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SŁOWO BOśE
(Ga 4, 4 - 7)

 Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego    
z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, 
abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, Ŝe jesteście synami, 
Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem 
nie jesteś juŜ niewolnikiem, lecz synem. JeŜeli zaś synem, to i dziedzicem z woli 
BoŜej. 

 Odpust parafialny
25 sierpnia 2013

 W niedzielę 25 sierpnia,           
w przeddzień święta Matki Boskiej 
Częstochowskiej uroczyście obcho-
dziliśmy nasz odpust parafialny. Sumę 
odpustową koncelebrowało 5 księŜy.  
Kazanie wygłosił ksiądz Sławomir 
Soczyński sds. Następnie uczest-
niczyliśmy w tradycyjnej procesji od-
pustowej.

 Po południu o 1430 spotkaliśmy 
się na nieszporach odpustowych. 
 Resztę tego uroczystego dnia 
spędziliśmy świętując w gronie rodzin 
wraz z zaproszonymi gośćmi.
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Ewangelie jako biografie (cz. 4)
Michał Wojciechowski

Źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/ewangelie_biografie.html

Nowsze badania nad biograficznym 
aspektem Ewangelii

Pierwsza wspominana w litera-
turze przedmiotu próba porównania 
Ewangelii do biografii antycznych nie była 
zbyt udana. Pochodzi bowiem od Renana, 
który we wprowadzeniu do swego śycia 
Jezusa (1863) wspomina tę kwestię. 
Uznaje jednak biografie ewangeliczne za 
legendarne, choć nie fikcyjne, róŜne          
w sposobie pisania i od metody 
Swetoniusza, i od Filostratesa.

W literaturze naukowej 
przewaŜył jednak potem pogląd o uni- 
kalności gatunku Ewangelii i analityczne 
zainteresowanie dla jej składników. 
Uczeni rzadko porównywali Ewangelię do 
dzieł literatury antycznej. Jeśli tak czynili, 
to raczej z wynikiem negatywnym, 
Ewangelie są dla nich czymś innym          
i większym. Odnotowywali jednak 
podobieństwa do nich (Weiss 1903 i inni – 
Khler, von Soden, Bauernfeind). Pojawiły 
się teŜ tezy o podobieństwie do 
popularnych biografii filozofów, do 
pochwalnych i dydaktycznych aretologii, 
do powieści o Apoloniuszu.

Próby zestawienia z biografiami 
antycznymi powróciły jednak w latach 70. 
w USA i w Niemczech. Bardziej znaczące 
były ksiąŜki Talberta (biografie kultyczne, 
jak biografie filozofów i władców) i Shule-
ra (Mt jako biografia pochwalna, 
enkomion), a w Niemczech artykuły           
z tomu ANRW II.25.2 oraz Amerykanów    
i Niemców w tomie Das Evangelium und 
die Evangelien. Odtąd literatura na ten 
temat staje się dość bogata. Jak sądzę 
bardziej twórcza jest ta w języku 
angielskim, gdyŜ niemiecka więcej zaleŜy 
od analitycznego podejścia Form-
geschichte. Ponadto Niemcy chyba mniej 
chętnie czytują i cytują autorów spoza 

swego kraju. Warto teŜ z autorów 
poruszających ten temat wymienić G.N. 
Stantona, który nieco eklektycznie lecz nie 
bez racji ujął gatunek literacki Ewangelii 
jako biografię, mającą teŜ cechy kom-
pilacji (Formgeschichte), dzieła teolo-
gicznego (Redaktions-geschichte) i kom-
pozycji dramatycznej (analiza narracyjna).

Przedstawmy teraz trzy próby 
pełniejszego ujęcia tematu gatunku 
literackiego Ewangelii pochodzące z lat 
80. i sformułowane niezaleŜnie przez 
znaczących badaczy. Są to juŜ prace 
dojrzałe i interesujące. Wymieniono ich    
w kolejności chronologicznej, ale gdyby 
próbować połączyć ich wyniki, kolejność 
mogłaby być odmienna. Są to:

1) David E. Aune, The New Testament in 
Its Literary Environment, Philadelphia 
1987/Cambridge 1988.

2) Richard A. Burridge, What Are the Gos-
pels? A Comparison with Graeco-Roman 
Biography, diss. Nottingham 1989, pub-
likacja MSSNTS 70, Cambridge 1992.

3) Detlev Dormeyer, Evangelium als litera-
rische und theologische Gattung, Darm-
stadt 1989; tenŜe: Das Neue Testament 
im Rahmen der antiken Literaturgeschich-
te, Darmstadt 1993).

