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SŁOWO BOśE
(Łk 12, 8 -  10)

 A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn 
Człowieczy do niego wobec aniołów BoŜych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego 
wyprę się i Ja wobec aniołów BoŜych. KaŜdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw 
Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi 
Świętemu, nie będzie przebaczone. 

 

 20 maja 25 rocznicę 
święceń kapłańskich świętował 
nasz Ksiądz Proboszcz Antoni.
 Z okazji Twojego jubi-
leuszu, na dalsze lata Ŝycia      
i kapłaństwa, składamy Ŝycze-
nia wdzięczności od ludzi         
i radości dzielenia się tym, co  
w nas najlepsze, a więc darami 
miłości, która rozdawana 
gestem rąk, pięknem słowa, 
czyni nasze Ŝycie wartością 
ponad wartościami. Niech 
Duch Święty obdarza Cię swy-
mi darami. śyczymy święto-
wania kolejnych jubileuszy!

Z modlitewną pamięcią
wdzięczni parafianie!
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budowniczy i pierwszy Proboszcz budowniczy i pierwszy Proboszcz budowniczy i pierwszy Proboszcz budowniczy i pierwszy Proboszcz 

22 maja b.r. zmarł po długiej   
i cięŜkiej chorobie, w 52 roku 
kapłaństwa, Ksiądz Piotr Paweł 
Jarząbek. Ksiądz Piotr był inicjatorem 
budowy naszego śmiłowickiego 
Kościoła. W 1992 roku został miano-
wany pierwszym śmiłowickim pro-
boszczem, którym był przez 10 lat, aŜ 
do 2002 r.

Pogrzeb odbył się 24 maja 
2012 r. o godz. 10 w Kościele NMP 
Matki Zbawiciela w Mikołowie. Mszy 
św. Ŝałobnej w kościele salwatorianów 
przewodniczył ks. abp Damian Zimoń. 
Zmarły Kapłan został pochowany       
w grobowcu zakonnym salwatorianów 
na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

gmb

 6 maja swoją Pierwszą 
Komunię Świętą przyjęło siedmoro 
naszych młodych parafian. Byli to:

1. Dariusz Chodzidło
2. Łukasz Chodzidło
3. Anna Gdaniec
4. Weronika Krajewska
5. Mateusz Kuś
6. Aleksandra Skwarek
7. Paweł Tomala
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 W sobotę 12 maja o poranku dzie-
ci pierwszokomunijne naszej parafii z rodzi-
cami oraz grupą parafian pielgrzymowały do 
sanktuarium maryjnego w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, aby przez ręce Maryi wyrazić 
wdzięczność Bogu za przyjęcie sakramentu 
Ciała i Krwi Pańskiej.
  W Kaplicy Matki BoŜej Kalwaryjs-
kiej przed Cudownym Obrazem ks. Pro-
boszcz celebrował Mszę Św. w intencji dzie-
ci pierwszokomunijnych oraz ich rodzin. Na 
zakończenie uroczystości dzieci składały 
przysięgę wierności Bogu i Jego Matce.     
Z powagą i wielkim przejęciem, patrząc      
w Cudowny Obraz, wypowiadały słowa za-
wierzenia. Kalwaria Zebrzydowska to 
wyjątkowy zespół zabytkowy: barokowa 
bazylika wraz z klasztorem bernardynów 
oraz kaplicami. Główny kościół p.w. Matki 
BoŜej Anielskiej został w 1979 r. przez Jana 
Pawła II podniesiony do rangi bazyliki mniej-
szej. W 1999 r. zespół krajobrazowo-    
architektoniczny Kalwarii Zebrzydowskiej 

