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nr 5 (19) maj  2008 (rok 3)     Miesi ęcznik Parafii Matki Boskiej Cz ęstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO  BOśE
(Mt. 28, 16 - 20)

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.  
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich 

i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 

wszystkie dni, aŜ do skończenia świata»

JESZCZE RAZ O EUCHARYSTII (4) (4) (4) (4)
 Przy kaŜdym spotkaniu czymś 

naturalnym są słowa pozdrowienia. Po-

zdrowienie wyraŜa szacunek i uznanie. 

Pozdrowienie łączy równieŜ 

ludzi. Formuła pozdrowienia 

wprowadza element dialogu. 

Zresztą cała Eucharystia jest 

dialogiem, a najpełniej 

moŜemy się o tym przekonać 

rozpatrując strukturę liturgii 

słowa, którą zajmiemy się 

później / czytanie - psalm 

responsoryjny jako odpowiedź; 

ewangelia - wyznanie wiary 

jako reakcja na BoŜe słowo/. 

W naszym polskim mszale, dostosowanym do 

naszych zwyczajów, występuje aŜ sześć 

róŜnych formuł pozdrowienia. Począwszy 

od najbardziej znanego "Pan z Wami" aŜ po 

pozdrowienie zarezerwowane dla biskupa 

"Pokój Wam". Wszystkie pozdrowienia są 

wzięte z Pisma Świętego, najczęściej z listów 

św. Pawła. Pozwólcie, Ŝe wymienię te 

formuły, bo czasem nie 

wszystkie są uŜywane przez 

celebransów. Oprócz wymie-

nionych, są jeszcze 

następujące:

- "Miłość Boga Ojca, łaska 

naszego Pana Jezusa 

Chrystusa i dar jedności w 

Duchu Świętym niech będą z 

wami wszystkimi",

- "Łaska i pokój od Boga, 

naszego Ojca, i od Pana 

Jezusa Chrystusa niech będą z wami",

- "Łaska i pokój od Tego, który jest i który 

był, i który przychodzi, niech będą z wami", 

cd na str. 2
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JESZCZE RAZ O EUCHARYSTII (4) (4) (4) (4)
cd ze str.1

- "Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa 

niech będzie z wami". Chciałem równieŜ 

wytłumaczyć odpowiedź "I z duchem Twoim". 

WyraŜenie "duch" nie odnosi się do psyche 

kapłana, ale bardziej do Ducha BoŜego, 

którego posiada celebrans na mocy święceń 

kapłańskich i w Eucharystii jako alter 

Christus. Słowo "duch" łączy się z charyzmą 

urzędu. WyraŜenie "Pan z Wami" jest 

uznaniem uczestników świeckich za Kościół 

Chrystusowy, a odpowiedź "I z duchem 

Twoim" jest wyznaniem, Ŝe kapłan ma Ducha 

BoŜego dla przewodniczenia słuŜbie BoŜej.

Wszystko o czym mówimy, ma 

miejsce w liturgii w obrzędach wstępnych, 

które przygotowują do uczestniczenia w 

ofierze i uczcie samego Jezusa Chrystusa. 

Potrzebne jest więc wyznanie wiary w BoŜą 

obecność pośród zgromadzonych. Wymowę 

pozdrowienia pogłębia wprowadzenie. Nie 

jest ono obowiązkowe, ale waŜne w 

przygotowaniu wiernych do przeŜywania 

liturgii. Ma być bardzo krótkim 

wprowadzeniem w liturgię dnia. MoŜe je 

głosić kapłan, diakon, bądź odpowiednio 

przygotowany wierny. Przy okazji wymienię 

inne miejsca podczas Eucharystii, podczas 

których moŜna stosować objaśnienia: 1/ 

przed czytaniami, 2/ przed prefacją,

3/ na zakończenie /tzw. ogłoszenia/.

KaŜde z nich ma nieco inny charakter 
i nie powinno być zawsze wykorzystywane.

ks. proboszcz Antoni Cebula SDS

DZIEÑ MATKIDZIEÑ MATKIDZIEÑ MATKIDZIEÑ MATKI
 (26 maja – poniedzia³ek) (26 maja – poniedzia³ek) (26 maja – poniedzia³ek) (26 maja – poniedzia³ek)

Jak co roku w tym dniu ka Ŝdy spieszy z Ŝyczeniami i kwiatkami do swojej 
MAMY, MATEŃKI, MAMULKI.

