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nr 5(7) maj  2007         Miesi ęcznik Parafii Matki Boskiej Cz ęstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO  BOśE
(Ap. 12, 1)

Potem wielki znak się ukazał na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce i księŜyc pod jej stopami, a na jej 
głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 

Maj - miesiąc MaryjiMaj - miesiąc MaryjiMaj - miesiąc MaryjiMaj - miesiąc Maryji
NaboŜeństwa Majowe

 NaboŜeństwo Majowe jest 
odprawiane przez cały miesiąc, ku czci 
Najświętszej Maryi Panny. 
Zostało zapoczątkowane w 
XVIII wieku przez zakon 
Jezuitów. W Polsce po raz 
pierwszy odbyło się ono w 
kościele św. KrzyŜa w 
Warszawie w roku 1852. 
NaboŜeństwo majowe 
polega na uroczystym 
odmawianiu lub 
odśpiewaniu Litanii 
Loretańskiej. Na wsiach 
jest ono często 
odprawiane przy 
przydroŜnych figurkach lub 
kapliczkach.
 NaboŜeństwa 
Majowe wrosły w naszą polską 
rzeczywistość. Piękny miesiąc maj w 
Kościele poświęcony jest Matce 
Najświętszej, która od zawsze jest 
drogowskazem w naszych codziennych 
zmaganiach. To za Jej wstawiennictwem 
pragniemy polecić Bogu waŜne sprawy 

naszych rodzin, naszego bytu. Ludzie są 
bardzo zabiegani, a światu brakuje 
poboŜności. Dlatego przypomnijmy sobie 
jaką wagę przywiązywali do NaboŜeństw 

Majowych nasi dziadkowie 
czy rodzice gdy byli 
jeszcze dziećmi. śycie biło 
spokojniejszym rytmem, a 
przy wiejskich kapliczkach, 
czy kościołach jak kraj 
długi i szeroki gromadzili 
się róŜni ludzie. Czasem 
trzeba było pokonać nawet 
parę kilometrów, ale nikt 
nie narzekał i zapału 
młodym nie brakowało. A 
jak jest dzisiaj? Problemem  
staje się pójście do 
kościoła czasem 
oddalonego tylko kilkaset 
metrów. MoŜe warto 

zastanowić się: Jaką wiarę przekaŜemy 
naszym dzieciom?
 Póki co biegnijmy na majówki z 
ochotą i radością, a jeŜeli komuś brak 
czasu moŜe odmówić Litanię do Matki 
BoŜej w rodzinnym gronie.
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    „Wystarczyła Ci sutanna uboga
    I ubogi wystarczył Ci ślub
    Bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga- 
    I wiedziałeś co Tobie da Bóg”.

Tymi słowami wyraŜamy wdzięczność Tobie nasz pasterzu 
w 20 rocznicę twoich święceń kapłańskich.

Dobrze wiemy, Ŝe trudno jest być kapłanem we współczesnym świecie. 
Trudność ta wynika z kryzysu współczesnego człowieka i laicyzacji Ŝycia. 
Ponowna ewangelizacja wymaga od kapłana odwagi, by na wzór Jezusa  
iść do ludzi. Tylko widzialna i ofiarna miłość kapłana sprawia, Ŝe ludzie 

słuchają raczej jego niŜ modnych ideologów czy cynicznych 
demoralizatorów.

Na tę dalszą trudną drogę w kapłaństwie Ŝyczymy Ci wiele łask BoŜych, 
opieki Matki Najświętszej,  aby Ona szła zawsze za Tobą 

tak jak szła za Jezusem. 

SZCZĘŚĆ CI BOśE.
śyczą parafianie 

śyczenia dla księdza Proboszcza z 
okazji przypadającej 16 maja 
rocznicy święceń kapłańskich
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DzieńDzieńDzieńDzień Matki Matki Matki Matki
(26 maj 2007  sobota)

Z racji tego, iŜ w maju jak wiadomo, jest dzień tej najwaŜniejszej osoby w naszym 
Ŝyciu: MATKI, przypominamy wszystkim dzieciom (duŜym i małym) o tym Ŝe w tym 
roku Dzień Matki przypada w sobotę (26.05.2007). Naszą zaś wdzięczność matkom 

wyraŜamy słowami piosenki:

Radośnie Ŝyć na świecie

Gdy Pan Bóg kocha nas,
dał Ŝycie nam i słońce i cały piękny świat 
i mamę dał nam takŜe, jej uśmiech zdobi świat,
radośniej bije serce gdy jest się razem z nią  

Gdy smutek nas ogarnia i wszystko dręczy nas,
to mama ból ukoi twe łzy zamieni w blask.
Jej uśmiech cię przemieni rozjaśni twoją twarz 
i razem tak radośnie pójdziemy dalej w świat. 

