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SŁOWO BOśE
(Łk 24, 45 - 53)

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma i rzekł do nich: «Tak jest 
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego 
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, 
począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was 
obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aŜ będziecie przyobleczeni 
mocą z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił 
ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś 
oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali    
w świątyni, błogosławiąc Boga.

Modlitwa o wstawiennictwo 
Jana Pawła II

Janie Pawle II nasz święty 
orędowniku, WspomoŜycielu w trudnych 
sprawach Ty, który swoim Ŝyciem 
świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi 
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi            
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać  
innym. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiar-
owane za bliźnich, co dzień zbliŜałeś się do 

świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennic-
two w mojej sprawie...

Wierząc, Ŝe przez Twoją wiarę, 
modlitwę i miłość pomoŜesz zanieść ją do 
Boga Z ufnością w miłosierdzie BoŜe i moc 
Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez   
Jezusa i Maryje Za Twoim przykładem 
zbliŜać się do Boga.

Ojcze nasz... 
Zdrowaś Maryjo... 
Chwała Ojcu...
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 W dniu 7 maja br. odbyło się 
spotkanie Rady Parafialnej, Charyta-   
tywnej i Zespołu Synodalnego. Ksiądz 
Proboszcz zwołał to zebranie aby 
przekazać nam trzy waŜne sprawy.
 Sprawa związana ze Światowymi 
Dniami MłodzieŜy, które odbędą się         
w Krakowie w 2016 r. Ks. Arcybiskup 
zarządził aby juŜ zadeklarować się           
w kwestii przyjęcia przyjezdnych piel-
grzymów na ewentualne noclegi. Tu skie-
rowany jest apel szczególnie do tych 
którzy znają obce języki, aby móc się 
dogadać.
 Sprawy związane z Synodem.  
W tej sprawie będzie nam ks. Proboszcz 
sukcesywnie przekazywał wiadomości po 
spotkaniach w Kurii.

 Jubileusz księdza Alojzego 
Gorola. W tej sprawie podjęliśmy decyzję, 
Ŝe zbierzemy datki od parafian, aby 
zakupić kwiaty i drobny prezent. Dnia 18 
maja o godz. 14:30 kiedy ks. Alojzy 
odprawiał swoją mszę św., delegacja 
parafian wręczyła mu prezent.
 Jeszcze odnośnie jubileuszy      
w naszej parafii. Dnia 28 maja obchodził 
swoją 20 rocznicę święceń kapłańskich 
ks. Sławomir Soczyński, zaś 13 czerwca 
nasz ks. Proboszcz obchodzi swoje imie-
niny i urodziny zarazem. O tych wydarze-
niach teŜ nie wolno nam zapomnieć. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich parafian 
na msze św. które odbędą się w ich in-
tencjach.

CWB

Spotkanie Rady Parafialnej, Charytatywnej 

7 maja 2014

Pielgrzymka
6 maja 2014

 W dniu 4 maja sześcioro dzieci         
z naszej parafii po raz pierwszy przyjęło Pana 
Jezusa do swoich serc. Aby podziękować Panu 
Bogu w dniu 6 maja dzieci wraz z ks. Probosz-
czem i 43 osobami udały się z pielgrzymką 
autokarową do sanktuarium św. Anny na Górze 
Świętej Anny. O godz. 9 ks. Proboszcz odprawił 
Mszę Świętą w intencji dzieci pierwszo-komu-
nijnych i pielgrzymów. Po Mszy Świętej Ojciec 
Franciszkanin opowiedział nam historię sanktu-
arium: Sanktuarium Św. Anny odwie-
dzane jest przez 500 lat. Św. Anna to 
babcia Jezusa, jest patronką matek, ko-
biet rodzących, wdów i ubogich. Św. An-
na urodziła się w Judei, gdzie w Betlejem 
był jej rodzinny dom. Rodzice – Natan     
i Maria byli potomkami królewskiego rodu 
Dawida. Anna otrzymała od swoich rodz-
iców staranne wychowanie, pogłębione 
przez słuŜbę w świątyni jerozolimskiej. 
Kiedy miała 24 lata poślubiła swojego 
męŜa Joachima. Joachim takŜe pochodził 
z pokolenia Dawidowego. Przez 20 lat nie 
doczekali się potomstwa. Pewnego dnia 
Anna udała się do ogrodu, opłakiwać 
swoje Ŝycie i modlić się do Boga. Wtedy 

