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Nr 6 (44) czerwiec 2010 (rok 5)             Miesi ęcznik Parafii Matki Boskiej Cz ęstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO BOśE
(Mk 14, 22 - 25)

  A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im 
mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy 
dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew 
Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie 
będę juŜ pił z owocu winnego krzewu aŜ do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w 
królestwie BoŜym». 

Ksi¹dz Proboszcz SeniorKsi¹dz Proboszcz SeniorKsi¹dz Proboszcz SeniorKsi¹dz Proboszcz Senior
Piotr Jarz¹bekPiotr Jarz¹bekPiotr Jarz¹bekPiotr Jarz¹bek

29 czerwca 2010 r.29 czerwca 2010 r.29 czerwca 2010 r.29 czerwca 2010 r.
Jubileusz:Jubileusz:Jubileusz:Jubileusz:

50 lat Kap³añstwa50 lat Kap³añstwa50 lat Kap³añstwa50 lat Kap³añstwa
75 - ta rocznica Urodzin75 - ta rocznica Urodzin75 - ta rocznica Urodzin75 - ta rocznica Urodzin

ImieninyImieninyImieninyImieniny
„Jeśli Ty nie wybierzesz swojej drogi „Jeśli Ty nie wybierzesz swojej drogi „Jeśli Ty nie wybierzesz swojej drogi „Jeśli Ty nie wybierzesz swojej drogi 

los ją wybierze za Ciebie” los ją wybierze za Ciebie” los ją wybierze za Ciebie” los ją wybierze za Ciebie” 
Ty nasz drogi księŜe seniorze, nasz dostojny Jubilacie sam dokonałeś wyboru swej drogi 

i chwała Ci za to. Gdyby nie było Ciebie na naszej drodze nie było by tej świątyni. Ten kościół to 
Twoje dzieło. Naszymi rękami wznosiliśmy te mury. Ale to Twoja wizja go budowała zanim jeszcze 
połoŜono kamień węgielny. Na pewno na Twojej drodze kapłańskiej,  jak i w Ŝyciu prywatnym 
napotykałeś na przeszkody, ale gdyby nie było przeszkód nie byłoby teŜ i sukcesów. Na dalsze lata 
Ŝycia oraz kapłaństwa niechaj Ci dobry Bóg błogosławi, obdarzy Cię zdrowiem oraz pogodą ducha. 
PoniewaŜ prawdziwą radość potrafi odczuwać tylko ten, kto zaznał prawdziwego cierpienia.  
   Moc Ŝyczeń z okazji Twoich jubileuszy 
   z serca składają  ksiądz proboszcz Antoni, ksiądz Andrzej 
   oraz wdzięczni parafianie.  
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Wakacyjne pocz¹tkiWakacyjne pocz¹tkiWakacyjne pocz¹tkiWakacyjne pocz¹tki
Zazwyczaj w czerwcu 

przypada jedno z piękniejszych świąt 
katolickich, a mianowicie, BoŜe Ciało – 
Uroczystość Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa. Zapoczątkowuje ono 
myśli o wakacjach, dlatego taki tytuł 
nosi to rozwaŜanie.

BoŜe Ciało wyrosło z 
poboŜności wiernych. Na powstanie 
tego święta w XIII w. złoŜyły się 
następujące czynniki:
- pragnienie ogl ądania Hostii 
/podczas Mszy Św. było to za 
krótko/,
- adoracji Naj świętszej 
Eucharystii poza Msz ą Św.,
- podniesienie Hostii i 
Kielicha na Mszy Św.,
- kwestionowanie realnej 
obecno ści Chrystusa w Eucharystii 
/ tzw. herezja Berengariusza/,
- wizje Julianny z Retine.

Jest to święto barwne              
i radosne, ale takŜe pełne wiary           
i zamanifestowania tej wiary poprzez 
udział w procesji teoforycznej / theos – 
Bóg, fore – nieść/. Pielgrzymki             
i procesje zawsze w chrześcijaństwie 
przypominają o tym, Ŝe człowiek to 
homo viator – w drodze.

Czasem powtarzamy takie 
zdanie, Ŝe „po BoŜym Ciele nie ma 
księdza w kościele”. To sugeruje, Ŝe 
zaczynają się wakacje. Czas wolny to 
takŜe czas regeneracji swojego ducha. 
W czasie roku szkolnego i pracy 
czynimy to w niedzielę – dzień Pana i 
dzień odpoczynku. W wakacje mamy 
na regenerację ciała i ducha więcej 
czasu. Mamy moŜliwość 
uczestniczenia w rekolekcjach, 

pielgrzymkach pieszych. Korzystajmy 
z tych form wzmocnienia ducha.