Strona śywego RóŜańcaStrona śywego RóŜańcaStrona śywego RóŜańcaStrona śywego RóŜańca
Intencje ró Ŝańcowe na maj 2007 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
Aby za przykładem Maryi Panny kaŜdy chrześcijanin, wyczulony zawsze na 
znaki Pana w swoim Ŝyciu, dawał się prowadzić Słowu BoŜemu.

Intencja misyjna:
Aby na terenach misyjnych nie brakowało dobrych i światłych formatorów w 
wyŜszych seminariach duchownych i w instytutach Ŝycia konsekrowanego.
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Kiedyś mieszkańcy 
Śmiłowic aby brać udział w 
Mszy Św, czy naboŜeństwie 
musieli pokonywać drogę około 
4 km. Dlatego nasi dziadkowie i 
rodzice  naboŜeństwa majowe 
odprawiali przed kapliczką przy 
ul. Gliwickiej. Wydaje mi się, Ŝe 
takie naboŜeństwa łączyły 
sakralność oraz piękno majowej 
przyrody. 

MoŜna by pokusić się o 
podsumowanie, iŜ naboŜeństwa 
majowe w kaŜdym miejscu mają 

swój urok. Jedynym 
mankamentem jest tu zła 
pogoda. 
         Nasze pokolenie ma to 
szczęście, Ŝe doczekaliśmy się 
kościoła w pobliŜu a wszelkie 
naboŜeństwa, sakramenty i 
msze św. są juŜ dostępne na 
miejscu. Nawet gdy pada 
deszcz w czasie naboŜeństwa 
mamy dach nad głową. 
Ale czy aby my to doceniamy?

cwb

Majowe kiedyś i dziśMajowe kiedyś i dziśMajowe kiedyś i dziśMajowe kiedyś i dziś
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W dniu, w którym byłeś na naboŜeństwie majowym pokoloruj  
jedno serduszko.

DLA DZIECIDLA DZIECIDLA DZIECIDLA DZIECI
NaboŜeństwa majowe

(dla ciebie)
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W dniu, w którym byłeś na naboŜeństwie majowym pokoloruj  
jedno serduszko.

DLA DZIECIDLA DZIECIDLA DZIECIDLA DZIECI
NaboŜeństwa majowe
(podaruj przyjacielowi)
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE

Wtorek 1 maj Środa 16 maj
  800 R. Wolnik   800

Środa 2 maj Czwartek 17 maj
  800 1800

Czwartek 3 maj Pi ątek 18 maj
  800 R. Ciszewski 1800

  900 O powołania Sobota 19 maj
1000 1800 R. Skowronek
Piątek 4 maj Niedziela 20 maj
1800 R. Kędzia Wniebowst ąpienie
Sobota 5 maj   800

1000 R. Czaja1400 W intencji straŜaków i 
ich rodzin 1430

1800 R. Stolarski Poniedziałek 21 maj
Niedziela 6 maj   800

  800 Wtorek 22 maj
1000 I Komunia św.   800

1430 Środa 23 maj
Poniedziałek 7 maj   800 Za ++ męŜa i siostrę
  800 Czwartek 24 maj
Wtorek 8 maj 1800

  800 Piątek 25 maj
Środa 9 maj 1800 R. Kuś
  800 Sobota 26 maj
Czwartek 10 maj 1800 R. Kleczka
1800 R. Barański Niedziela 27 maj
Piątek 11 maj Zesłanie Ducha Świętego
1800   800 R. Knapek
Sobota 12 maj 1000 R. Kołodziej
1800 1430

Niedziela 13 maj Poniedziałek 28 maj
  800 Fatimska   800

1000 I rocznica Komunii św. Wtorek 29 maj
1430 R. Słupik   800 R. Miliczek
Poniedziałek 14 maj Środa 30 maj
  800   800 R. Ciszewski
Wtorek 15 maj Czwartek 31 maj
  800 R. Kołodziej 1800 O powołania
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HARMONOGRAM SPRZĄTANIA KOŚCIOŁA
Maj/Czerwiec 2007