ukazał się jej Anioł, który zapowiedział nar-
odzenie dziecka. W 45 roku Ŝycia Anny, dnia 8 
września urodziła się dziewczynka – nadano jej 
imię Maryja. Gdy Maryja podrosła Anna z 
męŜem Joachimem udali się do Jerozolimy, 
wprowadzili córkę do świątyni i pozostała tam 
do 12 roku Ŝycia. Anna doŜyła w Nazarecie 80 
lat i została pochowana obok męŜa w Dolinie 
Jozafata. Tyle opowieści o Św. Annie.

Jadwiga Sosna
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Drogi Jubilacie!
Jesteś pierwszym kapłanem wywo-
dzącym się z naszej. śmiłowickiej ,parafii. 
Pierwsze prymicje, jakie przeŜywała na-
sza wspólnota parafialna, to Twoje pry-
micje. Z okazji Twojego jubileuszu, na 
dalsze lata Ŝycia i kapłaństwa, składamy 
Ŝyczenia: 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 swymi darami. 
śyczymy świętowania kolejnych jubileu-
szy. Zapewniamy o modlitewnej pamięci.

Śmiłowiccy parafianie!

18 maja 2014

26 maja 2014

Drodzy księŜa Jubilaci
Pozwólcie, Ŝe posłuŜę się słowami pewnej piosenki

..."Przechodziłeś wiele chwil, wiele cięŜkich chwil
I Ŝegnałeś się z  domem rodzinnym 

I wiedziałeś, Ŝe nie wrócisz juŜ nigdy 
I, Ŝe Ŝycie to będzie trudne.

Wystarczyła Ci sutanna uboga
i ubogi wystarczył Ci ślub 

Bo wiedziałeś, kim jesteś dla 
Boga

i wiedziałeś co Tobie dał 
Bóg."...

Tak było przed 20-tu laty. 
Teraz dziękujemy Wam, Ŝe 
wytrwaliście w waszym 
powołaniu i nie ustajecie       
w posłudze kapłańskiej. Za to 
składamy Wam serdeczne 
Bóg zapłać.

Wdzięczni śmiłowiccy parafianie
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Strona ¯ywego Ró¿añca

Intencje róŜańcowe na czerwiec 2014 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:

 Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, które-
go potrzebują, by godnie Ŝyć. 

Intencja misyjna:

 Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki 
świadectwu wiary wierzących.

śyczenia urodzinoweśyczenia urodzinoweśyczenia urodzinoweśyczenia urodzinowe
"Bogu zawierz Swoje plany,"Bogu zawierz Swoje plany,"Bogu zawierz Swoje plany,"Bogu zawierz Swoje plany,

a zostaniesz wysłuchany."a zostaniesz wysłuchany."a zostaniesz wysłuchany."a zostaniesz wysłuchany."

Drogi księŜe Proboszczu w dniu Twojego święta
Ŝyczymy Ci duŜo zdrowia, pogody ducha, obfitości łask BoŜych

oraz, aby Matka Boska Częstochowska miała Cię w swej opiece.
      

Tego z całego serca
Ŝyczą parafianie
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
Czerwiec 2014
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Czerwiec 2014 -  Wrzesień  2014

7 czerwiec 2014

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

21 czerwiec 2014 Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

5 lipiec 2014

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

19 lipiec 2014

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

2 sierpień 2014

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

16 sierpień 2014

Wesołowska Monika

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

30 sierpień 2014

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

13 wrzesień 2014

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

27 wrzesień 2014

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

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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 Kremówka papieska 

