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nr 11 (25) listopad 2008 (rok 3)    Miesi ęcznik Parafii Matki Boskiej Cz ęstochowskiej w Śmiłowicach

SŁOWO  BOśE
(Łk. 10, 21 - 22)

 W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, 
Ojcze, Panie nieba i ziemi, Ŝe zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyŜ takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. 
Nikt teŜ nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce 
objawić». 

JESZCZE RAZ O EUCHARYSTII (8) (8) (8) (8)
Kiedy z przyzwyczajenia i na 

pamięć odmawiamy Wyznanie Wiary, 
zdarzają się nam pomyłki. Mieszamy dwa 
wyznania Wiary: to z Mszy Świętej i to "od 
róŜańca". Skład Apostolski to krótkie 
wyznanie wiary i bardzo skondensowane.

Zaś Credo z Mszy Świętej to owoc 
dwóch soborów z pierwszych wieków 
chrześcijaństwa, a mianowicie, nicejsko-
konstantynopolitańskiego i chalcedoń- 
skiego. Obecnie Credo odmawiane jest we 
wszystkie niedziele, uroczystości i przy 
specjalnych okazjach. Do X w. nie było 
wyznania wiary podczas Eucharystii. 
Występowało tylko podczas udzielania 
chrztu Św. Wydaje się, Ŝe Credo jest w jakiś 
sposób dublowaniem Mszy Świętej, bo 
przecieŜ Msza Święta jest uobecnieniem 
historii zbawienia, a Credo o tej historii 
równieŜ opowiada. Jednak jest bardzo 
potrzebne, by przypomnieć sobie w skrócie 
najwaŜniejsze prawdy chrześcijańskiej 
wiary.

Jeśli chodzi o treść Wyznania 
Wiary, to najwięcej miejsca poświęca się 
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, jednak z 
zaakcentowaniem i rozwinięciem prawdy 
chrystologicznej. Jezus Chrystus jest 
centralną postacią Credo. Wyznanie Wiary 

jest równieŜ jakby hymnem uwielbienia 
Boga, a takŜe znakiem łączącym wszystkich 
wyznawców Trójjedynego Boga. "Wierzę" 
umieszczono po przepowiadaniu Słowa 
BoŜego jako odpowiedź wiary całej 
wspólnoty na mowę Boga do swego ludu.

Wypowiadając Credo podczas 
Mszy Świętej często przypominam sobie 
Credo Tomasza Mertona:
 "Wierzę, Ŝe Ŝycie nie jest przygodą 
którą moŜna przeŜywać według 
zmieniających się prądów mody, ale pełnym 
zapału wypełnianiem planu, jaki Bóg ma w 
stosunku do kaŜdego z nas: planu miłości, 
która przemienia nasze ludzkie Ŝycie.
 Wierzę, Ŝe największą radością 
człowieka jest spotkanie z Jezusem 
Chrystusem, Bogiem - Człowiekiem. 
 W Nim wszystko - nędza ludzka, 
grzechy, historia, nadzieja - nabiera nowego 
wymiaru i znaczenia.
 Wierzę, Ŝe człowiek moŜe się 
odrodzić do prawdziwego i godnego Ŝycia w 
kaŜdym momencie swojej egzystencji.
 Wypełniając do końca wolę BoŜą 
moŜe - nie tylko stać się wolny - ale takŜe 
zwycięŜać zło."

ks. proboszcz Antoni Cebula SDS
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09 października 2008 r.  z racji 
tygodnia miłosierdzia w naszej parafii 
ksiądz Proboszcz zorganizował dzień 
chorych. W ubiegłym roku dzień taki był 
zorganizowany w czerwcu. 
Jak zawsze  spotkanie  takie rozpoczęło 
się Mszą św. Po mszy  było krótkie 
naboŜeństwo przed Najświętszym 
Sakramentem. Błogosławieństwo końcowe 
było udzielane indywidualnie nad kaŜdym 
chorym. MoŜna teŜ było przyjąć z rąk 
księdza Proboszcze  
sakrament chorych.

Po strawie 
duchowej chorzy 
zostali zaproszeni na 
plebanię na 
poczęstunek. 
Poczęstunek 
rozpoczęto od podania 
smacznego gulaszu. 
Co niektórzy nazwali 
ten poŜywny „wstęp” 
poczęstunku 
śniadanio – obiadem. 
Jak moŜna było 
wywnioskować po 
zapachach z kuchni 
trzeba było zostawić 

trochę miejsca na kawę i 
słodycze. Przy kawie 
dobrze się gawędziło, 
wspominało dawne czasy. 
Nasz ksiądz Proboszcz 
uświetnił to spotkanie grą 
na pianinie. PoniewaŜ 
wszystko ma swój koniec i 
to spotkanie dobiegło 
końca, zakończyliśmy je 
wspólną modlitwą „po 
jedzeniu”.