AUNE. KsiąŜka ta podejmuje 
kwestię gatunków literackich w NT.          
W wypadku Ewangelii zestawia je             
z biografiami antycznymi, a w wypadku 
Łukasza i Dziejów takŜe z historiografią 
staroŜytną. Wskazuje na cechy treściowe 
i formalne im wspólne. Ewangelie są 
podgatunkiem w kategorii biografii sta-
roŜytnych. Autor akcentuje róŜnice między 
biografiami obecnymi a staroŜytnymi. 
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„Jesteście solą ziemi” tak 
brzmiało motto tegorocznej pielgrzymki 
kobiet i panien do Piekar Śl. Pielgrzymka 
odbyła się dnia 18.08.2013 r. Nasze para-

fianki jak co roku spotkały się o godz. 700 
przed kościołem gdzie czekał na nas auto-
kar. Przed wyjazdem pobłogosławił nas 
nasz ksiądz proboszcz. Ruszyłyśmy        
w trasę. Po drodze zabrałyśmy jeszcze 
parę osób z innych parafii, bo bez nich 
autokar byłby na wpół pusty. Dziękujemy 
im za to, Ŝe chciały się do nas przyłączyć, 
a pani Krysi za to Ŝe znalazła te osoby. 
Dosyć szybko i sprawnie pan kierowca 
dowiózł nas do Piekar, trochę musiałyśmy 
dojść pieszo. Kiedy doszłyśmy na 
Kalwarię,  trwały jeszcze „godzinki”, było 
teŜ jeszcze dosyć miejsca by ulokować się 
gdzieś w cieniu. Po godzinkach były 
„rozwaŜania róŜańcowe”. Po rozwa-
Ŝaniach czekałyśmy, aŜ procesyjnie zos-
tanie wprowadzona kopia cudownego 
obrazu MB Piekarskiej na wzgórze Kal-
waryjskie. Po umieszczeniu obrazu na 
miejscu nastąpiło przywitanie wszystkich 
pątniczek. Przywitał nas ksiądz abp. Wik-
tor Skworc obleczony w stułę papieską, 
którą „dla Piekar”, jak sam to podkreślił, 
zostawił błogosławiony JP II składając ją 
jako jeden z darów Matce BoŜej. Po tych 
ceremoniach przyszedł czas na kulmina-

cyjny punkt pielgrzymki, tj. Eucharystię. 
Eucharystia sprawowana była w języku 
łacińskim według formularza piekars-
kiego. Sprawował ją Kardynał z Koloni 
Joachim Maisner. Kazanie wygłosił          
w swoim ojczystym języku. Co dla nas 
tłumaczył ks. Jan Smolec. Po 
zakończeniu kazania, tak specjalnie dla 
nas pątniczek ks. Kardynał powiedział Ŝe 
on juŜ rozumie czemu na Śląsku są takie 
ładne kobiety, bo chodzą do Piekar. Po 
Mszy miałyśmy czas na posiłek, zrobienie 
drobnych zakupów (np. pierniki). O godz. 

1400 rozpoczęła się godz. MłodzieŜowa, 
wtedy zawsze jest duŜo śpiewu i są 

świadectwa. O godz. 1500 zaśpiewałyśmy 
nieszpory Maryjne i po nieszporach 
poszłyśmy szukać naszego autokaru. Bo 
ze względu na to Ŝe ruchem kieruje tam 
policja to kierowca musiał jechać tam 
gdzie go kierowano. Szczęśliwie i cało 
dojechałyśmy do domu. Składamy Ser-
deczne Bóg zapłać wszystkim pątniczkom 
za udział w pielgrzymce. Przede wszyst-
kim zaś naszej pani Krysi, która to 
wszystko organizuje i zapina na ostatni 
guzik, panu kierowcy, za to Ŝe dowiózł 
nasz szybko i bezpiecznie w obie strony. 
Wszystkim serdeczne Bóg Zapłać.

C.W.B.

Piekary 2013 - pielgrzymka kobiet
18 sierpnia 2013
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Intencje róŜańcowe na wrzesień 2013 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:

 Aby ludzie naszych czasów, często pogrąŜeni w zgiełku, 
odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga        
i braci. 

Intencja misyjna:

 Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licz-
nych regionach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu 
prorokami miłości Chrystusa.