W związku z czym my równie Ŝ włączamy si ę w te Ŝyczenia i składamy 
wszystkim matkom z serca płyn ące Ŝyczenia, które wyra Ŝamy tymi słowami:

   Tobie, Matko, zawdzięczam istnienie,   
   Ty obdarowałaś mnie Ŝyciem, 
   poniewaŜ zgodziłaś się na mnie.    
   Nigdy nie zdołam się odwdzięczyć.
   Jestem na to za słaby. 
   Zawsze jednak będę o Tobie myślał z wdzięcznością, 
   a Bóg niech Cię nagrodzi!

Wielu z nas nie ma juŜ tu na ziemi tej Najmilszej Kochanej osoby. Ale Ŝyczenia nasze 
i pamięć, a przede wszystkim nasza modlitwa za NIE mogą sięgać poza czas. Więc 

nie zapomnijmy o odwiedzeniu ich grobów, modlitwie, zapaleniu znicza. PrzecieŜ One 
nawet z „tamtej strony” się o nas troszczą.

CWB
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Strona ¯ywego Ró¿añca

Intencje ró Ŝańcowe na maj 2008 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
Aby chrześcijanie w większym stopniu wykorzystywali literaturę, sztukę i 
środki przekazu, sprzyjając rozwojowi kultury, która broni i umacnia wartości 
osoby. 

Intencja misyjna:
Aby Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji i Królowa Apostołów, 
która towarzyszyła apostołom u początków Kościoła, równieŜ i dziś prowadziła 
z matczyną miłością misjonarzy i misjonarki rozsianych po całym świecie.

Dzisiejszy œwiat...
 śyjemy w anonimowym tłumie 
naszych osiedli, ulic, szkół, zakładów 
pracy, miejsc w pociągu, autobusie czy 
tramwaju. Otaczający nas tłumnie ludzie są 
przewaŜnie dla nas obcy, więc jakby ich nie 
było. W środku miast wyrastają pustynie, 
których piaskiem jest samotność, a 
obojętność staje się palącym słońcem. 
Szukamy więc oazy. 
 Poszukujemy drugiego człowieka. 
Pragniemy wspólnoty i prawdziwych więzi 
międzyludzkich. Szczęśliwy jest człowiek, 
gdy na drodze jego poszukiwań staje przed 
nim Zmartwychwstały Jezus Chrystus 
i wiara w Niego. Szczęśliwi jesteśmy, gdy 
na drodze naszego Ŝycia pojawia się 
wspólnota wierzących jako niezwykły znak, 
jako szansa na spotkanie Kogoś (Jezusa 
Chrystusa), Kto mnie zrozumie i pokocha, 
zaakceptuje i poprowadzi przez Ŝycie. 
śycie, o którym pisała Matka Teresa z 
Kalkuty: 
„śycie jest szansą - chwyć ją. 

śycie jest pięknem - podziwiaj je. 

śycie jest radością - próbuj jej. 

śycie jest snem - uczyń je prawdą. 

śycie jest wyzwaniem - zmierz się z nim. 

śycie jest obowiązkiem - wypełnij go. 

śycie jest grą - zagraj w nią. 

śycie jest cenne - doceń je. 

śycie jest bogactwem - strzeŜ go. 

śycie jest miłością - ciesz się nią. 

śycie jest tajemnicą - odkryj ją. 

śycie jest obietnicą - spełnij ją. 

śycie jest smutkiem - pokonaj go. 

śycie jest hymnem - wyśpiewaj go. 

śycie jest walką - podejmij ją. 

śycie jest przygodą - rzuć się w nią. 
śycie jest szczęściem - zasłuŜ na nie. 
śycie jest Ŝyciem - obroń je.” 
Wyraźmy więc wdzięczność Bogu, poprzez 
modlitwę i dbałość o świątynię, za dar 
naszego śmiłowickiego Wieczernika, za 
naszą wspólnotę parafialną.

