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SŁOWO BOśE
(Kol 1, 15 - 20)

  On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec kaŜdego 
stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na 
ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, 
czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed 
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest 
Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we 
wszystkim. Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez 
Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co         
w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyŜa.
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w Krakowie w 2016 r.
 Na zakończenie Światowych Dni 
MłodzieŜy w Rio de Janeiro papieŜ Franciszek 
ogłosił, Ŝe kolejne spotkanie młodzieŜy 
odbędzie się w Krakowie w 2016 roku.  Jest to 
wyzwanie dla nas wszystkich.

Przygotowania juŜ się rozpoczynają. 
W celu usprawnienia działań nasza archidiecez-
ja została podzielona na 6 rejonów. Dekanat 
mikołowski został włączony do rejonu tyskiego. 
W ramach dekanatu tworzą się Parafialne Cen-
tra ŚDM. Osoby, które chcą być uczestnikami 
ŚDM lub chcą się włączyć w ich organizację 
zapraszamy na comiesięczne spotkania           
w Mikołowie. NajbliŜsze odbędzie się 21 
września 2014 w Starym Kościele o 18:30.

Podstawowa sprawą, w którą anga-
Ŝują się Centra ŚDM to poszukiwanie rodzin 
chętnych do przyjęcia pielgrzymów. W rejonie 
tyskim potrzeba około 4000 miejsc. Na chwilę 
obecną jest ich ok. 1700. KaŜde miejsce nocle-
gowe z dostępem do wody i toalety jest dobre. 
Osoby chętne do przyjęcia pielgrzymów mogą 
zgłaszać swoje wymagania, np. tylko dziewczy-
ny, tylko osoby znające język angielski…

 Potrzebni są takŜe wolontariusze. Os-
oby znające języki obce potrzebne są na 
kaŜdym etapie przygotowań i samych ŚDM; 
informatycy do współtworzenia stron 
poświęconych przygotowaniom do ŚDM; osoby 
o zdolnościach organizacyjnych; osoby do sek-
cji medialnej, które będą tworzyły relacje           
z przygotowań, teksty do broszur; osoby, które 
swoją modlitwę ofiarują za ŚDM. Ogólnie rzecz 
ujmując dla kaŜdej osoby chętnej zaangaŜować 
się na jakimkolwiek etapie w dzieło ŚDM znaj-
dzie się zajęcie.
 WaŜną częścią przygotowań jest ini-
cjatywa Bilet dla Brata. Ma ona na celu dofinan-
sowanie udziału w ŚDM młodzieŜy z trzynastu 
krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia. Te 
kraje, to: Armenia, AzerbejdŜan, Białoruś, Gruz-
ja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Mołdawia, Ros-
ja, TadŜykistan, Turkmenistan, Ukraina              
i Uzbekistan.

AB
Więcej informacji moŜna znaleźć na stronie 

internetowej parafii.

Karmel – dni diecezji

Trwają przygotowania do Światowych 
Dni MłodzieŜy w Krakowie w 2016 roku. Jednym 
z etapów w naszej diecezji było spotkanie 
młodzieŜy w Piekarach Śląskich. Było ono 
nawiązaniem do zeszłorocznego "Rio na 
Śląsku".
 Tegoroczne dni diecezji prowadziły 
młodych na Górę Karmel – Kalwarię Piekarską. 
Ich kulminacją była Msza św. pod przewodnict-
wem arcybiskupa Wiktora Skworca. Odbyła się 
ona w niedzielę 22 czerwca o 12:30 na ka-
lwaryjskim wzgórzu. W czasie Mszy zgromad-
zonej młodzieŜy towarzyszyły symbole ŚDM – 
KrzyŜ i Ikona Maryi.
 W czasie homilii arcybiskup zachęcał 
młodych do włączenia się w działania Parafial-
nych Centrów ŚDM. Przypomniał, Ŝe takie spot-
kania młodzieŜy to odpowiedź na apel papieŜ 
Franciszka. Zaproponował takŜe, aby obok piel-
grzymek stanowych kobiet i męŜczyzn do Piekar 
organizować takŜe coroczne pielgrzymki 
młodzieŜy. Wprawdzie wszyscy obecni zmieścili 
się na samym szczycie wzgórza, ale przecieŜ na 
pierwszą pielgrzymkę stanową męŜczyzn 

przybyło ich jeszcze mniej – około 800. Dziś 
pielgrzymka męŜczyzn do Piekar to prawdziwy 
fenomen – gromadzi nawet ponad 100 000 osób.
 Msza św. była takŜe rozesłaniem 
członków Parafialnych Centrów ŚDM. Na 
zakończenie otrzymali oni krzyŜe i płyty z filmem 
dokumentalnym „Cyrenejczycy” opowiadającym  
o młodzieŜy pielgrzymującej z KrzyŜem.
 Oby to spotkanie młodych przyniosło 
wielki plon i stanowiło dobry punkt wyjścia do 
przygotowania ŚDM w Krakowie w 2016 roku.