Składniki:
ciasto:
 mąka - 30 dekagramów
 margaryna - 1 opakowanie
 jajko - 1 sztuka
 kwaśna śmietana - 3 łyŜki

masa:
 mleko - 1 litr
 mąka - 10 dekagramów
 mąka ziemniaczana - 10 dekagramów
 cukier waniliowy - 2 opakowania
 jajka - 4 sztuki

Sposób wykonania :
Ciasto: Na stolnicę wsypać mąkę, dodać 
jajko i margarynę. Posiekać noŜem          
i połączyć. Pod koniec dodać kwaśną 
śmietanę. Wyrobić miękkie ciasto. W ra-
zie potrzeby dodać więcej śmietany, aby 
było gładkie. WłoŜyć do lodówki na całą 
noc. Na drugi dzień podzielić na pół         
i upiec 2 placki. Piec w temp. 180 stopni 
przez 15-20 min.
Masa: Odlać 1 szklankę mleka, pozostałą 
część zagotować. W odlanym mleku 
rozpuścić mąkę i mąkę ziemniaczaną. 

Jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym. 
Do gotującego mleka wlać rozpuszczone 
mąki a następnie jajka. Zagotować ciągle 
mieszając aŜ zrobi się gęste. Ostudzić. 
Rada: kiedy masa nie jest wystarczająco 
słodka, moŜemy do niej dodać cukier 
puder.

Na tacce ostroŜnie połoŜyć 
kruchy placek, na nim ułoŜyć masę          
i przykryć drugim plackiem. Posypać 
cukrem pudrem i wstawić do lodówki. 
Smacznego.

gmb

 Zapytany o samopoczucie Jan 
Paweł II odpowiedział: "Nie wiem, nie 
czytałem jeszcze dzisiejszej prasy". To 
jeden z ostatnich, szeroko rozpow-
szechnionych, Ŝartów Ojca Świętego.

*
Karol Wojtyła lubił Ŝartować takŜe 

z dziennikarzami. "Ilu polskich kardynałów 
jeździ na nartach?" - zapytali go kiedyś 
zagraniczni dziennikarze, którzy wiedzieli 
juŜ o jego sportowej pasji. "40 procent" 
odpowiedział powaŜnie kard. Wojtyła. "Ale 
przecieŜ w Polsce jest tylko dwóch 
kardynałów" - dziwili się dziennikarze. "Ale 
kard. Wyszyński stanowi 60 procent" - 
odpowiedział.

*
Kiedy jedna z sióstr opiekujących 

się zapiskami s. Faustyny zapytała kard. 

Wojtyłę czy moŜe je zawieźć księdzu, który 
miał napisać teologiczną opinię na temat 
"Dzienniczka", ten odmówił stanowczo. 
"Będzie Siostra jechała tramwajem, 
tramwaj się wykolei i Dzienniczek zginie.    
I Siostra zginie, ale to nic, bo Siostra 
pójdzie do nieba. A Dzienniczek nie moŜe 
zginąć!"

*
Niezwykłe takŜe pod względem 

humorystycznym były spotkania Jana 
Pawła II z tłumami wiernych podczas jego 
pielgrzymek do ojczyzny. W 1999 roku       
z powodu choroby nie mógł pojechać do 
Gliwic. Odwiedził jednak to miasto ostat-
niego dnia swojej wizyty w Polsce. "Ja bym 
z takim PapieŜem nie wytrzymał - powie-
dział. - Ma przyjechać, nie przyjeŜdŜo, po-
tem znowu ni ma przyjechać - przyjeŜdŜo".
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 (27 kwietnia 2014) fragmenty

W centrum dzisiejszej niedzieli wieńczącej 
Oktawę Wielkanocy, a którą Jan Paweł II zechciał 
poświęcić Miłosierdziu BoŜemu, znajdują się 
chwalebne rany Jezusa zmartwychwstałego.