H.H.    
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MAJOWA HARÓWKA
 Jedna z popularnych piosenek 
mówi, Ŝe „Najpiękniejszy miesiąc to maj...” 
Tak, jest on bez wątpienia najpiękniejszym 
i najbarwniejszym z miesięcy. Widać 
juŜ wyraźnie, Ŝe przyroda 
budzi się do Ŝycia. Łąki są 
pełne kwiatów w sadach 
kwitną drzewa. TakŜe dla nas 
ludzi jest on bardzo waŜny i 
wbrew pozorom bardzo 
pracowity. PoniewaŜ to w tym 
miesiącu jako dzieci 
przyjmowaliśmy Pierwsza 
Komunię Świętą. Pamiętajmy 
więc o naszych dzieciach z parafii, 
które właśnie w tym miesiącu będą 
podchodziły po raz pierwszy do Stołu 
Pańskiego i w pełni zaczną 
uczestniczyć w Eucharystii. Polecajmy 
Je  Bogu w naszych modlitwach. Do 
modlitwy tej włączmy równieŜ 

katechetów i kapłanów, którzy ich uczyli i 
angaŜowali swój czas i siły aby nasze 
pociechy do tego Sakramentu 
doprowadzić.

 Maj jest równieŜ bardzo 
waŜny dla młodzieŜy 
szczególnie tej uczącej 
się. Jest to przecieŜ 

miesiąc matur i wytęŜonej 
pracy tych młodych osób. 

Zwróćmy się więc do Dobrego 
Boga by błogosławił młodzieŜy 
naszej parafii, która 

przygotowuje się do „egzaminu 
dojrzałości”.

 Dla dzieci naszych, jak i dla 
młodzieŜy prosimy o dary Ducha 

Świętego aby ich serca i umysły były 
otwarte na Jego działanie.

 CWB

BO¯E CIA£O
( 22 maja - czwartek)

 W tym roku jak  
wiadomo BoŜe Ciało  przypada 
w maju. W naszej świadomości 
maj jest miesiącem 
maryjnym. Tak więc znów  
Bóg prowadzi nas do 
tajemnicy Eucharystii 
przez Maryję. Prośmy 
więc naszą patronkę o dobre i 
głębokie przeŜycie tego 
święta. Oczyśćmy obejścia 
naszych domów, ulice i 
zagrody. Ale nie zapomnijmy 
o przygotowaniu i 
oczyszczeniu naszych serc. 
Pamiętajmy by godnie i z 
czystym sercem przyjmować 
Pana Jezusa. Otwórzmy  nasze serca i 
włączmy się aktywnie w przygotowanie 

trasy procesji. Nie patrzmy 
bezmyślnie i podziwiajmy, 
Ŝe „ktoś” zrobi ołtarze, Ŝe 
„ktoś” stara się o schludny 
wygląd trasy oraz kościoła. 

Włącz się i Ty aktywnie daj coś 
od siebie, poświęć swój czas. 

Przygotowanie pójdzie 
wtedy szybciej, 

sprawniej. A Ty 
będziesz mógł z 

czystym sumieniem 
powiedzieć, Ŝe miałeś w 

tym dziele swój udział. 
 Niech Bóg błogosławi wszystkim 

tym, którzy aktywnie włączają się w to 
dzieło. Szczęść BoŜe.

CWB



Str. 5

INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE

Czwartek 1 maja Pi ątek 16 maja
1800 O powołania 1800 Za + męŜa Józefa 

Wawrzyniak /6 rocz. śm./ i ++ 
rodziców z rodz. Wawrzyniak 
i Janus

Piątek 2 maja Sobota 17 maja
1800 Z podz. za odebrane łaski 

i z prośbą o dalsze dla 
Pawła z ok. ur.

1800

Sobota 3 maja Królowej Polski Niedziela 18 maja
1800 800

1800 1000 Rocz. I Komunii św.
Niedziela 4 maja 

Wniebowst ąpienie 
Pańskie

1430 R. Gren

800 Poniedziałek 19 maja
1000 Za ++ Piotra i Mariana 

Dyrda i Jacka Dembskiego
1800

1430 Wtorek 20 maja
Poniedziałek 5 maja 1800 R. Bubała
1800 Środa 21 maja
Wtorek 6 maja 1800

1800 Czwartek 22 maja Bo Ŝe Ciało
Środa 7 maja 800

1800 1000

Czwartek 8 maja Pi ątek 23 maja
1800 1800

Piątek 9 maja Sobota 24 maja
1800 R. Kędzia 1800 R. Ciszewski
Sobota 10 maja Niedziela 25 maja
1800 800 R. Kołodziej Antoni
Niedziela 11 maja Zesłanie 

Ducha Świętego
1000 R. Kołodziej Franciszek

800 1430 R. Gorol
1000 I Komunia św. Poniedziałek 26 maja
1430 1800 R. Kawka
Poniedziałek 12 maja Wtorek 27 maja
1800 1800