W naszej parafii pielgrzymki 
autokarowe są taką namiastką 
bliskości Boga, a takŜe okazją do 
zawiązywania głębszej wspólnoty 
parafialnej. Po BoŜym Ciele jest ksiądz 
w kościele dla tych pielgrzymujących i 
sam teŜ odbudowuje się duchowo. 
Zapraszamy na wspólne 
pielgrzymowanie.

Ks. Proboszcz Antoni Cebula
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Prze¿yjmy czerwiec przy Sercu Jezusa i Maryi!Prze¿yjmy czerwiec przy Sercu Jezusa i Maryi!Prze¿yjmy czerwiec przy Sercu Jezusa i Maryi!Prze¿yjmy czerwiec przy Sercu Jezusa i Maryi!

 W czerwcu nasze serce, modlitwy i my śli powinny by ć przy Sercu Bo Ŝym 
i Sercu Maryi.
 W tym miesi ącu bowiem na Ŝyczenie Samego Jezusa czcimy 
Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Naj świętszej Marii Panny. 
Serce - słowo znane, powtarzane, powszechne i oczyw iste. Serce posiada ka Ŝdy, 
a w sercu ukrytych jest wiele tajemnic i do świadcze ń. Dla wierz ących 
najwa Ŝniejsze jest Serce Jezusa. Serce kojarzy si ę z Miło ścią, nic wi ęc dziwnego, 
Ŝe Jezus posłu Ŝył si ę znakiem serca, aby przypomnie ć nam o Swej Miło ści. 
Objawiaj ąc Swoje Serce św. Małgorzacie Marii Alacogue, chciał nam powiedzie ć: 
Kocham ci ę. Nie bój si ę! Ja wezm ę twoje Ŝycie w Swoje r ęce. Zaufaj Mi. Patrz na 
Moje Serce i pozwól, bym upodobnił twoje serce do M ojego. Miej tylko otwarte 
serce! Wobec istniej ącego zła Jezus domaga si ę, byśmy czcili Jego Serce, 
przyjmowali Komuni ę świętą wynagradzaj ącą i adorowali Go w Naj świętszym 
Sakramencie. 

 Czy my potrzebujemy Serca 
BoŜego? KaŜdy z nas ma z czym przyjść do 
Serca Jezusowego. Jezus otwiera dla nas 
Serce, zaprasza wszystkich poranionych i 
smutnych, aby ich pokrzepić i ukoić. Serce 
Jezusa - ciche, łagodne, delikatne, pokorne, 
dalekie od wyniosłości, emanuje pokojem i 
przelewa miłość na tych, którzy chcą 
przebywać w Jego bliskości. Nikt nie ukochał 
nas bardziej niŜ Jezus i nikt nie ukocha. Litania 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa ukazuje 
nam, Ŝe Serce BoŜe jest godne czci i miłości, 
jest samą dobrocią i wzorem do naśladowania. 
Miejmy tylko odwagę przyznać się, Ŝe 
potrzebujemy Boga i Jego Miłości, która 
objawiła się w Sercu Pana Jezusa. Jak 
odpowiedzieć na Miłość Serca BoŜego do nas? 
Odpowiedzią moŜe być nasza miłość do Boga 
i drugiego człowieka. Bóg pragnie przyjaźni z 
nami, a zbliŜyć się do Niego moŜemy tylko 
przez Serce Jezusa. Kiedy kochamy i czcimy 
Serce BoŜe? Serce Jezusa pragnie czegoś 
więcej niŜ tylko odmawiania modlitw, litanii, czy 
kontemplowania obrazów Jego Serca, bo 
wtedy moŜemy pozostać na poziomie uczuć, 
bez głębszego wejścia w przyjaźń z Bogiem. 
Chodzi o coś więcej, o to, abyśmy teŜ kochali 
kaŜdego, kto jest obok nas, tak jak kocha go 
Bóg. Wyrazem Kultu Serca BoŜego będą 
zatem zwyczajne, codzienne gesty miłości, 
które staną się normalnym sposobem naszego 
Ŝycia. Miłość bliźniego, postępowanie wobec 
niego będą najlepszym wyrazem miłości i kultu 
Serca BoŜego. Kochamy Serce BoŜe, 
zwłaszcza gdy kochamy Serce Maryi, a mamy 
do tego wiele powodów; Serce Maryi jest po 
Sercu Jezusa najdoskonalsze, jest Sercem 