AB
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Strona ¯ywego Ró¿añca

Intencje róŜańcowe na lipiec 2014 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:

 Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania 
braterstwa i rozwoju ludzkiego. 

Intencja misyjna:

 Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą 
Ewangelię w krajach najuboŜszych.

Intencje róŜańcowe na sierpień 2014 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:

 Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów 
z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich 
prawa były chronione. 

Intencja misyjna:

 Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę 
wszystkim ludom kontynentu.
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Lipiec - Październik 2014

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

11 październik 2014

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

25 październik 2014

Krenczyk Irena

Pawelczyk 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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Składniki:
 1 kg dobrej jakości kiełbasy
 1 kg boczku wędzonego
 1 kg mięsa (np. łopatka)
 1 kg ziemniaków
 2 marchewki
 3 duŜe cebule
 liście kapusty
 przyprawy do mięs, ziemniaków itp.
 vegeta, pieprz, 5 ząbków czosnku, papryka
 0,5 l rosołu lub bulionu

Sposób przygotowania: 
Na dno dajemy łyŜkę smalcu. 

Marchewkę kroimy na talarki. Wykładamy 
kociołek Ŝeliwny liśćmi kapusty i na liście 
układamy plasterki boczku. Następnie wrzu-
camy ziemniaki pokrojone w części lub talarki 
(jak kto woli). Na ziemniaki wrzucamy 
marchewkę, następnie kiełbasę oraz mięso,  
cebulę i tak ułoŜoną warstwę doprawiamy 
vegetą oraz pieprzem. Mięso, kiełbasę i kar-
tofle moŜna obtoczyć w przyprawach. 
Czynność powtarzamy aŜ składniki się 
wyczerpią. Na samą górę układamy plasterki 
boczku i całość przykrywamy liśćmi kapusty. 
Kociołek stawiamy na palenisku i praŜymy w 
Ŝarze 1,5 godz. 

Proszę pamiętać aby ogień nie był 
duŜy! To waŜne, Ŝeby praŜonki się nie 

przypaliły. MoŜna kociołek postawić na ognisku 
lub wykorzystać palenisko grilla.

gmb

Dziś chcę przedstawić danie na wakacje inne niŜ danie z grilla. Jest to potrawa 
przyŜądzana w Ŝeliwnym kociołku. MoŜna go nabyć w róŜnych sklepach lub marketach    
(z reguły drogo) lub na allegor (tanio). Ja swój kupiłem za 110 zł. Ma pjemność 7 l, jest 
wykonany z Ŝeliwa szarego i jest polskiej produkcji.

W czasie uŜywania naczynia Ŝeliwne absorbują 
tłuszcz, który zabezpiecza je przed rdzewieniem oraz z czasem 
pozwala na smaŜenie na coraz mniejszej ilości tłuszczu. Istotną 
sprawą jest konserwacja wyrobów z Ŝeliwa

 nie moŜna myć ich w zmywarkach
 podczas mycia nie naleŜy stosować detergentów, poniewaŜ 

wypłukują tłuszcz, który konserwuje Ŝeliwo
 po uzyciu warto nasmarować naczynie olejem jadalnym, 

masłem lub margaryną, co zakonserwuje je do czasu kolejne-
go uŜycia

 nigdy nie wlewać do rozgrzanego naczynia zimnych płynów
 naczyń,które posiadają pokrywę nie przechowywać przykrytch
 nigdy nie szorować
 jeŜeli pojawi się rdza, naleŜy ją usunąć metalowym zmywa-

kiem lub szczoteczką delikatnie myjąc a następnie ponownie 
wysmaować tłuszczem, zostawić do wchłonięcia a nadmiar 
wytrzeć papierowym ręcznikiem.
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(25 czerwca 2014) fragmenty