został wpisany na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Genezę sanktuarium 
przybliŜył nam o. Terencjan. Kalwaria Ze-
brzydowska to sanktuarium pasyjno-
maryjne. Z Sanktuarium Kalwaryjskim moc-
no związany był papieŜ Jan Paweł II. Przed 
Cudownym Obrazem oraz na kalwaryjskich 
dróŜkach modlił się jako mały chłopiec, 
kardynał i Ojciec Święty. Krótki relaks, czas 
na posiłek, indywidualną modlitwę i zwie-
dzanie. PoŜegnaliśmy Maryję słowami 
pieśni "O Maryjo Ŝegnam Cię..."                 
i wyruszyliśmy do Wadowic-miejsca nar-
odzin papieŜa Jana Pawła II.
 W muzeum zwiedziliśmy wystawę 
"Wadowice Karola Wojtyły". Udaliśmy się 
do bazyliki, do kaplicy bł. Jana Pawła II, 
gdzie wystawione są relikwie - ampułka      
z krwią, Błogosławionego. Indywidualne  
zwiedzanie miasta, czas na popularne 
papieskie kremówki. PoŜegnaliśmy Wado-
wice.
 Wzbogaceni, umocnieni duchowo 
wróciliśmy autokarem do Śmiłowic. Piel-
grzymi wyraŜają serdeczne podziękowania 
ks. Proboszczowi za odprawienie mszy św., 
wspólne modlitwy i śpiew na chwałę Boga   
i Maryi. Serdeczne Bóg zapłać! Dziękujemy 
pani Krystynie za trud włoŜony w zorgani-
zowanie pielgrzymki.

Szczęść BoŜe!
H.H.

Parafialna pielgrzymka do Kalwarii 
Zebrzydowskiej i Wadowic
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na czerwiec 2012 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii Ŝywą 
obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w Ŝyciu 
codziennym.

Intencja misyjna:
 Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją 
toŜsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu 
Ewangelii.

„Jeśli sam jesteś szczęśliwy,„Jeśli sam jesteś szczęśliwy,„Jeśli sam jesteś szczęśliwy,„Jeśli sam jesteś szczęśliwy,
jedynie to czego brakujejedynie to czego brakujejedynie to czego brakujejedynie to czego brakuje

to szczęście innych.”to szczęście innych.”to szczęście innych.”to szczęście innych.”

Drogi solenizancie Twoim celem jako kapłana i 
zarazem Salwatorianina jest doprowadzać ludzi 

do Chrystusa, aby doznali szczęścia 
i Ŝycia wiecznego.

Prosimy więc dobrego Boga za 
wstawiennictwem Matki BoŜej, aby szczęście, 
którego Ty doznajesz  promieniowało z Twego 

wnętrza i „zaraŜało” innych. 
Niechaj Bóg Ci błogosławi i strzeŜe Cię na 

drogach Twojego Ŝycia. 
Tego Ŝyczą parafianieTego Ŝyczą parafianieTego Ŝyczą parafianieTego Ŝyczą parafianie.
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
Czerwiec 2012
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Czerwiec - Wrzesień 2012

9 czerwiec 2012

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

23 czerwiec 2012

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

7 lipiec 2012

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

21 lipiec 2012

Wesołowska Monika

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

4 sierpień 2012

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

18 sierpień 2012

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

1 wrzesień 2012

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

15 wrzesień 2012

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

29 wrzesień 2012

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

JeŜeli 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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Rada Parafialna:

1. Grzegorz Bubała, 
2. Krystyna Kołodziejczyk, 
3. Halina Hanusik, 
4. Dorota Majowska, 
5. Sabina Kisiała, 
6. Dominik Szuster, 
7. Celina Bubała, 
8. ElŜbieta Ciszewska, 
9. Andrzej Mazur

Zespół Charytatywny:

1. Krystyna Michalska, 
2. Jadwiga Sosna, 
3. Janina Szczepanek, 
4. ElŜbieta Wesołowska, 
5. Alicja Pająk, 
6. Pelagia Kołodziej,

gmb

K¹cik humoru
 Patrol wraca ze zwiadu           
i melduje:
- Panie kapitanie, most jeszcze stoi. 
Czołgi przejdą, artyleria przejdzie, ka-
tiusze przejdą, ale piechota w Ŝaden 
sposób nie przejdzie.
- A dlaczego?
- Bo przy moście stoi taaaaaaki pies! 

*
 StraŜacy załoŜyli zespół mu-
zyczny. Na pierwszej próbie kapel- 
mistrz pyta:
- Jaka jest róŜnica miedzy fortepia-
nem a skrzypcami?
- Fortepian dłuŜej się pali! 

*
 SierŜant tłumaczy zasady 
metrycznego układu jednostek:
- W układzie metrycznym woda wrze 
przy 90 stopniach.
Na to szeregowiec:
- Najmocniej przepraszam, panie 
sierŜancie, woda wrze w tempe-
raturze 100 stopni.
- Oczywiście, co za głupia pomyłka! 
To kąt prosty wrze przy 90 stopniach. 

*
 Z czego składa się pies woj-
skowy?