Matki Boga, skarbnicą łask, to pierwsze 
"Tabernakulum" dla Serca Jezusowego. 
Powinno nas, to skłaniać do miłości 
Niepokalanego Serca Maryi. Czym powinna 
odznaczać się ta miłość? Zachęcaniem innych 
do poznania i miłości Maryi, bo Ona zasługuje 
na to. Ona dobrze zna Serce Syna i wie, jak do 
Niego dotrzeć, aby nam pomagać. "Postanowił 
bowiem Pan Bóg - powie św. Bernard - nic nie 
udzielać inaczej, jak przez ręce Maryi, po 
wyproszeniu Jej przeczystym Sercem". Matka 
Najświętsza zaś w Fatimie objawi: "Jezus chce, 
abym była bardziej znana i miłowana" 
Otrzymaliśmy proste lekarstwo na zło - Kult 
Niepokalanego Serca Maryi. Ale, aby łaska 
BoŜa mogła w nas działać trzeba, by nasze 
serca były czyste, abyśmy mogli na dobre 
zjednoczyć się z Sercem Jezusa i Maryi. 
Pomyślmy zatem, aby zacząć Ŝyć blisko Obu 
Serc, by często przyjmować Jezusa do swego 
serca, adorować Go, dać Mu się kochać, 
otworzyć swoje serce i pozwolić Jezusowi, by 
je upodabniał do Swego Serca. Pomagajmy 
słabszym, chorym i zagubionym, odmawiajmy 
Litanię do Serca BoŜego, rozwaŜajmy 
tajemnice róŜańcowe by dobrze poznać Serce 
Maryi. Ona zawsze poprowadzi nas do Jezusa, 
do Jego kochającego nas Serca i pomoŜe nam 
dostrzegać PrzenajdroŜszą Krew płynącą z 
Jego zbolałego Serca. Być blisko Serca Boga z 
Maryją i przez Maryję. Usłyszeć szept płynący 
z Jej Najczystszego Serca. Poznać ciepło 
bliskości Serca Matki...

opr. Maria Pelc - Łańcut
Z Parafii, czerwiec 2009

Z portalu internetowego: www.prasaparafialna.pl 
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Intencje ró Ŝańcowe na czerwiec 2010 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:

 Aby wszystkie instytucje krajowe i międzynarodowe zobo-
wiązały się do zapewnienia szacunku Ŝyciu ludzkiemu od 
poczęcia aŜ do naturalnej śmierci. 

Intencja misyjna:

 Aby Kościoły w Azji, które są «małą owczarnią», otoczoną 
przez ludność niechrześcijańską, potrafiły głosić Ewangelię i 
dawać świadectwo radosnego przylgnięcia do Chrystusa.

Strona ¯ywego Ró¿añca

¯YCZENIA
Drogi Ksiê¿e Proboszczu

„KaŜdego dnia odkrywaj cud jaki przygotował Ci Bóg.„KaŜdego dnia odkrywaj cud jaki przygotował Ci Bóg.„KaŜdego dnia odkrywaj cud jaki przygotował Ci Bóg.„KaŜdego dnia odkrywaj cud jaki przygotował Ci Bóg.
  PodąŜaj śladami Jezusa, Ŝyj dla prawdy i miłości,   PodąŜaj śladami Jezusa, Ŝyj dla prawdy i miłości,   PodąŜaj śladami Jezusa, Ŝyj dla prawdy i miłości,   PodąŜaj śladami Jezusa, Ŝyj dla prawdy i miłości, 

  a znajdziesz cud szczęścia.”   a znajdziesz cud szczęścia.”   a znajdziesz cud szczęścia.”   a znajdziesz cud szczęścia.” 

Nasz drogi solenizancie na swej drodze Ŝycia oraz w  kapłaństwie zawsze patrz Nasz drogi solenizancie na swej drodze Ŝycia oraz w  kapłaństwie zawsze patrz Nasz drogi solenizancie na swej drodze Ŝycia oraz w  kapłaństwie zawsze patrz Nasz drogi solenizancie na swej drodze Ŝycia oraz w  kapłaństwie zawsze patrz 
na Jezusa. Niech On będzie dla Ciebie drogowskazem i bramą, niech Ci na Jezusa. Niech On będzie dla Ciebie drogowskazem i bramą, niech Ci na Jezusa. Niech On będzie dla Ciebie drogowskazem i bramą, niech Ci na Jezusa. Niech On będzie dla Ciebie drogowskazem i bramą, niech Ci 

błogosławi i niechaj Cię strzeŜe na dalsze lata Ŝycia i posługi kapłańskiej. błogosławi i niechaj Cię strzeŜe na dalsze lata Ŝycia i posługi kapłańskiej. błogosławi i niechaj Cię strzeŜe na dalsze lata Ŝycia i posługi kapłańskiej. błogosławi i niechaj Cię strzeŜe na dalsze lata Ŝycia i posługi kapłańskiej. 