5 maj 2007 Rodzice dzieci komunijnych

12 maj 2007 Rodzice dzieci mających 1 rocznicę komunii

19 maj 2007

Gorol Barbara

Knapek Anna

Michalczyk Wiesława

26 maj 2007

Kołodziej Ewa

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

2 czerwiec 2007

Szuła Małgorzata

Ciszewska ElŜbieta

Kalisz Gertruda

9 czerwiec 2007

Gimlik Ilona

Gracka Jadwiga

Gracka Ewa

16 czerwiec 2007

Rzepiak Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

23 czerwiec 2007

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

30 czerwiec 2007

Tyrała Urszula

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to pro szę zamieni ć się 
między grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmuj ący wszystkie grupy znajduje si ę w 
gablotce z ogłoszeniami parafialnymi)
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Kącik kulinarny: Ciastka owsiane Kącik kulinarny: Ciastka owsiane Kącik kulinarny: Ciastka owsiane Kącik kulinarny: Ciastka owsiane 

- 1 opakowanie
  płatków owsianych
  (0,5 kg)
- 2 jajka
- 1 kostka maragaryny
- 3/4 lub 1/2 szklanki
  cukru
- cukier waniliowy(całe
  opakowanie)
- kilka kropel olejku śmietankowego 
  do ciast
- 1 łyŜeczka proszku do pieczenia
- 1 szklanka m ąki
- sezam(około 3 ły Ŝek) do ciasta 
  i troch ę do posypania  

Rozpuścić margarynę na małym gazie, 
dodać płatki, wymieszać dokładnie i 
uwaŜać Ŝeby się nie przypaliło. Zdjąć z 

gazu, dodać cukier, cukier 
waniliowy, olejek 
śmietankowy, sezam, 
zamieszać, wszystko 
dokładnie (łyŜka albo ręką), 
dodać jajka, mąkę i proszek 
do pieczenia. Wszystko 
jeszcze raz dokładnie 
wymieszać i formować 

ciastka. Do polowy masy moŜna dodać 
kakao (według upodobań). Piec w 
piekarniku około 15-20min. w 
temperaturze 180 stopni C. Zamiast 
sezamu moŜna dodać orzeszki ziemne 
(jeśli są solone, to naleŜy je wypłukać), 
łuskany słonecznik, rodzynki, pistacje, 
orzeszki pinii itp.
Smacznego

gmb

HUMORHUMORHUMORHUMOR

 Proboszcz prosił ojca 
rekolekcjonistę, Ŝeby na ambonie trochę 
zgromił pijaków, bo ich za wiele w parafii.
-  Prosił mnie ks. proboszcz - 
rozpoczyna rekolekcjonista - Ŝebym teŜ 
powiedział słowo o strasznej pladze 
pijaństwa. To naprawdę plaga ludzkości. 
RozróŜniamy picie i upicie. Pić nie jest 
grzechem, ale upić się to grzech - grzech 
brzydki. Jednemu wystarczą dwa kieliszki i 
człowiek gotowy. Innemu trzy wystarczą albo 
cztery. Ja potrzebuję siedem, ale to 
szczególna łaska BoŜa.

*
 Ksiądz głosił kazanie, energicznie 
wymachując rękami, tak Ŝe wypadła mu z 
rękawa karta. Bardzo bowiem lubił grać w 
skata. Dzieci pod amboną ją chwyciły i 
bardzo się śmiały. Ksiądz zapytał, co tam 
mają. Dzieci odpowiedziały:
- Dupka krojcowego.
Chcąc wyjść z sytuacji z godnością, 
kaznodzieja puścił im obrazek ze św. 
Antonim i zapytał, co to za święty. Dzieci nie 
wiedziały. A on na to:

- Widzicie, jakie mocie dzieci! Dupka 
krojcowego znają, a św. Antoniczka nie!

