca natychmiast odesłać do rodzinnych 
stron. Kiedy Dominik żegnał św. Jana Bosko 
i kolegów, ze łzami w oczach powiedział: "Ja 
już tu nie wrócę".

Dominik zmarł 9 marca 1857 roku, w 
wieku zaledwie 15 lat, zaopatrzony sakra-
mentami świętymi. W chwili śmierci miał 
powiedzieć do swojego ojca, który modlił się 
z nim, że widzi "piękne rzeczy". Jego reli-
kwie są w Turynie, w bazylice Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych w pobliżu relikwii 
św. Jana Bosko. Śmierć nie rozłączyła 
duchowego ojca i syna.

Mimo bardzo młodego wieku, pośród 
zwyczajnych obowiązków codzienności, 
przebywając między rówieśnikami, Dominik 
Savio osiągnął świętość. Jej rozumienie 
zawarł w liście do przyjaciela: "Tu, na ziemi, 
świętość polega na tym, aby stale być ra-
dosnym i wiernie wypełniać nasze 
obowiązki". Pius XI powiedział o nim: "Mały 
święty, ale gigant ducha". Beatyfikowany     
w 1950 roku, kanonizowany w 1954. Do-
minik Savio to najmłodszy wyznawca, ja-
kiego kanonizował Kościół. Jest patronem 
ministrantów i młodzieży.
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Intencje Papieskie 2020

Marzec 2020

Intencja ewangelizacyjna: za katolików w Chinach.

Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność 
Ewangelii i wzrastał w jedności.

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 znajomych, przyjacił, członków 
rodziny i inne życzliwe osoby, do przeka-
zywania 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 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
Marzec 2020
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Marzec 2020 - Czerwiec 2020

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

sobota 23 maj 2020

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

sobota 6 czerwiec 2020

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

sobota 20 czerwiec 2020

Lebek Sylwia

Lebek Marek

Zbroja Agnieszka

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: Kotlety ze śledzia

Składniki: 
● 6 filetów śledziowych
● kajzerka
● 1-2 jajka
● cebula
● masło, pieprz (soli nie trzeba)
● opcjonalnie: sos grzybowy lub ka-

parowy

Sposób przygotowania:
Śledzie wymoczyć co najmniej przez kilka 

godzin. Po tym czasie zemleć je w maszynce 
do mielenia lub bardzo drobno usiekać. Cebulę 
posiekać bardzo drobno i udusić na maśle do 
miękkości (można zastąpić solidną ilością szc-
zypioru). Śledzia i cebulę połączyć z namo-
czoną w mleku kajzerką, jajkiem, przyprawami 

i całość dokładnie wymieszać na gęstą pastę, 
w razie konieczności regulując gęstość 
podsypując bułką tartą lub rozrzedzając do-
datkowym jajkiem aż masa da się formować   
w kotleciki. Uformowane obtaczać w bułce tart-
ej i smażyć z obu stron do zrumienienia. 
Podawać z sosem grzybowym lub kaparowym.

gmb

Kącik humoru
Dlaczego sędziowie mają czyste sumienie?
- Bo jeszcze nigdy go nie używali...

***
Co wspólnego ma sędzia z używanym samo-
chodem?
- Jest tani, łatwy do osiągnięcia i nie można mu 
zaufać...

***
Blondynka modli się do Pana Boga: "Panie 
Boże, spraw bym była jeszcze większą idiotką 
niż jestem". 
Na to Bóg: "Niestety sędziego ja z Ciebie nie 
zrobię!"

***
Dlaczego sędziowie są jak delfiny? - Ponieważ 
mówią jakby byli inteligentni, ale nikt nigdy tego 
im nie udowodnił...

***
Dlaczego rozprawa w sądzie jest jak opera 
mydlana?
- W momencie, kiedy zaczyna się dziać coś 
interesującego, wszystko zostaje przełożone 
do następnego razu...