Pokazał je juŜ po raz pierwszy, gdy ukazał 
się apostołom, wieczorem tego samego dnia po 
szabacie, w dniu Zmartwychwstania. Ale tamtego 
wieczoru nie było Tomasza i gdy inni powiedzieli 
mu, Ŝe widzieli Pana, odpowiedział, Ŝe jeśli nie 
zobaczy i nie dotknie tych ran, nie uwierzy. Osiem 
dni później Jezus ukazał się ponownie w Wiecz-
erniku, pośród uczniów i był tam równieŜ Tomasz. 
Zwrócił się wówczas do niego i poprosił, by 
dotknął Jego ran. Wówczas ten szczery człowiek, 
przyzwyczajony do osobistego sprawdzania, 
ukląkł przed Jezusem i powiedział: "Pan mój i Bóg 
mój" (J 20, 28).

Rany Jezusa są zgorszeniem dla wiary, ale 
są równieŜ sprawdzianem wiary. Dlatego w ciele 
Chrystusa Zmartwychwstałego rany nie zanikają, 
lecz pozostają, gdyŜ rany te są trwałym znakiem 
miłości Boga do nas i są niezbędne, by wierzyć   
w Boga. Nie po to, by wierzyć, Ŝe Bóg istnieje, ale 
aby wierzyć, Ŝe Bóg jest miłością, miłosierdziem  
i wiernością. Święty Piotr, cytując Izajasza, pisze 
do chrześcijan: "Krwią Jego ran zostaliście 
uzdrowieni" (1 P 2, 24; por. Iz 53, 5). […]

W tych dwóch ludziach kontemplujących 
rany Chrystusa i świadkach Jego miłosierdzia 
była "Ŝywa nadzieja" wraz z "radością 
niewymowną i pełną chwały" (1 P 1,3.8). Nadzieja 

i radość, jaką zmartwychwstały Chrystus daje 
swoim uczniom i których nic i nikt nie moŜe ich 
pozbawić. Paschalna nadzieja i radość, 
przeszedłszy przez tygiel odarcia z szat, 
ogołocenia, bliskości z grzesznikami aŜ do końca, 
aŜ do mdłości z powodu goryczy tego kielicha. Oto 
są nadzieja i radość, jaką dwaj święci papieŜe 
otrzymali w darze od zmartwychwstałego Pana    
i z kolei przekazali obficie Ludowi BoŜemu, 
otrzymując za to nagrodę wieczną.

Tą nadzieją i tą radością Ŝyła pierwsza 
wspólnota wierzących w Jerozolimie, o której 
mówią nam Dzieje Apostolskie (por. 2, 42-47). 
Jest to wspólnota, w której Ŝyje się tym, co najis-
totniejsze z Ewangelii, to znaczy miłością, 
miłosierdziem, w prostocie i braterstwie.

Taki obraz Kościoła miał przed sobą Sobór 
Watykański. Św. Jan XXIII i św. Jan Paweł II 
współpracowali z Duchem Świętym, aby odnowić 
i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, 
który nadali mu święci w ciągu wieków. Nie za-
pominajmy, Ŝe to właśnie święci prowadzą Kościół 
naprzód i sprawiają, Ŝe się rozwija. Zwołując 
Sobór, św. Jan XXIII okazał taktowne 
posłuszeństwo Duchowi Świętemu, dał się Jemu 
prowadzić i był dla Kościoła pasterzem, przewod-
nikiem, który sam był prowadzony. To była jego 
wielka posługa dla Kościoła. Był papieŜem 
posłuszeństwa Duchowi Świętemu.

W tej posłudze Ludowi BoŜemu św. Jan 
Paweł II był papieŜem rodziny. Kiedyś sam tak 
powiedział, Ŝe chciałby zostać zapamiętany jako 
papieŜ rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, 
gdy przeŜywamy proces synodalny o rodzinie       
i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z 
nieba towarzyszy i go wspiera.

Niech ci obaj nowi święci pasterze Ludu 
BoŜego wstawiają się za Kościołem, aby w ciągu 
tych dwóch lat procesu synodalnego był on 
posłuszny Duchowi Świętemu w posłudze dusz-
pasterskiej dla rodziny. Niech nas obaj nauczą, 
byśmy nie gorszyli się ranami Chrystusa, abyśmy 
wnikali w tajemnicę BoŜego Miłosierdzia, które 
zawsze Ŝywi nadzieję, zawsze przebacza, bo za-
wsze miłuje.