Tego z serca Ŝyczą wdzięczni parafianieTego z serca Ŝyczą wdzięczni parafianieTego z serca Ŝyczą wdzięczni parafianieTego z serca Ŝyczą wdzięczni parafianie

13 czerwca 201013 czerwca 201013 czerwca 201013 czerwca 2010
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
Czerwiec 2010
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Czerwiec - Lipiec 2010

5 czerwca 2010

Kulij Janina

Geisler Ruta

Szczepanek Janina

12 czerwca 2010

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

19 czerwca 2010

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

26 czerwca 2010

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

3 lipca 2010

Gorol Barbara

Knapek Anna

Michalczyk Wiesława

10 lipca 2010

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

17 lipca 2010

Szuła Małgorzata

Ciszewska ElŜbieta

Kalisz Gertruda

24 lipca 2010

Gracka Ewa

Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

31 lipca 2010

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

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: Paszteciki z miêsem  

Składniki:
farsz:
1,5 kg mięsa wieprzowego (boczek lub 
łopatka)
2 cebule, czosnek, majeranek, pieprz, 
sól, liść laurowy
ciasto :
10 dag droŜdŜy
200 g śmietany 12%
200g margaryny do pieczenia
70 dag mąki (typ 550)
2 Ŝółtka
1 jajko
1/2 łyŜeczki cukru, łyŜeczka płaska soli
Przygotowanie:
 Farsz mi ęsny: mięso ugotuj z 
cebulą, liściem laurowym, dodaj ze 4 ząbki 
czosnku. Następnie przemiel mięso przez 
maszynkę i przesmaŜ na patelni, dopraw 
do smaku majerankiem, solą, pieprzem. 
Pozostaw do ostudzenia
Ciasto: mąkę z margaryną posiekaj dodaj 
śmietanę, droŜdŜe, jajko i Ŝółtka jaj, sól, 

cukier, zagnieć ciasto, powinno odstawać 
od blatu, wałkuj placki na blacie w formie 
prostokąta, układaj wzdłuŜ wałek z mięsa 
zawiń końce, aby powstał rulon, odetnij go 
od reszty ciasta i pokrój go w poprzek, 
uformowane paszteciki układaj w 
odstępach na posmarowanej tłuszczem 
blasze i piecz w piekarniku w temp. ok. 
220 o C ok. 10 -15 min.
MoŜna równie Ŝ uŜyć gotowego ciasta 
francuskiego lub półkruchego.

gmb

K¹cik humoru
Do pokoju hrabiego wchodzi lokaj i 
mówi:
- Panie hrabio, znowu przyszedł ten 
Ŝebrak, który twierdzi, Ŝe jest pana 
bliskim krewnym i Ŝe moŜe tego 
dowieść.
- To chyba jakiś idiota?
- Ja teŜ tak pomyślałem, ale to jeszcze 
nie dowód!

*
- Janie…
- Tak panie
- Zabij te muchę, chce być sam.

*
Hrabia: Janie jak szybko jedziemy???
Jan:20 km/h panie.
Hrabia: Janie...przyspiesz do 30 chce 
spojrzeć śmierci w oczy.

*
Hrabia mówi do Jana:
- Janie, idź podlej kwiaty na dworze
- Ale przecierz pada deszcz panie 
hrabio
- To weź parasol!

*
- Janie!
- Słucham pana.
- Czy moŜesz przysunąć tu fortepian?
- Tak, panie hrabio. Będzie Pan grał?
- Nie, ale zostawiłem tam cygaro. 

*
Hrabina pyta sługi:
- Janie, co robi Hrabia?
- LeŜy i nie oddycha.
Na to hrabina:
- A tak, on zawsze był leniwy.
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Duch Œwiêty Ÿród³em nadprzyrodzonej jednoœci Duch Œwiêty Ÿród³em nadprzyrodzonej jednoœci Duch Œwiêty Ÿród³em nadprzyrodzonej jednoœci Duch Œwiêty Ÿród³em nadprzyrodzonej jednoœci 
i p³omieniem przemieniaj¹cym sercai p³omieniem przemieniaj¹cym sercai p³omieniem przemieniaj¹cym sercai p³omieniem przemieniaj¹cym serca