W dniu 17.08.2013 r. w Sołectwie 
Śmiłowice, przy pięknej pogodzie, odbyły 
się coroczne DOśYNKI SOŁECKIE. Sta-
rostami doŜynek po raz pierwszy byli 
Państwo Mariola i Remigiusz Kuś. Sołtys 
Sołectwa kieruje serdeczne słowa 
podziękowania Starostom DoŜynek, jako 
wzorowym wodzirejom oraz organi-
zatorom, księdzu proboszczowi, niestru-
dzonym paniom z Koła Gospodyń Wiej-
skich i Ochotniczej StraŜy PoŜarnej za 
wykonanie pięknej korony, ugotowanie 
grochówki dekorację kościoła i obsługę 
imprezy, naszym straŜakom z OSP za po-
moc w organizacji, Radzie Sołeckiej, panu 
Grzegorzowi Bubała naszemu redaktorowi 
strony sołeckiej. Szczególne podzięko-
wania naleŜą się naszemu Radnemu 
Darkowi Gaschi za nagrody w konkursie 
“Najlepiej zadbane posesję oraz ogrody”, 
oraz jak co roku, za pomoc   w organizacji. 

Dziękuję teŜ Panu Jerzemu Muskietorz za 
sprawny transport towarów oraz pracow-
nikom Zakładu Usług Komunalnych za 
przygotowanie sołectwa pod względem 
czystości. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się by nasze coroczne 
DOśYNKI SOŁECKIE były udane.

Przewodniczący Rady Sołeckiej

17 sierpnia 2013
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Wrzesień - Grudzień  2013

7 wrzesień 2013 Lipińska Beata

Krajewska Wioleta

21 wrzesień 2013

Rzepiak Danuta

Rozmus Sabina

Golec Aleksandra

5 październik 2013

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

19 październik 2013

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

2 listopad 2013

Wesołowska Monika

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

16 listopad 2013

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

30 listopad 2013

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

14 grudzień 2013

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

21 grudzień 2013

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

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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 Cebule zapiekane po prowansalsku

Składniki:
 8 duŜych Ŝółtych cebul
 4 łyŜki oliwy z pierwszego tłoczenia
 2 dojrzałe pomidory
 2 ząbki czosnku
 2 kromki pszennego chleba bez skórki
 200 ml mleka
 250 g mielonej wieprzowiny (z łopatki)
 50 g surowej dojrzewającej szynki
 kilka czarnych oliwek bez pestek
 1 łyŜeczka ziół prowansalskich
 1 pęczek natki pietruszki
 1 jajko
 125 ml bulionu drobiowego
 świeŜo mielony czarny pieprz
 sól

Sposób przygotowania:
Z kaŜdej cebuli ścinamy wierzch, 

następnie je obieramy, wkładamy do 
rondla z osolonym wrzątkiem i gotujemy 
na bardzo małym ogniu ok. 20 min. Potem 
osączamy, z kaŜdej wydrąŜamy środek, 
zostawiając tylko kilka zewnętrznych 
warstw. Chleb moczymy w mleku, staran-
nie odciskamy. Na patelni rozgrzewamy 
połowę oliwy, wkładamy obrane ze skórki, 
wypestkowane i pokrojone w kawałki po-

midory, dodajemy czosnek, doprawiamy 
solą i pieprzem. Dusimy na małym ogniu 
ok. 15 min, mieszając. W misce mie-
szamy dokładnie odciśnięty chleb, 
posiekane oliwki, uduszone pomidory, 
mieloną wieprzowinę, posiekaną drobno 
szynkę, posiekaną natkę pietruszki, jajko 
i zioła prowansalskie, doprawiając solą     
i obficie pieprzem. Otrzymaną masą 
nadziewamy cebule, przekładamy do 
Ŝaroodpornego naczynia wysmarowane-
go resztą oliwy, podlewamy bulionem. 
Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 
190°C. Pieczemy ok. 45 min, kilka razy 
podlewając powstałym sosem.

gmb

Obiad rodzinny w domu rodziny 
prawników. U szczytu stołu zasiada ojciec, 
emerytowany prawnik. Po lewej stronie matka, 
po prawej syn, który dopiero co przejął 
praktykę ojca.
Syn wierci się i niecierpliwi… w końcu ojciec 
pyta:
- No co tam chcesz nam powiedzieć, mój dro-
gi???
- Tato! Dzisiaj w sądzie udało mi się wygrać 
sprawę spadkową Kowalskich! Wiesz, tę, którą 
Ty prowadziłeś 20 lat!!!! CzyŜ to nie 
wspaniałe???
- Oj, straszne dziecko z ciebie jeszcze - rzekł 
ojciec - Widzisz, przez 20 lat nieźle Ŝyliśmy     
z Kowalskich, a Ty wysuszyłeś źródełko         
w jeden dzień!!! DuŜo się jeszcze musisz uczyć!

*

Sędzia do oskarŜonego:
- Czy przyznaje się pan do winy?
- Nie, wysoki sądzie. Mowa mego obrońcy       
i zeznania świadków przekonały mnie, Ŝe jes-
tem niewinny!