Wtorek 13 maja Środa 28 maja
1800 Fatimska 1800

Środa 14 maja Czwartek 29 maja
1800 1800

Czwartek 15 maja Pi ątek 30 maja
1800 R. Kołodziej Józef 1800

Sobota 31 maja
1800 R. Miliczek
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Maj/Czerwiec 2008

3 maj 2008

Tyrała Urszula

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

10 maj 2008 Rodzice dzieci komunijnych

17 maj 2008 Rodzice dzieci mających 1 rocznicę komunii

24 maj 2008

Kulij Janina

Geisler Ruta

Szczepanek Janina

31 maj 2008

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Kołodziejczyk Krystyna

7 czerwiec 2008

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

14 czerwiec 2008

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

21 czerwiec 2008

Gorol Barbara

Knapek Anna

Michalczyk Wiesława

28 czerwiec 2008

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

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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K¹cik kulinarnyK¹cik kulinarnyK¹cik kulinarnyK¹cik kulinarny: Pstr¹g z grilla
Składniki (na 5 porcji)

3 świeŜe pstrągi
masło
cytryna
zielona pietruszka
sól
pieprz
oliwa z oliwek
Wykonanie 
 Pstrągi rozcinamy i 
wyciągamy 
wnętrzności, 
następnie płuczemy 
je w zimnej wodzie. 
Po osuszeniu 
papierowymi ręcznikami 
smarujemy na zewnątrz i w środku oliwą z

 oliwek. Do środka wkładamy po 2 połówki 
plastra cytryny , kilka wiórków masła, natkę 
pietruszki solimy wg uznania, dodajemy 
pieprzu. Na zewnątrz jeszcze raz obficie 
smarujemy oliwą z oliwek i wkładamy do 
stalowej, zamykanej siatki do pieczenia ryb. 
Następnie kładziemy siatkę na ruszcie grilla 
(węgle muszą być dobrze rozgrzane). 
Pieczemy po kilka minut z obu stron. Jeśli 
pojawią się płomienie spryskujemy węgle wodą.
WAśNE!!!
Ryby i siatę smarujemy wyłącznie oliwą z 

oliwek, bo inny tłuszcz nie 
zapobiegnie przywarciu ryby 
do stalowej siatki i rusztu, co 
spowoduje rozpadanie się 
tuszki.

gmb

HUMORHUMORHUMORHUMOR
 W rozmowie z piłkarzem 
Zbigniewem Bońkiem papieŜ Jan Paweł 
II powiedział: „Za pana to zapłacono, a 
za mnie nie."

*
 Spotykają się przedstawiciele 
trzech wielkich religii i debatują nad 
wszechmocą BoŜą. Ksiądz mówi, Ŝe 
była wielka burza, wiatr łamał drzewa, a 
wtedy zwrócił się w modlitwie do Pana 
Boga i nagle wokół niego zapanował 
spokój, zaświeciło słońce. Imam 
wychwala wszechmoc Allaha, opisując 
swoje przeŜycie: Jestem na pustyni. 
Nagle burza piaskowa, a ja wznoszę 
modlitwy do Allaha i nagle tam, gdzie 
stoję, piękna pogoda, słońce - słowem 
cud."  Rabin mówi: „To nic. Bóg w 
judaizmie jest wszechpotęŜny." I 
opowiada: Jest szabat. Wchodząc do 
synagogi, zauwaŜyłem leŜący portfel 
pełen banknotów dolarowych. Nie wolno 
mi się schylić i cokolwiek zrobić." Wtedy 
wznoszę ręce do góry i słyszę głos 
Boga: „Szabat trwa wokół ciebie, a tu, 
gdzie stoisz, jest wtorek."

*

 Przez zieloną granicę chciało 
przejść dwóch kolegów, Józek i Franek. 
Nie wiedzieli, jak to zrobić, aŜ wpadli na 
pomysł, Ŝeby przebrać się za krowę. 
NałoŜyli płachtę, zrobili krowią głowę i 
ogon. Idą, aŜ tu Franek, ten z tyłu, 
wrzeszczy: „Te, Józek, uciekejmy gibko, 
byk za nami leci."

*
- Francik przyjechoł z wojska na 
urlop. Poszli razem z Mariką, jego 
narzeczoną, nad Odrę. Siedzą tak na 
brzegu, patrzą sobie w oczy i po 
pewnym czasie Marika mówi: „A teroz, 
Francik, weź se to, na co mosz ochota." 
Francik myśli, myśli i wymyślił: „Mie tam 
dwa razy nie trza godać". Łaps koło i 
wieje.

