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nr 10 (24) pa ździernik 2008 (rok 3) Miesi ęcznik Parafii Matki Boskiej Cz ęstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO  BOśE
(Łk. 8, 16 - 18)

 Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóŜkiem; lecz 
stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co 
by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.  
UwaŜajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co 
mu się wydaje, Ŝe ma. 

Strona internetowa
 Z radością     informujemy, Ŝe od 14 września 2008 r. nasza Parafia posiada 
własną stronę internetową. Zapraszamy do jej odwiedzania. Znajdą tam Państwo wiele 
ciekawych informacji o naszej Parafii, zarówno aktualności jak i historię, aktualne 
intencja mszalne, ogłoszenia parafialne. MoŜna tam zapoznać się z archiwalnymi 
numerami gazetki parafialnej “Nasza Matka”. Prosimy równieŜ odwiedzić galerię, gdzie 
publikujemy zdjęcia związane z Ŝyciem naszej parafii. 
 Jeśli ktoś dysponuje zdjęciami związanymi z parafią, a chciałby się nimi 
podzielić z innymi, proszę o kontakt z administratorem strony. Jeśli są to zdjęcia 
tradycyjne, po zeskanowaniu zostaną zwrócone, zdjęcia z aparatów cyfrowych moŜna 
przesłać e-mailem. Prosimy równieŜ o uwagi i sugestie dotyczące strony. 

Adres strony: www.parafia-smilowice.katowice.opoka.org.pl
E-mail administratora strony: smilowice@katowice.opoka.org.pl

gmb
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JESZCZE RAZ O EUCHARYSTII (7) (7) (7) (7)
Liturgia S³owa

Msza Święta ma dwie zasadnicze 
części, a mianowicie: Liturgię Słowa i 
Liturgię Eucharystii. Pierwsza część 
poprzedzona jest obrzędami wstępnymi, 
które omawialiśmy, a druga podsumowana 
jest obrzędami zakończenia. 
Rozpoczynamy analizę pierwszej części, 
czyli Liturgii Słowa. Nim zajmiemy się 
poszczególnymi elementami, przekaŜemy 

kilka uwag ogólnych i wstępnych.
Przez długi czas Liturgia Słowa 

była traktowana jako "wstęp" do Liturgii 
Eucharystycznej. Funkcjonowała taka 
opinia, Ŝe wystarczy przyjść na Mszę przed 
ofiarowaniem, aby być na Mszy Świętej. 
Stwierdzam, Ŝe takie myślenie dzisiaj jest 
wielkim nieporozumieniem i 
niezrozumieniem Mszy Świętej. Konstytucja 
o Liturgii Soboru Watykańskiego II mówi 
bardzo dobitnie, by rozbudzić u wiernych 
umiłowanie Pisma Świętego, a w obrzędach 
liturgicznych przywrócić czytanie Pisma 
Świętego dłuŜsze, bardziej urozmaicone i 
lepiej dobrane: "Aby obficiej zastawiać dla 
wiernych stół słowa BoŜego, naleŜy szerzej 
otworzyć skarbiec biblijny, tak by w 
ustalonym przeciągu lat odczytać wiernym 
waŜniejsze części Pisma Świętego".

Kierując się tymi zasadami 
przygotowano najwaŜniejszą księgę do 
liturgii słowa, czyli lekcjonarz. KaŜdy dzień 
roku liturgicznego posiada własne czytania. 
34 tygodnie zwykłe mają teksty tak dobrane, 
by dać wiernym całościowe pojęcie o 
głównych księgach Pisma Świętego. 

 W czasie wielkich okresów roku 
liturgicznego (Adwent, BoŜe Narodzenie, 
Wielki Post, Wielkanoc) teksty tak są 
dobrane, aby ilustrowały obchodzoną 
tajemnicę. Podobnie jest w wielkie święta. 
Dzięki temu ci, którzy chodzą na Mszę tylko 
w niedzielę mogą przez trzy lata (ABC) 
usłyszeć prawie całość Ewangelii. 
Powrócono do staroŜytnej tradycji 
rzymskiej, a mianowicie: trzy czytania w 
niedziele i uroczystości -1 ze Starego 
Testamentu, - II z jakiegoś listu, - III z 
Ewangelii. Większość ludzi bardzo słabo 
zna Pismo Święte i to z róŜnych powodów.

