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SŁOWO BOśE
(Mt 19, 13 - 15)

Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włoŜył na nie ręce i pomodlił się za nie; a 
uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie 
przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem naleŜy królestwo niebieskie».  
WłoŜył na nie ręce i poszedł stamtąd. 

 Pielgrzymka w Bieszczady
Nasi parafianie i spora grupa  

osób spoza parafii w weekend 10 – 12  
czerwca uczestniczyli w pielgrzymko – 
wycieczce zorganizowanej przez panią 
Krystynę Michalską. W piątek wczesnym 
rankiem, ze śpiewem i modlitwą na ustach 
pielgrzymi wyjechali w piękne Bieszczady. 
Pierwszym punktem pielgrzymki był klasz-
tor Sióstr Nazaretanek w Komańczy, 
gdzie nasz ks. Proboszcz odprawił Mszę 
Św. W drodze do klasztoru wycieczkowi-

cze pokonali ścieŜkę górską, którą często 
spacerował Prymas Wyszyński, gdy był 
tam internowany w latach 1955 – 1956. 
Potem zwiedziliśmy kościółek Matki 
Nowego śycia w Zagórzu. Kierując się na 
miejsce noclegu odwiedziliśmy miasto Sa-
nok. Tam byliśmy na dziedzińcu Zamku 
Królewskiego, podziwialiśmy panoramę 
Sanoka oraz przepiękną panoramę 
górską. Spacerowaliśmy po rynku. 

>>>
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Wstąpiliśmy do Sanktuarium Matki Boskiej 
Pocieszenia. Dzień pierwszy zakoń-    
liśmy spacerem po małej zaporze w Mycz-
kowcach.

Dzień drugi rozpoczęliśmy 
wyjazdem na zaporę w Solinie gdzie 
główną atrakcją był rejs statkiem po jezio-
rze Solińskim. Następnie udaliśmy się do 
Górzanki, gdzie w kościółku, który kiedyś 
był cerkwią, została odprawiona Msza Św. 
Potem wyruszyliśmy na pętlę biesz- 
czadzką. W czasie jazdy słuchaliśmy 
ciekawych opowieści pana przewodnika 
oraz rozkoszowaliśmy się pięknymi 
widokami górskimi. Później zatrzymaliśmy 
się w cerkwi greckokatolickiej w Smolniku 
w której do tej pory nie ma elektryczności. 
Na zakończenie dnia odwiedziliśmy Cen-
trum Kultury Ekumenicznej im. Jana Pawła 
II w Myczkowcach. Obejrzeliśmy park mi-
niatur okolicznych kościołów i cerkwi oraz 
ogród biblijny. Po kolacji spotkaliśmy się   

w ogrodzie hotelowym, gdzie biesiado- 
waliśmy przy ognisku.

Ostatniego dnia zwiedziliśmy 
kościół klasztorny Ojców Bernardynów     
w Dukli pw. Św. Jana z Dukli. Dotarliśmy 
na wzgórze, gdzie w kaplicy ks. Proboszcz 
odprawił Mszę Św. Zobaczyliśmy pustelnię 
św. Jana z Dukli i zaczerpnęliśmy wody    
z cudownego źródełka. Na zakończenie 
pielgrzymko – wycieczki zatrzymaliśmy się 
w Sanktuarium Matki BoŜej Saletyńkiej     
w Dębowcu, zwanym polskim La Salette.

Trzy dni wspólnej modlitwy, 
śpiewu oraz zwiedzania minęły w radosnej 
atmosferze. Z pewnością będziemy mile 
wspominać ten czas i chętnie powrócimy   
w okolice Bieszczad.

Dziękujemy pani Krystynie 
Michalskiej za organizację pielgrzymki,     
a księdzu Proboszczowi za opiekę 
duszpasterską. Mamy nadzieję, Ŝe nie był 
to nasz ostatni wspólny wyjazd.

Pielgrzymi

P
27 czerwca 2016

27 czerwca 2016 roku o godzinie 11.30 
mieliśmy zaszczyt gościć w naszej remizie 
OSP Pielgrzymów ze Skoczowa. Tradycją 
stało się, Ŝe od 16 lat Pielgrzymi ze Skoc-
zowa, idąc na Jasną Górę ze swoim pro-
boszczem, na mapie swojej trasy między 
innymi wyróŜnili naszą miejscowość - 
Sołectwo Śmiłowice. Ks. proboszcz Antoni 
Cebula, Sołtys Józef Świerczyna, naczeln-
ik OSP Henryk Kamiński oraz mieszkańcy 
naszego małego Sołectwa, a szczególnie 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
nasi straŜacy z OSP z wielka sympatią 
witają tak zacnych gości na poczęstunku i 
krótkim wypoczynku po trudach przebytej 
trasy. W tym roku na etapie do Śmiłowic 
pogoda naszym miłym pielgrzymom 
wyjątkowo sprzyjała. Po poczęstunku, krót-
kim wypoczynku oraz chwilach miłych 
wspomnień z 16 lat, Pątnicy przeszli do 
naszego kościółka na mszę świętą a 
następnie w dalsza drogę. śyczymy 
wszystkim dobrej, bezpiecznej dalszej dro-

gi. Warto zaznaczyć, Ŝe w tym roku wśród 
pielgrzymów była spora grupa sympatyc-
znych młodzieńców, z czego był dumny 
skoczowski Ks. proboszcz.