*
 Mały Francik płacze, strasznie 
się drze. Mama pyta, co się stało. A on 
na to:
- Tata się młotkiem w palec rypli.
- A czamu ty beczysz? - 
kontynuuje matka.
- Ja, jo się wprzód tyŜ śmioł!
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Msza święta,    Liturgiczne ABC 
(fragmenty)

Ks. Maciej Zachara MIC
(Odcinek 4)

Dzieje celebracji Eucharystii

Liturgiczna geneza Eucharystii -
Ŝydowska uczta świąteczna (1)

 W naszej kulturze spoŜywanie 
posiłków stało się czynnością przede 
wszystkim praktyczną, słuŜącą zaspokojeniu 
głodu, zaś zwyczaj odmawiania modlitw 
przed i po posiłku bywa ośmieszany jako 
przykład niezrozumiałej dewocji lub 
zabobonnego lęku. W Izraelu, w czasach 
Jezusa, posiłek miał jednak znaczenie 
zdecydowanie głębsze. Wspólne 
spoŜywanie posiłku było znakiem głębokiej 
komunii między osobami zgromadzonymi 
przy jednym stole, a ponadto sama czynność 
jedzenia miała teologiczne znaczenie i 
odnosiła się do historii zbawienia. Ojciec 
narodu wybranego, Abraham, otrzymał od 
Boga podwójną obietnicę: potomstwa i ziemi 
(Rdz 12,1-2), zaś przedmiotem obietnicy 
danej Izraelitom wychodzącym z niewoli 
egipskiej była ziemia opływająca w mleko i 
miód (Wj 3,8). Wejście do Ziemi Obiecanej i 
moŜliwość spoŜywania z owoców tej ziemi 
były znakami Przymierza oraz wierności 
Boga danej Izraelowi obietnicy. Jedzenie to 
dla Izraelity coś więcej niŜ tylko samo 
zaspokojenie głodu; to takŜe, w pełnym tego 
słowa znaczeniu, przyjęcie daru Przymierza. 
W tym kontekście łatwo pojąć, dlaczego 
posiłkom towarzyszy modlitwa 
błogosławienia Boga. Trzeba teŜ podkreślić, 
Ŝe modlitwa Izraelity przy stole nie jest 
prośbą o pobłogosławienie przez Boga 
posiłku, podobną do znanej nam prośby: 
„Pobłogosław, Panie BoŜe, nas i te dary...". 
Nie jest ona odmawiana po to, aby uświęcić 

posiłek, który bez niej byłby świecki. Jest 
dokładnie odwrotnie: posiłek, będący 
znakiem Przymierza z Bogiem, juŜ jest 
święty jako taki. Pokarm, jako dar Boga, juŜ 
jest przez Niego pobłogosławiony i dlatego 
na znak wdzięczności trzeba wznieść 
modlitwę błogosławienia i dziękczynienia, 
np.: „Błogosławiony jesteś, Panie, nasz 
BoŜe" lub „Dzięki Ci składamy, Panie, nasz 
BoŜe".
 Niestety nie dysponujemy 
liturgicznymi tekstami Ŝydowskimi z czasów 
Jezusa, dlatego nie moŜemy wiedzieć, jaki 
dokładnie przebieg miała Ostatnia 
Wieczerza i jakimi słowami modlił się Jezus 
do Ojca podczas łamania chleba oraz 
wznoszenia kielicha z winem. Ewangeliści 
mówią tylko ogólnie 0 „błogosławieniu" lub 
„dziękczynieniu". Najstarsze zachowane 
teksty liturgiczne (IX-X w.) dają nam taki 
obraz hebrajskiej uczty świątecznej:

Błogosławie ństwo nad winem (kiddusz)
 Najpierw ojciec rodziny (...), 
poprosiwszy o pozwolenie znaczniejszych 
gości i zwracając wzrok ku kielichowi, 
wypowiada nad nim błogosławieństwo:
Błogosławiony jesteś, Panie, nasz BoŜe, 
Królu wszechświata, który stwarzasz owoc 
winnego krzewu.
I dodaje specjalne błogosławieństwo dla 
uświęcenia dnia szabatu lub innego święta.
Wszyscy obecni otrzymują nieco wina z 
kielicha, kaŜdy do swego naczynia, i wypijają 
— najpierw ojciec rodziny, potem wszyscy 
pozostali.