Nasza Liturgia Słowa wywodzi się 
z naboŜeństw synagogi Ŝydowskiej. Nie 

chcę tego 
wątku rozwijać, 
bo jest dosyć 
skomplikowany 
i wymaga 
znajomości 
literatury 
judaistycznej. 
Na pewno 
moŜna 
powiedzieć, Ŝe 
struktura Liturgii 
Słowa jest 
wzorowana na 
naboŜeństwie 
synagogalnym. 

Czytania powinni wykonywać przygotowani 
do tego lektorzy, zaś psalm kantorzy bądź 
schola. Ewangelia jest zarezerwowana 
diakonowi lub w razie jego braku kapłanowi.
U nas jest pewne niedowartościowanie czytań 
i przewartościowanie kazania /homilii/, które 
jest tylko komentarzem do BoŜego słowa. Na 
Liturgię Słowa przechodzi się do nowego 
miejsca. Z miejsca przewodniczenia do 
ambony. Miejsce to ma być widoczne i 
dobrze nagłośnione. Cała Liturgia Słowa 
dokonuje się z tego "Stołu Słowa BoŜego".
 

ks. proboszcz Antoni Cebula SDS
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DO¯YNKI MIEJSKIE W ŒMI£OWICACH
Po przeszło ośmiu latach 

organizację doŜynek miejskich Burmistrz 
Miasta Pan Marek Balcer powierzył 
władzom Sołectwa Śmiłowice. Przyjęliśmy 
to jako wyjątkowe wyróŜnienie naszego 
Sołectwa i razem ze Starostami, którymi w 
tym roku byli Pani Krystyna Wycisło i Pan 
Roman Kołodziej zaczęliśmy 
przygotowania organizacyjne. 

W dniu 06.09.2008 podczas Mszy 
Świętej dziękczynnej w naszym kościele 
mieszkańcy Gminy Mikołów wraz z 
władzami miasta dziękowali Panu Bogu za 
dar plonów w tym roku. 

Po Mszy Świętej przed kościołem 
ustawił się wspaniały korowód doŜynkowy, 
w którym uczestniczyli jak zawsze na 
kaŜdej imprezie nasi straŜacy z OSP swym 
błyszczącym samochodem Fordem, 
następnie była orkiestra dęta z kopalni 
Bolesław Śmiały, sztandary rolników z 
Mikołowa, Mokrego oraz Bujakowa, Panie 
z zespołu regionalnego „Mikołowianki”, 
które niosły koronę doŜynkową wykonaną 
przez Starostów doŜynek oraz powozów 
konnych, którymi jechali między innymi 
Pan Burmistrz z Ŝoną, Ksiądz Proboszcz 
oraz Starostowie z poświęconym chlebem 
z tegorocznych Ŝniw. Za powozami w 

korowodzie jechali Sołtysi z naszej Gminy 
Mikołów. 
Korowód przeszedł ul. Jesionową oraz 
Kawalca na tereny Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego gdzie odbyła się główna część 
doŜynek, przekazanie chleba Panu 
Burmistrzowi. Po oficjalnym wystąpieniu 
Pan Burmistrz pokrojonym chlebem 
częstował wszystkich uczestników 
doŜynek. 

W części artystycznej humorem 
oraz Ŝyczliwością bawił nas konferansjer z 
radia Piekary Pan Andrzej Miś z grupą 
biesiadną KBG a do tańca grał zespół 
Optima z Łazisk. śeby uczestników nie 
opuściły siły, organizatorzy przygotowali na 
poczęstunek kołacz oraz grochówkę prosto 
z kotła. Dzięki wyjątkowo pięknej pogodzie 
ostatnie rytmy muzyki ze sceny ucichły 
grubo po północy.

Organizatorzy oraz Sołtys 
serdecznie dziękują Księdzu Proboszczowi 
za odprawienie Mszy dziękczynnej oraz za 
wygłoszenie Słowa BoŜego, Panu 
kierownikowi ODR-u za udostępnienie 
wspaniałego terenu, Panu Andrzejowi Tałaj 
za serdeczne przyjęcie i pomoc w 
organizacji, oraz wszystkim mieszkańcom 
za Ŝyczliwość i pomoc w trakcie organizacji 
doŜynek.

Sołtys 
Józef Świerczyna
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje ró Ŝańcowe na pa ździernik 2008 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Aby Synod Biskupów pomógł duszpasterzom i teologom, katechetom 
i animatorom pełniącym posługę słowa BoŜego, odwaŜnie przekazywać 
prawdy wiary w jedności z całym Kościołem. 