Sołtys Sołectwa Śmiłowice
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Strona ¯ywego Ró¿añca

Intencje róŜańcowe na lipiec 2016 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Aby szanowane były ludy tubylcze, których toŜsamość, a 
nawet egzystencja są zagroŜone. 

Intencja misyjna:
 Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez 
swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym 
zapałem i entuzjazmem.

Intencje róŜańcowe na sierpień 2016 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między 
narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.

Intencja misyjna:
 Aby chrześcijanie Ŝyli zgodnie z Ewangelią, dając 
świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
Lipiec 2016
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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 2016

2 lipiec 2016

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

16 lipiec 2016

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

30 lipiec 2016

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

13 sierpień 2016

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

27 sierpień 2016

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

10 wrzesień 2016

Słowicka Iwona

Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

24 wrzesień 2016

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

8 październik 2016

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

22 październik 2016

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

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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 Klopsiki drobiowe w pikantnym sosie 

Składniki:
Klopsiki

 400g mięsa z udźca indyka, bez 
skóry i kości

 1 cebula, drobno posiekana
 1 Ŝółtko
 3 łyŜki parmezanu
 pół pęczka natki pietruszki
 sól i świeŜo zmielony czarny pieprz
 chili do smaku (u mnie 1/2 płaskiej 

łyŜeczki)

Sos pomidorowy
 500g przecieru pomidorowego (do-

mowego lub z kartonika/butelki)
 2 łyŜeczki suszonego oregano
 sól i świeŜo zmielony czarny pieprz
 chili do smaku (u mnie 1 płaska 

łyŜeczka)
 liść laurowy i ziele angielskie
 2 łyŜki śmietany

Sposób przygotowania: 
Mięso zmielić w maszynce, dodać pozostałe 
składniki, przyprawić do smaku i dokładnie 
wyrobić masę. Uformować kulki wielkości 
orzecha włoskiego. W szerokim rondlu 
zagotować 250 ml wody, dodać liść laurowy    
i ziele angielskie. Do wrzątku wkładać mięsne 
kulki (nie muszą być zakryte wodą), gotować 
pod przykryciem 10 minut. Wlać przecier pomi-
dorowy, dodać oregano i doprawić solą, 
pieprzem i chili. Gotować ok. 10-15 minut na 
małym ogniu. Dodać śmietanę, wymieszać. 
Podawać gorące z pieczywem, makaronem, 
ziemniakami lub jako samodzielne danie.

gmb

Spotykają się dwaj jaskiniowcy:
- Cześć, australopitek!
- Nie jestem australopitek, tylko neandertal-
czyk!
- Gościu! Aleś ty zwaŜniał przez ten milion 
lat!

***
Praczłowiek krzyczy na syna, który wrócił do 
jaskini z kiepską cenzurką:
- To, Ŝe masz tróję z myślistwa, mogę pojąć, 
boś jeszcze kurdupel, ale ta pała z historii?! 
PrzecieŜ to tylko dwie strony!

***
W szkole jaskiniowców pani wykuła w ka-
mieniu dwa razy dwa i pyta Jasia:
- Ile jest dwa razy dwa?
Jasiu chwilę się zastanawia i mówi:
- Osiem!
- Pała! Cztery!
I nagle wzbijają się tumany kurzu słychać 
jak by mamut spadł na klasę, a pani mówi:
- Dzieci kto rzucił ściągę!

***

Do jaskini wchodzi jaskiniowiec ubrany       
w białą skórę z mamuta polarnego i trzyma 
w ręce wielki sopel lodu w kształcie maczugi.
Syn właściciela jaskini na jego widok krzy-
czy:
- Tato, duch!
- To nie Ŝaden duch, synku - odpowiada 
ojciec - To tylko nasz daleki kuzyn z epoki 
lodowcowej.

***
O północy jaskiniowiec wszedł do jaskini, 
zdjął skórę i połoŜył się na legowisku koło 
śpiącej Ŝony. Odwrócił się i na dobranoc 
pocałował ją w policzek.
Nad ranem jaskiniowca budzi energiczne 
szturchanie w łokieć. Odwraca się i z trwogą 
stwierdza, Ŝe leŜy obok tygrysa 
szablozębego.
- Słuchaj stary! - mówi tygrys - Jesteś o wiele 
sympatyczniejszy niŜ twoja Ŝona, którą   
wczoraj zjadłem. Gdybyś mnie w nocy nie 
pocałował w policzek, z pewnością zjadłbym 
i ciebie!