*
Starszy pan dyktuje swoją ostatnią 

wolę notariuszowi:
- ..a ostatnim moim Ŝyczeniem jest, aby na 
moim pogrzebie zagrał jakiś znany skrzypek.
- A jakie utwory Ŝyczy sobie szanowny pan 
usłyszeć?

*
Pewien męŜczyzna zwraca się do 

adwokata, którego mu polecono:
-Czy to prawda, Ŝe bierze pan aŜ 20 euro za 
dwa pytania?
-Tak.Jakie jest pańskie drugie pytanie?
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„Idźcie więc i nauczajcie wszyst-
kie narody”. Tymi słowami Jezus zwraca 
się do kaŜdego z was, mówiąc: „Wspaniałe 
było uczestniczenie w Światowym Dniu 
MłodzieŜy, przeŜywanie wiary z młodymi 
ludźmi z czterech stron świata, ale teraz 
musisz iść i przekazać to doświadczenie 
innym”. Jezus Cię wzywa, abyś był ucz-
niem wyruszającym na misję! Co mówi 
nam Pan dzisiaj, w świetle usłyszanego 
Słowa BoŜego? Trzy słowa: idźcie, bez 
obawy, bez lęku, aby słuŜyć.[…]

JednakŜe uwaŜajcie! Jezus nie 
powiedział, jeśli chcecie, jeśli macie czas, 
ale: „Idźcie  i nauczajcie wszystkie naro-
dy”. Dzielenie się doświadczeniem wiary, 
dawanie świadectwa wiary, głoszenie 
Ewangelii jest nakazem, który Pan 
powierzył całemu Kościołowi, takŜe Tobie. 
Jest to nakaz, który nie wynika jednak      
z woli panowania czy władzy, ale z siły 
miłości, z faktu, Ŝe Jezus jako pierwszy 
przyszedł między nas i dał nam nie coś     
z siebie, lecz całego siebie, dał swoje 
Ŝycie, aby nas zbawić i ukazać nam miłość         
i miłosierdzie Boga. Jezus nie traktuje nas 
jak niewolników, ale jako ludzi wolnych, 
jako przyjaciół, braci. Nie tylko nas posyła, 
ale nam towarzyszy, zawsze jest przy nas 
w tej misji miłości.

Gdzie nas Jezus posyła? Nie ma 
granic, nie ma ograniczeń: wysyła nas do 
wszystkich. Ewangelia jest dla wszystkich, 
a nie tylko dla niektórych. Nie tylko dla 
tych, którzy wydają się nam najbliŜsi, 

bardziej otwarci, bardziej przyjaźni. Jest 
dla kaŜdego. Nie lękajcie się, by iść i nieść 
Chrystusa w kaŜde środowisko, aŜ do 
peryferii egzystencjalnych, nawet do tego, 
który wydaje się najbardziej oddalony, naj-
bardziej  obojętny. Pan poszukuje wszyst-
kich, pragnie, aby wszyscy odczuli ciepło 
Jego miłosierdzia i Jego miłości. […]

Jezus następnie nie powiedział: 
„idź”, ale „idźcie”. Jesteśmy posłani zaw-
sze razem. Drodzy młodzi, odczuwajcie    
w tej misji towarzyszenie całego Kościoła, 
a takŜe świętych obcowanie. Kiedy wspól-
nie stawiamy czoła wyzwaniom, wówczas 
jesteśmy mocni, odkrywamy zasoby, 
których posiadania nie byliśmy świadomi. 
Jezus nie powołał  Apostołów, aby Ŝyli      
w izolacji, ale powołał ich, aby tworzyli 
grupę, wspólnotę. Chciałbym się zwrócić 
takŜe do was, drodzy kapłani, którzy wraz 
ze mną koncelebrujecie tę Eucharystię: 
przybyliście, by towarzyszyć waszej 
młodzieŜy i jest to piękne, dzielenie tego 
doświadczenia wiary! Na pewno 
odmłodnieliście wszyscy. Młody zaraŜa 
młodością. Ale jest to tylko etap na drodze. 
Nadal im towarzyszcie wielkodusznie         
i z radością, pomagajcie im w aktywnym 
zaangaŜowaniu się w Kościele. Niech 
nigdy nie czują się samotni! Chciałbym 
podziękować tutaj grupom duszpasterstwa 
młodzieŜowego; wspólnotą, które 
towarzyszą młodym  w tym towarzyszeniu 
bycia Kościołem. Tak kreatywnie i tak 
odwaŜnie. Idźcie tak dalej i nie bójcie się.