Intencja misyjna:
 Aby w tym miesiącu poświęconym misjom. dzięki działalności i 
programom Papieskich Dzieł Misyjnych i innych organizacji, wszystkie 
wspólnoty chrześcijańskie uświadomiły sobie potrzebę uczestniczenia w 
powszechnej misji Kościoła przez modlitwę, ofiarę i konkretną pomoc.

Rozwa¿ania o Ró¿añcuRozwa¿ania o Ró¿añcuRozwa¿ania o Ró¿añcuRozwa¿ania o Ró¿añcu
Ostatnie słowa części pierwszej 

„RozwaŜań ...” były wezwaniem o wplatanie 
naszych intencji, problemów, próśb. 
Przejdźmy i my Matki róŜańcowe o krok dalej 
i jak nas wzywał Jan Paweł II do wspólnego 
rozwaŜania RóŜańca św. Dajmy się „ porwać” 
tej modlitwie i prośmy razem z Nim  o 
ocalenie wartości takich jak: modlitwa, wiara, 
miłość, małŜeństwo, sens cierpienia itp. W 
obliczu zagroŜenia dla Ŝycia, rodziny, 
promowanie stylu Ŝycia „bez Boga” trzeba 
nam prosić i wołać o ocalenie 
chrześcijańskich wartości. Chcemy przecieŜ 
by nie poszło w niwecz to co przez tysiąclecia 
wypracowali , wymodlili, wywalczyli nasi 
przodkowie. Dlatego nie wolno nam stać z 
boku i patrzeć jak niszczy się jedność rodziny, 
podwaŜa autorytety, demoralizuje młodzieŜ i 
dzieci, propaguje się konsumpcyjny tryb 
Ŝycia. W nowej Europie powinien Ŝyć 
odnowiony człowiek. Człowiek, który kieruje 
się wartościami duchowymi jak moralność, 
prawda, odwaga, uczciwość, honor. O to 
wszystko naleŜy prosić w modlitwie 
róŜańcowej, która odmawiana we wspólnocie 
Kościoła, stanowi ogromną siłę.

I. Ocali ć modlitw ę:  
Kościół i świat rozwijają ludzie wielcy. Uczeni, 
męŜowie stanu, artyści jednym słowem 
mistrzowie. Jednak Kościół i świat wołają 

dzisiaj o mistrzów modlitwy. Wielu ludzi 
współczesnych umie jedynie kalkulować Ŝycie  
w brew pozorom  modlitwę teŜ – czy aby to im 
się opłaci, przecieŜ w tym czasie mogliby 
zarobić „ jakąś kasę”, a nie tracić czas na 
„zdrowaśki”. Ludzie kierujący się tylko i 
wyłącznie głosem zimnej kalkulacji 
przyjmujący wszystko powierzchownie nie 
wierzą, Ŝe  moŜna Bogu poświęcić siebie bez 
reszty. 

Dla nas takim mistrzem modlitwy, 
szczególnie modlitwy róŜańcowej jest 
niewątpliwie Sługa BoŜy Jan Paweł II, bo być 
mistrzem to znaczy dawać świadectwo Ŝycia 
według głoszonych prawd uczyć tego, czym 
się samemu Ŝyje. On tak czynił.

 Prawdą modlitwy róŜańcowej jest 
uczestniczenie w Tajemnicach Odkupienia. 
Jest to uczestniczenie w tajemnicy miłości, 
cierpienia oraz nadziei płynącej z wiary. 
MoŜna by powiedzieć, Ŝe Ŝycie Maryi było 
pierwszym odmawianiem  modlitwy 
róŜańcowej. Ona go swoim Ŝyciem tworzyła, 
ziarenko po ziarenku, cząstka po cząstce. 
RóŜaniec jest więc bramą do tajemnicy 
zbawczej Chrystusa. Modlitwa róŜańcowa ma 
za zadanie zjednoczenie nas z Bogiem.
 RóŜaniec odmawiany Ŝyciem razem z 
Maryj ą prowadzi do świętości. 

CWB
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
PaŸdziernik 2008

Środa 1 pa ździernik Pi ątek 17 październik
1800 1800

Czwartek 2 pa ździernik Sobota 18 pa ździernik
1800 O powołania 1300 Ślub Świerczyna – Bara
Piątek 3 październik 1800