Str. 8

 
(18 czerwca 2015)

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus 
ukazał się kilka razy swoim uczniom, zanim 
wstąpił do chwały Ojca. Fragment Ewangelii, 
który usłyszeliśmy przed chwilą (Łk 24,45-48) 
opowiada o jednym z tych wydarzeń, w którym 
Pan wskazuje zasadniczą treść przepowiadania, 
jakie apostołowie mieli głosić światu. MoŜemy je 
podsumować w dwóch słowach: "nawrócenie"     
i "odpuszczenie grzechów". Są to dwa aspekty 
określające miłosierdzie Boga, który troszczy się 
o nas z miłością. Dzisiaj rozwaŜymy nawrócenie.
Czym jest nawrócenie. Jest ono obecne w całej 
Biblii, a zwłaszcza w przepowiadaniu proroków, 
którzy nieustannie zachęcają lud, by "powrócił do 
Pana", błagając Go o przebaczenie i zmieniając 
styl Ŝycia. Według proroków nawrócenie oznacza 
zmianę kierunku drogi i ponowne zwrócenie się 
do Pana, w oparciu o pewność, Ŝe On nas miłuje, 
a Jego miłość jest zawsze wierna. Powrócić do 
Pana.

Jezus uczynił z nawrócenia pierwsze 
słowo swego przepowiadania: "Nawracajcie się   
i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15). To znaczy, 
uwaŜajcie i cofnijcie się wstecz. To znaczy 
nawrócić się. Z tym właśnie orędziem ukazuje się 
On ludowi, prosząc o przyjęcie Jego słowa, jako 
ostatecznego i definitywnego słowa kierowanego 
przez Ojca do ludzkości (por. Mk 12,1-11).         
W porównaniu z nauczaniem proroków, Jezus 
kładzie jeszcze większy nacisk na wewnętrzny 
wymiar nawrócenia. Jest w nim bowiem 
zaangaŜowana cała osoba, serce i umysł, aby 
stać się nowym stworzeniem, nową osobą, 
przemieniając serce, a człowiek się odnawia.

Kiedy Jezus wzywa do nawrócenia nie 
wywyŜsza się, by być sędzią osób, ale czyni to 
wychodząc od bliskości, od dzielenia ludzkiej 
kondycji, a zatem od drogi, domu, stołu.

Miłosierdzie wobec tych, którzy potrze-
bowali przemiany Ŝycia dokonywało się poprzez 
Jego Ŝyczliwą obecność, aby kaŜdego włączyć  

w Jego historię zbawienia. Jezus przekonywał 
ludzi swoją Ŝyczliwością, miłością i taką swoją 
postawą dotykał dogłębnie ludzkich serc, a osoby 
te czuły się pociągnięte miłością Boga i pobu-
dzone do przemiany swego Ŝycia. Na przykład 
nawrócenie Mateusza (por. Mt 9,9-13) i Zacheu-
sza (por. Łk 19,1-10) miało miejsce właśnie w ten 
sposób, poniewaŜ odczuli, Ŝe są miłowani przez 
Jezusa, a za Jego pośrednictwem przez Ojca. 
Prawdziwe nawrócenie zachodzi wówczas, gdy 
przyjmujemy dar łaski; wyraźnym znakiem jego 
autentyczności jest to, Ŝe zdajemy sobie sprawę 
z potrzeb braci i jesteśmy gotowi, aby wyjść im 
naprzeciw.

Drodzy bracia i siostry, ileŜ razy takŜe 
my odczuwamy potrzebę przemiany, która 
ogarniałaby całą naszą osobę! IleŜ razy mówimy 
sobie: nie mogę tak Ŝyć dalej, jeśli będą dalej 
szedł tą drogą, to moje Ŝycie będzie bezowocne, 
bezuŜyteczne, nie będę szczęśliwy. IleŜ razy 
nachodzą nas takie myśli. Ale Jezus jest obok 
nas, z wyciągniętą ręką, przychodzi do mnie: "To 
ja wykonam pracę, przemienię twoje serce, 
przemienię twoje Ŝycie, uczynię ciebie 
szczęśliwym". Ale czy my w to wierzymy? Tak czy 
nie? Co myślicie - czy wierzycie w to, czy teŜ nie? 
- Mniej oklasków, a więcej głosu. Wierzycie w to, 
czy teŜ nie? [odpowiadają: "tak!" ]. Tak to właśnie 
jest. To Jezus jest z nami i zaprasza nas do 
przemiany Ŝycia. To takŜe On, wraz z Duchem 
Świętym zasiewa w naszym sercu ów niepokój, 
aby zmienić Ŝycie, być nieco lepszymi. Idźmy, 
zatem za tym zaproszeniem Pana i nie stawiajmy 
oporu, bo tylko, jeśli otworzymy się na Jego 
miłosierdzie, znajdziemy prawdziwe Ŝycie            
i prawdziwą radość. Trzeba tylko otworzyć drzwi 
na ościeŜ, a On uczyni całą resztę, On czyni 
wszystko. Trzeba jednak otworzyć serce na 
ościeŜ, aby On mógł je uleczyć i prowadzić nas 
naprzód. Zapewniam was, Ŝe będziemy 
szczęśliwsi! Dziękuję!
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