 Myślę, Ŝe chorzy 
byli zadowoleni ze 
spotkania. Szczerze 
mówiąc to w naszej parafii 
znalazło by się trochę 
więcej osób chorych nie 

wszyscy jednak skorzystali z zaproszenia, 
a szkoda. 

W imieniu wszystkich chorych, 
którzy skorzystali z dobrodziejstw tego dnia 
pragnę podziękować księdzu 
proboszczowi Antoniemu, państwu 
Sobotom - sponsorom poczęstunku, oraz 
paniom z Rady Charytatywnej za posługę, 
dobre słowo i trud, który włoŜyły w 
przygotowanie. Bóg im zapłać.    

CWB

Parafialne spotkanie chorych
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Dzieñ papieski w naszej parafii 
(16.10.2008 r.)

16 października w 30 – stą 
rocznicę wyboru PapieŜa Polaka na Stolicę 
Piotrową w mediach, parafiach wiele 
mówiło się o tym wydarzeniu. Były 
organizowane przedstawienia, koncerty 
itp. 

RównieŜ w naszej parafii z 
inicjatywy pana katechety oraz naszego 
Księdza Proboszcza miało miejsce 
przedstawienie 
poświęcone osobie Jana 
Pawła II. Dzieci z naszej 
szkoły dały występ  ku 
czci Wielkiego Polaka. 
Grupa tych dzieci juŜ od 
naboŜeństwa 
róŜańcowego pokazała 
nam swoją aktywność: 
prowadząc dziesiątki 
róŜańca. W czasie Mszy 
św. moŜna było je 
usłyszeć w modlitwie 
wiernych, śpiewach oraz 
zobaczyć  podczas 
składania darów ołtarza. 

Po Mszy św. 
dzieci w krótkim  zarysie 
przypomniały nam 

Ŝyciorys oraz pewne 
śmieszne wydarzenia z 
Ŝycia Karola Wojtyły 
jeszcze jako wykładowcy 
KUL-u. Przedstawienie to 
zakończone zostało 
odśpiewaniem “Barki” z 
dodatkowymi zwrotkami i 
refrenem ku czci Jana 
Pawła II:
„Kochany nasz PapieŜu 
Polaku
Wielką dumą , wielką 
radością byłeś.
Ojcze, Bracie, Przyjacielu, 
Rodaku
Serca ludu swą miłością 
zdobyłeś.”

Inicjatorem oraz „reŜyserem” tego 
przedstawienia jak i  „motorem 
napędowym” naszych dzieci był pan 
katecheta Tadeusz Ciwis.

Bóg zapłać jemu oraz wszystkim 
zaangaŜowanym dzieciom za uświetnienie 
tego dnia. 

CWB
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje ró Ŝańcowe na listopad 2008 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
 Aby świadectwo miłości, złoŜone przez świętych, umocniło 
chrześcijan w ofiarnej słuŜbie Bogu i bliźnim na wzór Chrystusa, który 
przyszedł nie po to, by Mu słuŜono, lecz by słuŜyć. 

Intencja misyjna:
 Aby wspólnoty chrześcijańskie w Azji potrafiły znaleźć dzięki 
kontemplacji oblicza Chrystusa jak najlepsze sposoby głoszenia Go 
mieszkańcom tego rozległego kontynentu o bogatym dorobku kultury i 
antycznych formach duchowości, przy zachowaniu pełnej wierności Ewangelii.

Rozwa¿ania o Ró¿añcu (3)Rozwa¿ania o Ró¿añcu (3)Rozwa¿ania o Ró¿añcu (3)Rozwa¿ania o Ró¿añcu (3)
Ocaliæ wartoœci

II Ocali ć wiarę
O wartości modlitwy dowiedzieliśmy 

się co nieco w poprzednim „RozwaŜaniu…”. 
Teraz przypatrzmy się wierze i wołajmy do 
Boga i Maryi o jej ocalenie w świecie oraz o 
jej wzrost w naszych sercach. Na początku 
kaŜdego róŜańca modlimy się o wzrost 
WIARY, nadziei i miłości. „Matko BoŜa 
przymnóŜ nam WIARY, abyśmy przyjęli BoŜą 
tajemnicę stworzenia wszystkiego i 
utrzymywania wszystkiego w miłości. 
Rozpalaj w nas gorliwość apostolską, aby 
Chrystus królował przez wiarę w sercach 
wszystkich ludzi.” 