1800 R. Gorol Niedziela 19 pa ździernik
Sobota 4 pa ździernik 800

1800 R. Kamińska 1000

Niedziela 5 pa ździernik 1430

800 Poniedziałek 20 pa ździernik
1000 R. Zając 1800

1300 Ślub Goliasz - Celder Wtorek 21 pa ździernik
1430 1800

Poniedziałek 6 pa ździernik Środa 22 pa ździernik
1800 1800

Wtorek 7 pa ździernik Czwartek 23 pa ździernik
1800 R. Piwko 1800

Środa 8 pa ździernik Pi ątek 24 październik
1800 Za ++ siostrę Pelagię, 

męŜa i pokrewieństwo
1800

Czwartek 9 pa ździernik Sobota 25 pa ździernik
1800 Za + ElŜbietę 

Grzesiczek w 30 dn. po 
śmierci

1800 Za + Alojzego w rocz. śm, 
++ rodziców, rodzeństwo i 
++ z rodz.

Piątek 10 październik Niedziela 26 pa ździernik
1800 R. Renk 800

Sobota 11 pa ździernik 1000 R. Sosna
1800 1430

Niedziela 12 pa ździernik Poniedziałek 27 pa ździernik
800 1800 R. Szczepanek
1000 R. Zając Wtorek 28 pa ździernik
1430 1800

Poniedziałek 13 pa ździernik Środa 29 pa ździernik
1800 Fatimska 1800

Wtorek 14 pa ździernik Czwartek 30 pa ździernik
1800 Za + Annę Jeleń w 1 

rocz. śm.
1800

Środa 15 pa ździernik Pi ątek 31 październik
1800 1800

Czwartek 16 pa ździernik
1800
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Październik - listopad 2008

4 październik 2008

Rzepiak Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

11 październik 2008

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

18 październik 2008

Tyrała Urszula

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

25 październik 2008

Kulij Janina

Geisler Ruta

Szczepanek Janina

31 październik 2008

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Kołodziejczyk Krystyna

8 listopad 2008

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

15 listopad 2008

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

22 listopad 2008

Gorol Barbara

Knapek Anna

Michalczyk Wiesława

29 listopad 2008

Krenczyk Irena

Kołodziej Pelagia

Fojt Barbara

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to pro szę zamieni ć się 
między grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmuj ący wszystkie grupy znajduje si ę w 
gablotce z ogłoszeniami parafialnymi)
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K¹cik kulinarnyK¹cik kulinarnyK¹cik kulinarnyK¹cik kulinarny: Makowiec z orzechami
Składniki:

Ciasto:
1 szklanka całego maku,
1 szklanka mąki 
krupczatki,
1 szklanka cukru,
20 dag masła,
1/2  szklanki  kwaśnej 
śmietany,
2 łyŜeczki proszku do 
pieczenia,
5 jajek

Masa:
40 dag krojonych orzechów włoskich,
10 dag masła,
20 dag cukru,
1/2 szklanki mleka.  

Wykonanie :
śółtka,cukier i 
masło utrzeć, 
dodać mąkę z 
proszkiem do 
pieczenia, wlać 
śmietanę, dodać 
mak, dobrze 
wymieszać, na 
koniec dodać 
ubitą pianę z 
białek i upiec na 
złoty kolor w 
temp. 200o C. 

Składniki masy gotować na małym ogniu, 
aŜ masa zbrązowieje, trochę ostudzić, 
wylać na ciasto I podpiec 10 do 15 min.

gmb

HUMORHUMORHUMORHUMOR
 Górnik przyszedł w dzień wypłaty 
pijany. Baba byłą juŜ tako zło, Ŝe aŜ sino. 
Jak ino wlozł do dom, to ona na niego z 
pyskiem. Jak juŜ wszystko mu 
powiedziała to na koniec godo:
- Jo bych tak rada widzieć jak ty sie 
będziesz kiedyś w tym piekle smaŜył.
A górnik na to do synka:
- Francik leć ino prędko do okulisty i 
powiedz, Ŝe te szkła co mamie dali są 
niedobre.

*
 Teroz to wszędzie na całym 
świecie zamiast ludzi wprowadzają 
maszyny. Jo nie wiem czy to dobre, ale tak 
ponoć jest. Roz teŜ przyszła komisyjo 
zwiedzić taki nowy zakład i ten kierownik 
ich oprowadzo, pokazuje wszystko, a 
potem to pokozoł im blank nowe instalacje 
i pado:
- Ta instalacjo zastępuje aŜ sześć ludzi.
- Och! - godo komisyjo. _ A kto je 
obsługuje?
- Siedmiu specjalistów - pado kierownik.

*

 Roz w sądzie skarŜyli takiego jak 
to padają recydywistę. Sędzia tak patrzy 
na niego i rzekł:
- Jak widać to musicie być zepsutym 
człowiekiem. W jakim to towarzystwie sie 
wychowali i obracali?
- No wiedzą, od młodości mom ino z 
sędziami i adwokatami do czynienio!