Pies wojskowy składa się z:
1) Osoby wodzącej
2) Linewki łączącej
3) Psa właściwego

*
 Co to jest lufa karabinowa?
- Lufa karabinowa jest to nagwinto-
wany słup powietrza oblany Ŝelazem.

*
 Kapral pyta szeregowca:
- Z czego zrobiona jest lufa karabinu?
- Ze stali.
- Dobrze. A z czego zrobiony jest 
zamek karabinu?
- TeŜ ze stali.
- Źle.
- Dlaczego źle?
- Spojrzcie sami, szeregowy, co tu     
w ksiąŜce napisali: "Zamek zrobiony 
jest z tego samego materiału"

*
Podczas zbiórki kompanii kapral 
mówi do Ŝołnierzy:
- Ci, co znają się na muzyce - wystąp!
Z szeregu występuje czterech.
- Pójdziecie do kapitana. Trzeba mu 
wnieść pianino na ósme piętro.
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Benedykt XVI  (Benedykt XVI  (Benedykt XVI  (Benedykt XVI  (

 /.../Św. Augustyn zapytywał: 
«Quid enim fortius desiderat anima 
quam veritatem?». CzegóŜ dusza prag-
nie na sposób bardziej Ŝarliwy niŜ 
prawdy? Ludzkie oblicze 
społeczeństwa w duŜym stopniu zaleŜy 
od wkładu wychowania w to, by to nie-
odparcie nasuwające się pytanie 
pozostawało Ŝywe. Wychowanie obej-
muje bowiem całościową formację oso-
by, w tym równieŜ wymiar moralny        
i duchowy człowieka, ze względu na 
jego ostateczny cel i dobro 
społeczeństwa, którego jest członkiem. 
ToteŜ, aby wychowywać do prawdy, 
trzeba przede wszystkim wiedzieć, kim 
jest osoba ludzka, znać jej naturę. 
Psalmista patrząc na otaczającą 
rzeczywistość, zastanawia się: «Gdy 
patrzę na Twe niebo, dzieło Twych pal-
ców, księŜyc i gwiazdy, któreś Ty 
utwierdził: czym jest człowiek, Ŝe o nim 
pamiętasz, i czym syn człowieczy, Ŝe 
się nim zajmujesz?» (Ps 8, 4-5). To jest 
podstawowe pytanie, które trzeba sobie 
zadać: kim jest człowiek? Człowiek jest 
istotą, mającą w swym sercu pragnienie 
nieskończoności, pragnienie prawdy — 
nie częściowej, ale zdolnej wyjaśnić 
sens Ŝycia — bowiem został stworzony 
na obraz i podobieństwo Boga. A zatem 
uznanie z wdzięcznością, Ŝe Ŝycie jest 
nieocenionym darem, prowadzi do od-
krycia własnej głębokiej godności          

i nienaruszalności kaŜdej osoby. Dlate-
go wychowanie w pierwszej fazie pole-
ga na uczeniu się dostrzegania            
w człowieku obrazu Stwórcy i, w kon-
sekwencji, głębokiego szacunku dla 
kaŜdej istoty ludzkiej i pomagania in-
nym w prowadzeniu Ŝycia na miarę tej 
najwyŜszej godności. Nie naleŜy nigdy 
zapominać, Ŝe «autentyczny rozwój 
człowieka obejmuje całą osobę we 
wszystkich jej wymiarach», w tym 
równieŜ transcendentnym, i Ŝe nie 
moŜna poświęcać osoby, aby osiągnąć 
jakieś szczególne dobro, czy to eko-
nomiczne, czy społeczne, indywidualne 
czy zbiorowe.
 Jedynie w relacji z Bogiem 
człowiek pojmuje takŜe znaczenie swo-
jej wolności. A zadaniem wychowania 
jest formowanie do autentycznej 
wolności, która nie jest brakiem więzów 
czy domeną wolnej woli, nie jest teŜ 
absolutyzowaniem «ja». Człowiek, 
który siebie uwaŜa za absolut, który 
sądzi, Ŝe nie zaleŜy od niczego i od 
nikogo, Ŝe moŜe robić wszystko, co mu 
się podoba, ostatecznie przeczy 
prawdzie swojej istoty i traci swoją 
wolność. A przecieŜ człowiek jest istotą 
relacyjną, Ŝyjącą w relacjach z innymi, 
a przede wszystkim z Bogiem. Autenty-
cznej wolności nie moŜna nigdy 
osiągnąć, oddalając się od Niego./.../