KaŜdy człowiek, nawet największy 
święty, przeŜywa dni ciemności, czasową 
utratę wiary. Tak jak uczniowie idący do 
Emaus zanim rozpoznali w tajemniczym 
towarzyszu wędrówki Pana, zanim ich wiara 
się odnowiła, musieli przeŜyć okres 
ciemności i zwątpienia. I choć Jezus znowu 
zniknął tak nagle, to jednak w ich sercach 
pozostała silna wiara. Wiara człowiekowi nie 
jest dana raz na zawsze. Wiara jest aktem 
dynamicznym, albo jej przybywa, albo ubywa. 

Wiarę trzeba pielęgnować, podlewać 
modlitwą. 

Kiedy wiara upada rodzą się 
zabobony. Kiedy ludzie przestają oddawać 
cześć Bogu, zaczynają kłaniać się bydlętom. 
Mówią ja jestem <bykiem>, inny <rakiem>. 
Szukają dobrego układu gwiazd do 
prowadzenia interesów.  W ten sposób w  
miejsce wiary wchodzą astrologia, 
reinkarnacja, magia. Gdy bierze się 
jakiekolwiek czasopismo, powaŜne czy 
brukowe, znajdujemy w nim rubryki z 
horoskopem, wróŜbami lub przepowiedniami. 
PapieŜ Leon XIII, który był wielkim „fanem” 
RóŜańca nauczał, Ŝe ta modlitwa jest 
najlepszym narzędziem umacniania wiary. 
Podczas rozmyślań nad tajemnicami róŜańca 
rozpraszają się cienie ignorancji i maleje 
ryzyko popadnięcia w błędy. Jednocześnie w 
sercu rodzi się pragnienie naśladowania 
Maryi. Matka BoŜa w Fatimie prosiła, aby z 
WIARĄ rozwaŜać róŜaniec i modlić się nie 
tylko za siebie, ale i za innych.

CWB
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
Listopad 2008

Sobota 1 listopad 
Wszystkich Świętych

Niedziela 16 listopad

800 800 R. Kamiński
1100 R. Michna 1000 R. Pisarska
Niedziela 2 listopad 

Dzień Zaduszny
1430 R. Walczak

800 Za ++ poleconych w 
wypominkach

Poniedziałek 17 listopad

1000 800

1430 Wtorek 18 listopad
Poniedziałek 3 listopad 800

800 Środa 19 listopad
Wtorek 4 listopad 800

800 R. Wieczorek Czwartek 20 listopad
Środa 5 listopad 1800 R. Bubała
800 Piątek 21 listopad
Czwartek 6 listopad 1800

1800 O powołania Sobota 22 listopad
Piątek 7 listopad 1800 Za ++ rodziców teściów 2 

siostry szwagra i ++ z pokrew.
1800 R. Jarczyk Niedziela 23 listopad
Sobota 8 listopad 800 R. Mundt
1300 R.Ciszewski 1000

1800 1430 R. Hanus
Niedziela 9 listopad Poniedziałek 24 listopad
800 R. Kędzia 800

1000 Wtorek 25 listopad
1430 800

Poniedziałek 10 listopad Środa 26 listopad
800 800

Wtorek 11 listopad Czwartek 27 listopad
800 1800

Środa 12 listopad Pi ątek 28 listopad
800 1800

Czwartek 13 listopad Sobota 29 listopad
1800 Fatimska 1800

Piątek 14 listopad Niedziela 30 listopad
1800 R. Gorol 800

Sobota 15 listopad 1000

1800 R. Przybyła 1430
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£AHARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Listopad - grudzie ń 2008

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

6 grudzie ń 2008

Szuła Małgorzata

Ciszewska ElŜbieta

Kalisz Gertruda

13 grudzie ń 2008

Gimlik Ilona

Gracka Jadwiga

Gracka Ewa

20 grudzie ń 2008

Rzepiak Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

23 grudzie ń 2008

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

27 grudzie ń 2008

Tyrała Urszula

Wesołowska BoŜena

Słowicka Iwona

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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Rzadko na moich wargach-
niech dziś to warga ma wyzna-
jawi się krwią przepojony, 
najdroŜszy wyraz: Ojczyzna.