*
 Złośliwy wikary podłoŜył kilka 
pinesek na ambonie, aby skrócić kwieciste 
popisy oracyjne swego proboszcza, 
lubiącego przy tym uderzać pięścią w 
ambonę. Akurat tematem kazania było 
wychowanie dzieci. Proboszcz donośnym 
głosem rozpoczął: „Te wasze dzieci ...", a 
uderzając pięścią w ambonę i podskakując z 
bólu dodał: „To robota wikarego."

*
 W czasie pobytu u sióstr wizytek 
ksiądz Józef Stokowy mówi do kolegi, teŜ 
Józefa:
- Józek, uciekejmy, siostry mają 
koza. Jak nom wleją mleka do kawy, bydymy 
straceni.
Zostali jednak. Siostry podały kawę. Przez 
nieuwagę siostra rzeczywiście wlała mleko.
- Powiem spowiednikowi, Ŝe pokuta 
mom juŜ na pół roku wybrano - desperacko 
postanowił ks. Stokowy.
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 Szczęśliwi, Ŝe płaczą. Ale 
gdybyśmy naprawdę umieli patrzeć, 
zobaczylibyśmy, Ŝe są róŜne łzy. Jedne 
łzy mętne, ciemne. Takimi łzami płaczą 
beksy. Tacy, co chcą zwrócić na siebie 
uwagę. Patrzcie, jaki jestem 
nieszczęśliwy. Patrzcie, jak płaczę. 
Płaczą na pokaz. Płaczą ze złości. 
Rozkapryszone dzieci, które uwaŜają, Ŝe 
wszystko im się naleŜy. Ale przecieŜ tak 
płaczą nie tylko dzieci.
 I są łzy inne. Łzy jasne, często 
płynące z głębi serca, kiedy nikt nie 
widzi. Łzy Ŝalu i skruchy. śe byłem 
niedobry, Ŝe mama przeze mnie była 
smutna. śe komuś zrobiłem przykrość. 
Takie łzy jasne obmywają duszę. Pan 
Jezus je widzi i mówi:
— To dobrze, Ŝe umiesz płakać takimi 
łzami. Jesteś szczęśliwy. Szczęśliwy, Ŝe 
płaczesz. Bo takie łzy najlepiej 
obmywają kaŜdą plamkę, kaŜdy brud z 
twojej duszy. I ja sam, Pan Jezus, nic ci 
nie poradzę, jeśli najpierw nie 
zapłaczesz takimi łzami nad sobą. Więc 
proś o takie łzy, o dar takich łez.
 Ale nie tylko szczęśliwi są ci, 
którzy płaczą łzami Ŝalu. Szczęśliwi są 
ci, którzy płaczą ze smutku, dlatego, Ŝe 
będą pocieszeni.

 Ostatecznie kaŜdy czasem ma 
chęć popłakać. Zaszyć się gdzieś w 
kącie. Smutno. Ale ojciec odnajdzie cię 
w najciemniejszym kącie, wydobędzie, 
weźmie na kolana, choć jesteś juŜ duŜy. 
Przytuli. Jak dobrze być pocieszanym. 
Wtedy radość jest większa, dlatego Ŝe 
przychodzi po smutku. Po deszczu 
jaśniej i piękniej świeci słońce.
 Bo Ŝeby Ŝycie mogło się obejść 
bez bólu i smutku — to przecieŜ 
niemoŜliwe. Wystarczy, Ŝe człowiek 
stłucze sobie kolano.
 śe skaleczy się w palec. śe go 
zaboli ząb. śe wydaje mu się, Ŝe jest 
samotny i nikt go nie kocha. Albo po 
prostu dzień jest smutny, pada deszcz, 
nic się nie klei, Ŝadna zabawa, Ŝadna 
praca.
 Nie zawsze płaczemy łzami. 
Czasem płacz jest schowany głęboko. 
MoŜe to jeszcze smutniejszy, jeszcze 
boleśniejszy płacz. Takie łzy, które płyną 
do środka, do serca i nie widać ich na 
twarzy.
 Ale Pan Bóg je widzi. Rozumie. 
Pocieszy. Przyniesie po smutku radość. 
Kto nigdy nie zapłacze, nigdy nie dozna 
pociechy i radości.

c.d.n.

8 X Radość
czyli o ośmiu błogosławieństwach

Kazania na Górze
(Odcinek 7)

(napisała Anna Kamieńska, wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1985)

Radość trzecia (1)
Błogosławieni, którzy płacz ą, albowiem oni b ędą pocieszeni.