Benedykt XVIBenedykt XVIBenedykt XVIBenedykt XVI
Fragmenty (23 maja 2010)Fragmenty (23 maja 2010)Fragmenty (23 maja 2010)Fragmenty (23 maja 2010)

BIULETYN PARAFIALNY
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Redaktor Naczelny: Ks. Proboszcz Antoni Cebula
Redaktor Techniczny: Grzegorz Bubała

Adres redakcji: ul. Jesionowa 11, 43-190 Mikołów Śmiłowice, tel.: (032) 226 14 65
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(Pismo przeznaczone na wewnętrzny uŜytek parafii)

O naturze Kościoła jako 
nadprzyrodzonym dziele jedności rodzaju 
ludzkiego, którego nie da się porównać z 
jakimkolwiek projektem politycznym, mówił 23 
maja przed południem Benedykt XVI. W 
uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
kończącą okres wielkanocny, PapieŜ odprawił 
w bazylice watykańskiej uroczystą liturgię. W 
homilii zwrócił uwagę, Ŝe Pięćdziesiątnica jest 
dopełnieniem dzieła Syna BoŜego, który 
umarł na krzyŜu, zmartwychwstał i powrócił do 
Ojca, a teraz tchnie w ludzkie dzieje nową 
energię będącą kolejnym samoobjawieniem 
się Boga przemieniającym świat. 

„Tam, gdzie istnieją rozdarcia i 
obcość, energia ta tworzy jedność i 
zrozumienie – mówił Ojciec Święty. – 
Rozpoczyna się proces ponownego 
zjednoczenia róŜnych części rodziny ludzkiej, 
podzielonych i rozproszonych. Ludzie, 
sprowadzeni często do współzawodniczących 
i skonfliktowanych ze sobą jednostek, 
dotknięci przez Ducha Chrystusowego 
otwierają się na doświadczenie komunii, które 
angaŜuje do tego stopnia, Ŝe tworzy się z nich 
nowy organizm, nowy podmiot: Kościół. Taki 
jest skutek dzieła BoŜego: jedność. Dlatego 
teŜ jest ona znakiem rozpoznawczym, 
wizytówką Kościoła w ciągu jego dziejów. Od 
samego początku, od Pięćdziesiątnicy, 
przemawia on wszystkimi językami. Kościół 
powszechny ma pierwszeństwo przed 
Kościołami partykularnymi, które powinny 
zawsze dostosowywać się doń zgodnie z 
kryteriami jedności i powszechności. Kościół 
nigdy nie pozostaje więźniem granic 
politycznych, rasowych i kulturowych; nie da 

się go pomylić z państwami czy nawet 
federacjami państw, albowiem ta jedność ma 
charakter odmienny i zmierza ku 
przekroczeniu wszelkich ludzkich granic”. 

„Jedność Ducha objawia się w 
wielości zrozumienia – kontynuowała PapieŜ. 
– Kościół ze swej natury jest jeden i 
róŜnorodny, przeznaczony do Ŝycia wśród 
wszystkich narodów i ludów, w 
najprzeróŜniejszych kontekstach 
społecznych. Odpowiada on swemu 
powołaniu do bycia znakiem i narzędziem 
jedności całego rodzaju ludzkiego jedynie 
wtedy, gdy pozostaje odrębny od 
jakiegokolwiek państwa czy konkretnej 
kultury. Zawsze i wszędzie Kościół ma być 
prawdziwie katolicki i powszechny, być 
domem dla wszystkich, w którym kaŜdy moŜe 
się odnaleźć”.
 „Drodzy bracia i siostry, zawsze 
potrzebujemy słyszeć od Pana Jezusa to, co 
często powtarzał On swym przyjaciołom: «Nie 
lękajcie się» - mówił PapieŜ. – Niczym 
Szymon Piotr i inni musimy pozwolić, by Jego 
obecność i łaska przemieniły nasze serca, 
wciąŜ podatne na ludzkie słabości. Musimy 
uświadomić sobie, Ŝe stracić coś, a nawet 
samych siebie dla prawdziwego Boga, Boga 
miłości i Ŝycia, znaczy tak naprawdę zyskać, 
odnaleźć siebie w pełni. Kto zawierza 
Jezusowi, juŜ w tym Ŝyciu doświadcza pokoju 
i radości serca, których świat dać ani odjąć nie 
moŜe. Warto zatem pozwolić się dotknąć 
przez płomień Ducha Świętego! Ból, który to 
powoduje jest konieczny dla naszej 
przemiany. Jest to rzeczywistość krzyŜa”.