Widziałem, jak na rynkach 
gromadzą się kupczykowie, 
licytujący się wzajem, 
kto Ją najgłośniej wypowie.

Widziałem jak między ludźmi 
ten się urządza najtaniej, 
jak poklask zdobywa i rentę, 
kto krzyczy, iŜ Ŝyje dla Niej...

Widziałem jak do jej kolan-
wstręt dotąd serce me czuje-
z pokłonem się cisną i radą 
najpospolitsze szuje.

Więc się nie dziwcie - ktoś moŜe 
choć milczkiem słuszność mi przyzna-
Ŝe na mych wargach tak rzadko 
jawi się wyraz : OJCZYZNA...

Jan Kasprowicz

11 listopada Dzieñ Niepodleg³oœci

OJCZYZNA
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Msza święta,    Liturgiczne ABC 
(fragmenty)

Ks. Maciej Zachara MIC
(Odcinek 9)

Dzieje celebracji Eucharystii

Tradycja Apostolska  - redakcja 
pierwszych tekstów liturgicznych  

 Nie znając kontekstu powstania 
Tradycji Apostolskiej, nie moŜemy być 
pewni, czy modlitwy tam zawarte faktycznie 
stosowano w liturgii, czy teŜ traktowano je 
jedynie jako pewnego rodzaju wzorzec.
 Modlitwa eucharystyczna z 
Tradycji Apostolskiej jest dla nas bardzo 
waŜna, poniewaŜ po Soborze 
Watykańskim II stała się inspiracją dla 
Drugiej Modlitwy eucharystycznej z 
obecnego Mszału. Jest to przykład na to, 
Ŝe dzisiejsza liturgia jest głęboko 
zakorzeniona w staroŜytnej tradycji 
Kościoła, z której czerpie inspiracje. Tekst 
modlitwy z Tradycji apostolskiej zasługuje 
na przytoczenie w całości. Warto teŜ 
porównać tekst dzisiejszej Drugiej Modlitwy 
eucharystycznej z jej staroŜytnym 
pierwowzorem:
— Pan z wami. — I z duchem twoim.
— W górę serca. — Wznosimy je do Pana.
— Dzięki składajmy Panu.
— Godne to i sprawiedliwe.
— Dzięki Tobie składamy, BoŜe, przez 
umiłowanego sługę Twojego Jezusa 
Chrystusa, którego nam posłałeś w 
czasach ostatecznych jako Zbawiciela, 
Odkupiciela i jako Zwiastuna Twojej woli, 
który jest Twoim nierozdzielnym Słowem, 
przez które wszystko stworzyłeś i gdy w 
Nim znalazłeś upodobanie, zesłałeś Go z 

nieba do łona Dziewicy, i On, będąc w 
łonie, wcielił się i okazał się Twoim Synem, 
narodzony z Ducha Świętego i Dziewicy.
 On wypełniając Twoją wolę i 
nabywając dla Ciebie lud święty, wyciągnął 
ręce podczas męki, aby od cierpienia 
uwolnić tych, którzy w Ciebie uwierzyli. A 
gdy dobrowolnie został wydany na mękę, 
aby śmierć pokonać, rozerwać więzy 
szatana, zdeptać piekło, oświecić 
sprawiedliwych i wypełnić wszystko, biorąc 
chleb i dzięki czyniąc, powiedział: Bierzcie 
i jedzcie, to jest Ciało Moje, które za was 
będzie wyniszczone. Podobnie wziął 
kielich, mówiąc: To jest Krew Moja, która za 
was jest przelewana. Gdy to sprawujecie, 
sprawujecie na moją pamiątkę.
 Wspominając przeto Jego śmierć 
i zmartwychwstanie, ofiarujemy Tobie chleb 
i kielich, i dziękujemy, Ŝe nas wybrałeś, 
abyśmy stali przed Tobą i Tobie słuŜyli. I 
prosimy, abyś zesłał świętego Ducha 
Twego na ofiarę świętego Kościoła. W 
jedno gromadząc daj wszystkim, którzy 
przyjmują święte tajemnice dla napełnienia 
się Duchem Świętym, dla utwierdzenia 
wiary w prawdzie, abyśmy Cię chwalili i 
wysławiali przez Syna Twego Jezusa 
Chrystusa, przez którego Tobie chwała i 
cześć Ojcu, Synowi z Duchem Świętym w 
świętym Kościele Twoim teraz i na wieki 
wieków. Amen.

 c.d.n.
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