***
 Jaka jest różnica między młodym a starym 
sędziom? 
- Taka sama jak między astronomem a astrolo-
giem....

***
Jak umierają neurony u sędziego?
- Nieużywane rozpadają się...

***
Jaka jest różnica pomiędzy nieskorumpowa-
nym sędzią , a Yeti?
- Yeti,  podobno ktoś, kiedyś, widział...

***
W parku szpitala psychiatrycznego siedzi na 
drzewie były sędzia sądu. Podchodzi 
pielęgniarka i prosi go  - Spadnie pan i coś 
sobie złamie...  - nic mi nie będzie, jestem 
boskim sędzią i muszę być najwyższy...

***
Nauczycielka pyta ucznia:
- Jasiu, kim chcesz być jak dorośniesz?
- Sędzią - odpowiada Jaś.
- Dlaczego, wyjaśnij to.
- Bo będę decydował jak Bóg i każdego 
załatwię, jak tylko nie da mi odpowiedniej 
kasy... 

***
Wchodzi sędzia na sale rozpraw i mówi do 
adwokatów obu stron:
- Obaj panowie zaproponowali mi łapówkę za 
korzystne rozstrzygniecie sprawy.
Pan Kowalski dal mi 15.000zł, a pan Nowak - 
10.000zł. 
W tym momencie sędzia sięgnął do kieszeni     
i wyjął portfel.
- Oddaje panu, panie Kowalski 5 tysięcy i teraz 
możemy przystąpić do sprawiedliwego proce-
su.
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Papież Franciszek: "Stworzeni dla ognia" (fragmenty)        
6 marca 2019

„Dmijcie w róg na Syjonie, zarządźcie święty 
post” (Jl 2,15), mówi prorok w pierwszym czytaniu. 
Wielki Post otwiera się rozdzierającym dźwiękiem: 
rogu, który nie pieści uszu, ale ogłasza post. Jest to 
dźwięk mocny, który chce spowolnić nasze życie, 
zawsze zabiegane, ale często nie wiedząc dokąd. 
Każe się zatrzymać, przejść do tego, co istotne, do 
postu od tego zbędnego, które rozprasza. To pobudka 
dla duszy.

Dźwiękowi tej pobudki towarzyszy orędzie, jakie 
Pan przekazuje przez usta proroka, przesłanie krótkie 
i stanowcze: „Nawróćcie się do mnie” (w. 12). 
Powrócić. Jeśli musimy powrócić, to znaczy, że 
poszliśmy gdzie indziej. Wielki Post, to czas na 
ponowne odnalezienie kursu życia. Ponieważ na 
drodze życia, tak jak w każdej podróży, ważne jest, by 
nie stracić z oczu celu. Gdy natomiast tym co 
interesuje jest patrzenie na krajobraz lub 
zatrzymywanie się na posiłek, to daleko nie zajdziemy. 
Każdy z nas może zadać sobie pytanie: czy w podróży 
życia szukam kursu? Czy zadowalam się żyjąc chwilą, 
myśląc tylko o tym, by było mi dobrze, rozwiązywać 
pewne problemy i trochę się zabawić? Jaki jest kurs? 
Być może troska o zdrowie, o którym dziś wielu mówi, 
że jest najważniejsze, ale prędzej czy później 
przeminie? Być może majątek i pomyślność? Ale nie 
po to jesteśmy na świecie. Nawróćcie się do mnie - 
mówi Pan. Do mnie. Pan jest celem naszej podróży   
w świecie. Kurs musi być wytyczony na Niego.