[…] Chcemy zastanowić się nad 
znaczeniem, jakie dla chrześcijanina ma 
przynaleŜność do tego ludu, o przynaleŜności 
do Kościoła.
 Nie jesteśmy od siebie odizolowani   
i nie jesteśmy chrześcijanami jako jednostki, 
kaŜdy z osobna: naszą toŜsamością 
chrześcijańską jest przynaleŜność! Jesteśmy 
chrześcijanami, poniewaŜ naleŜymy do 
Kościoła. To jak nazwisko: jeśli imię brzmi "jes-
tem chrześcijaninem", to nazwisko - "naleŜę do 
Kościoła". JakŜe to pięknie, gdy dostrzegamy, 
Ŝe przynaleŜność ta wyraŜa się takŜe w imieniu, 
jakie Bóg przypisuje sobie samemu. 
Odpowiadając MojŜeszowi we wspaniałym 
wydarzeniu "płonącego krzewu" (por. Wj 3,15), 
określa siebie jako Bóg ojców - nie przedstawia 
się jako Wszechmogący - ale jako Bóg Abraha-
ma, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. W ten sposób 
objawia się jako Bóg, który zawarł przymierze   
z ojcami i pozostaje zawsze wierny swemu 
przymierzu, wzywając nas do wejścia w tę 
relację, uprzednią wobec nas.
 Dlatego teŜ nasza myśl biegnie        
z wdzięcznością przede wszystkim ku tym, 
którzy nas poprzedzili i przyjęli w Kościele. Nikt 
sam nie staje się chrześcijaninem! Czy to jest 
jasne? Nikt sam nie staje się chrześcijaninem! 
Chrześcijan nie wytwarza się w laboratorium. 
Chrześcijanin naleŜy do ludu, który przybywa   
z daleka. Chrześcijanin naleŜy do ludu, który 
nazywa się Kościołem. Ten Kościół czyni go 
chrześcijaninem w dniu Chrztu św., a następnie 
w trakcie katechezy i wielu innych działań. Ale 
nikt, Ŝadna osoba nie staje się chrześcijaninem 
sama z siebie. Jeśli wierzymy, jeśli umiemy się 
modlić, jeśli znamy Pana i moŜemy słuchać 
Jego Słowa, jeśli czujemy, Ŝe jest On blisko nas 
i rozpoznajemy Go w braciach, to dlatego, Ŝe 

inni przed nami Ŝyli wiarą, a następnie ją 
przekazali. Wiarę otrzymaliśmy, od naszych 
ojców, od naszych przodków a oni jej nas nauc-
zyli. Jeśli dobrze się zastanowimy, któŜ wie, ile 
w tej chwili drogich twarzy przychodzi nam na 
myśl: moŜe to być oblicze naszych rodziców, 
którzy w naszym imieniu prosili o chrzest; 
naszych dziadków lub któregoś z krewnych, 
którzy nauczyli nas czynienia znaku krzyŜa       
i odmawiania pierwszych modlitw. […] OtóŜ, 
taki jest Kościół, jest wielką rodziną, w której 
jesteśmy przyjmowani i uczymy się Ŝyć jako 
wierzący i jako uczniowie Pana Jezusa.
 Tę drogę moŜemy przebywać nie 
tylko dzięki innym osobom, ale takŜe wraz        
z innymi osobami. W Kościele nie ma "zrób to 
sam", nie ma "osób nie zrzeszonych". IleŜ razy 
papieŜ Benedykt XVI określił Kościół jako 
kościelne "my"! Czasami moŜna usłyszeć, jak 
ktoś mówi: "Wierzę w Boga, wierzą w Jezusa, 
ale Kościół mnie nie obchodzi...". IleŜ razy to 
słyszymy, to nieprawda. Są ludzie, którzy 
twierdzą, Ŝe mogą mieć osobistą, 
bezpośrednią, bliską relację z Jezusem Chrys-
tusem poza komunią i pośrednictwem Kościoła. 
Są to pokusy niebezpieczne i szkodliwe, jak 
mawiał wielki Paweł VI - dychotomie absur-
dalne. To prawda, Ŝe wspólne podąŜanie jest 
trudne, a czasami moŜe okazać się męczące: 
moŜe się zdarzyć, Ŝe jakiś brat lub siostra  
stwarza nam problem, albo nas gorszy... Ale 
Pan powierzył swe orędzie zbawienia ludziom, 
świadkom; to w naszych braciach i siostrach    
z ich darami i ograniczeniami wychodzi nam na 
spotkanie i pozwala się rozpoznać. Oznacza to 
przynaleŜność do Kościoła. Zapamiętajcie do-
brze: być chrześcijaninem to naleŜeć do 
Kościoła. Imię brzmi chrześcijanin, a nazwisko 
- "naleŜę do Kościoła". […]