*
 Roz jeden chory umarł i dostoł 
sie do nieba. Święty Pieter go wpuscił i 
widzi, Ŝe ten nieboszczyk sie smieje i 
smieje, a wniebie to tam tyla śmiechu nie 
ma.
- Powiedz mi duszo - pado Piotr - po 
jakiemu ty sie tak śmiejesz?
-  A dyć z tego, Ŝech juŜ blisko od godziny 
tu w niebie a oni mie tam na dole jeszcze 
operują!

*
- Panie dochtorze prowda to, ze kobiety 
Ŝyją dłuŜej niŜ chłopy?
- Ja, a przede wszystkim wdowy! - pado 
dochtór.
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Msza święta,    Liturgiczne ABC 
(fragmenty)

Ks. Maciej Zachara MIC
(Odcinek 8)

Dzieje celebracji Eucharystii
Eucharystia w połowie II wieku 

Świadectwo św. Justyna
 
 Św. Justyn kilkakrotnie wspomina 
o „przewodniczącym" liturgii. UŜyte przez 
niego greckie słowo proestos oznacza 
dosłownie kogoś „stojącego przed" czy 
„stojącego na czele". Chodzi tu o 
przełoŜonego wspólnoty, czyli biskupa. 
Liturgia nie jest jednak czynnością samego 
przewodniczącego. Cała wspólnota jest w 
nią czynnie zaangaŜowana. Nawet gdy 
biskup modli się sam, czyni to w jedności z 
całym zgromadzeniem i w jego imieniu, jako 
głowa wspólnoty.
W cytowanym fragmencie nie ma wzmianki 
o znaku pokoju. Jednak w innym miejscu 
swej Apologii Justyn, opisując pierwszą 
Eucharystię nowo ochrzczonych, wspomina 
o pocałunku pokoju między modlitwą 
wiernych a przyniesieniem chleba i wina na 
ołtarz. Pocałunek pokoju był zapewne stałym 
elementem niedzielnej Eucharystii.
Komunia święta była udzielana pod obiema 
postaciami dla wszystkich; uŜywano duŜego 
chleba, łamanego na odpowiednią liczbę 
części. Liturgię kończyła dobrowolna składka 
na potrzeby ubogich. WyraŜało to prawdę o 
tym, Ŝe miłosierdzie jest owocem działania 
Jezusa Chrystusa przyjętego w Eucharystii.

Tradycja Apostolska  - redakcja 
pierwszych tekstów liturgicznych  

 Często uwaŜa się, Ŝe liturgia w 
pierwszych wiekach odznaczała się pełną 

spontanicznością czy wręcz dowolnością, 
zarzuconą następnie, gdy Kościół zaczął 
posługiwać się modlitwami ustalonymi i 
spisanymi. Jest to stereotyp, który trzeba 
przezwycięŜyć, gdyŜ nie ułatwia on 
rozumienia i przeŜywania liturgii dzisiaj.
 Nieskrępowanej dowolności w 
liturgii nie było nigdy (sama Ostatnia 
Wieczerza była ucztą rytualną, a nie 
zwyczajnym posiłkiem), a proces 
formułowania oraz redagowania modlitw 
liturgicznych zaczął się wcześnie. Nie były to 
jeszcze teksty redagowane dla całego 
Kościoła, powtarzane przez wszystkich. 
Powstawały one dla potrzeb konkretnych 
wspólnot i stanowiły raczej pewien wzorzec 
niŜ niezmienną formułę. Jeśli były dobre, ich 
zastosowanie stawało się powszechniejsze.
 Jednym z takich tekstów jest 
modlitwa eucharystyczna z Tradycji 
Apostolskiej, staroŜytnego dokumentu, 
odkrytego w XIX wieku w róŜnych wersjach 
językowych (grecki oryginał zaginął). 
Niestety nie znamy ani autora, ani miejsca i 
dokładnego czasu powstania tego cennego 
dokumentu. Do niedawna wśród uczonych 
przewaŜał pogląd, Ŝe autorem dziełka był św. 
Hipolit, kapłan i męczennik (170-235), a 
miejscem powstania Rzym. Od kilkunastu lat 
ta hipoteza jest coraz powszechniej 
uznawana za błędną. Najnowsze badania 
kaŜą widzieć ten dokument jako zbiór tradycji 
kościelnych, które powstawały zapewne w 
róŜnych miejscach w okresie od II do 
początku IV wieku. 

c.d.n.
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