Jest nam dziś dany znak, by odnaleźć kurs: 
popiół na głowę. To znak, który każe nam pomyśleć   
o tym, o czym myślimy. Nasze myśli często dążą za 
rzeczami przemijającymi, które przychodzą i od-
-chodzą. Lekka warstwa popiołu, jaką otrzymujemy 
służy, by nam powiedzieć z delikatnością i prawdą:     
z tak wielu rzeczy, które masz na myśli, za którymi 
codziennie gonisz i o które zabiegasz, nic nie 
zostanie. Nieważne, jak bardzo będziesz się trudził,    
z życia nie zabierzesz ze sobą żadnego majątku. 
Sprawy doczesne zanikają, jak pył na wietrze. Dobra 
są tymczasowe, władza przemija, sukces ma swój 
kres. Panująca dziś kultura pozorów prowadząca, by 
żyć dla rzeczy, które przemijają, jest wielkim 
kłamstwem. Jest bowiem jak ognisty podmuch: gdy 
się skończy, zostaje tylko popiół. Wielki Post to czas 
uwolnienia się od iluzji życia w pogoni za prochem. 
Wielki Post to ponowne odkrycie, że jesteśmy 
stworzeni dla ognia, który zawsze płonie, nie dla 
popiołów, które natychmiast gasną; dla Boga, a nie dla 
świata; dla wieczności Nieba, a nie dla oszustwa 

ziemi; dla wolności dzieci, a nie dla zniewolenia 
rzeczami. Możemy dziś zadać sobie pytanie: po której 
jestem stronie? Czy żyję dla ognia czy też dla popiołu?

W tej drodze powracania do tego, co istotne, jaką 
jest Wielki Post, Ewangelia proponuje trzy etapy, które 
Pan każde nam przejść bez obłudy, bez fikcji: 
jałmużny, modlitwy, postu. Czemu one służą? 
Jałmużna, modlitwa i post prowadzą nas do trzech 
rzeczywistości, które nie zanikają. Modlitwa łączy nas 
ponownie z Bogiem; miłosierdzie z bliźnim; post         
z samymi sobą. Bóg, bracia, moje życie: oto realia, 
które nie kończą się w nicości, w które trzeba 
inwestować. Wielki Post zachęca nas właśnie do 
spojrzenia: ku temu, co w Górze poprzez modlitwę, 
która wyzwala z życia horyzontalnego, płaskiego 
życia, w którym znajdujemy czas dla siebie, ale 
zapominamy o Bogu. Następnie ku drugiemu 
człowiekowi, przez miłosierdzie, które uwalnia od 
próżności posiadania, od myślenia, że wszystko 
układa się dobrze, jeśli mi pasuje. W końcu zachęca 
nas, abyśmy spojrzeli do naszego wnętrza, przez post 
który uwalnia nas od przywiązania do rzeczy, od 
doczesności, która znieczula serce. Modlitwa, 
miłosierdzie, post: trzy inwestycje na rzecz skarbu, 
który trwa. [...]

Gdzie zatem możemy utkwić wzrok w okresie 
Wielkiego Postu? W Krucyfiksie. Jezus na krzyżu jest 
kompasem życia, który kieruje nas ku Niebu. Ubóstwo 
drzewa, milczenie Pana, Jego ogołocenie ze względu 
na miłość ukazują nam konieczność prostszego życia, 
wolnego od zbytniego zabiegania o rzeczy. Jezus      
z krzyża uczy nas mocnej odwagi wyrzeczenia. Nigdy 
nie będziemy bowiem mogli pójść naprzód, niosąc 
nieporęczne ciężary. Musimy uwolnić się od macek 
konsumizmu i sideł samolubstwa, od pragnienia coraz 
więcej, od stałego niezadowolenia, od serca 
zamkniętego na potrzeby ubogich. Jezus, który na 
drzewie krzyża płonie miłością, wzywa nas do życia 
płonącego Nim, które nie zatraca się w popiołach 
świata; życia płonącego miłością i które nie gaśnie      
w przeciętności. Czy trudno jest żyć tak, jak On tego 
żąda? Tak, ale prowadzi to do celu. Ukazuje to Wielki 
Post. Zaczyna się on od popiołu, ale na końcu 
prowadzi nas do ognia Nocy Paschalnej; do odkrycia, 
że w grobie ciało Jezusa nie staje się popiołem, ale 
chwalebnie zmartwychwstaje. Odnosi się to również 
do nas, którzy jesteśmy prochem: jeśli z naszymi 
słabościami powrócimy do Pana, jeśli obierzemy 
drogę miłości, to osiągniemy życie, które nie zachodzi. 
I z pewnością będziemy przebywać w radości.
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