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Pismo redagowane przez wiernych obu parafii w Obornikach Śląskich

Drodzy Czytelnicy! Życzymy Wam wszystkim, aby radosne i głębokie przeżycie 
tajemnicy Wcielenia Słowa w czasie świąt Bożego Narodzenia prowadziło do wzra-

stania w wierze, umacniania wspólnot rodzinnych i parafialnych oraz napełniło 
Was mocą do pokonywania codziennych trudności przez cały nowy rok 2015. 

Redakcja
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Słowo od proboszczów

Drodzy Parafianie!

Tak niedawno rozpoczynaliśmy Adwent, 
a wraz z nim nowy rok liturgiczny pod 

hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię”. Rekolekcjonista ojciec Jerzy Krupa CSsR 
w swoich rozważaniach, skierowanych do nas 
w tych dniach, podejmując refleksję nad tym 
hasłem wezwał każdego z nas do większego 
otwarcia się na Miłosierną Miłość Boga przez 
przemianę serc i zawierzenie siebie Chrystu-
sowi. Otwarcie serca na Miłość Miłosierną ma 
przemieniać nasze życie. Ta przemiana serc 
ma wypływać z wiary w Boga Ojca i Syna 
i Ducha Świętego. 

Czas rekolekcji przygotował nas do przeżycia 
świąt Narodzenia Pańskiego. Są to święta wyjąt-
kowe. Rozpoczynamy je od wspólnej wieczerzy 
wigilijnej. W naszej polskiej tradycji przetrwał 
do dnia dzisiejszego wspólnotowy i rodzinny 
charakter Wigilii. W tym dniu spotykamy się 
w gronie najbliższych, by być razem, by złożyć 
sobie życzenia łamiąc się opłatkiem, by razem 
zasiąść do wigilijnego stołu, by wspólnie wy-
słuchać tekstu Pisma Świętego o Narodzinach 
Chrystusa Pana, by wspólnie śpiewać kolędy. 
W noc pamiątki przyjścia na świat Dzieciątka 
Jezus nasze serca stają się bardziej otwarte, 
skore do pomocy, do czynienia dobra. 

W tym dniu stajemy przed wielka tajemnicą 
Wcielenia Słowa Bożego. Syn Boży, który 
przyszedł na świat, stał się człowiekiem, na-
szym bratem. Ta prawda podkreśla rodzinny 
charakter świąt Bożego Narodzenia, pomaga 
ludziom zbliżać się do siebie, stawać się lepszy-

mi. W Wigilię Bożego Narodzenia pamiętamy 
o słabszych, chorych, cierpiących, samotnych, 
opuszczonych. Wspominamy tych, których 
zabrakło przy wigilijnym stole. Dlatego, jak 
pisał św. Augustyn, „świętujemy z radością 
nadejście naszego zbawienia i odkupienia. 
Świętujemy dzień uroczysty, w którym Ten, 
co sam jest jedynym i wiekuistym dniem Ojca, 
zechciał zstąpić w krótki i przemijający dzień 
doczesności”.

Na te piękne święta Bożego Narodzenia 
pragnę wszystkim, w imieniu nas – Waszych 
duszpasterzy - złożyć najszczersze życzenia. 
Niech Wasze życie przenika i opromienia 
dobroć samego Boga, który w swoim Synu 
do nas przychodzi; pokój, który Aniołowie 
zwiastowali ludziom dobrej woli, niech zagości 
w Waszych sercach i w Waszych domach; dni 
świąteczne niech będą dla Was umocnieniem 
rodzinnych więzi i pogłębieniem braterstwa 
z każdym człowiekiem. Życzę świąt dobrych, 
pogodnych i błogosławionych. 

Dopełnieniem moich życzeń niech będzie 
modlitwa na Nowy Rok: 

Wszechmogący Boże, prosimy o błogosła-
wieństwo Twoje na Nowy Rok. Nie wiemy, co 
nam on przyniesie. Jakie przeżyjemy w nim ra-
dości, jakie cierpienia? To wiesz tylko Ty, Ojcze 
miłosierny i wszystkowiedzący. Ty znasz począ-
tek, trwanie i kres naszego życia. Ty prowadzisz 
nas wszystkich poprzez czas do wieczności. 
Daj nam, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie 
drogą Twoich przykazań, abym poddany Tobie, 
w mocy Twojej spokojnie, pokornie i ufnie czynił 
to, co do mnie należy, i znosił, co jest moim 
udziałem. Nie wiem, co mnie w tym roku spotka, 
ale wiem, że tym, którzy Cię miłują, wszystko 
obraca się ku dobremu. To wystarczy. Ojcze, Ty 
kochasz Twoje dzieci. Niech rozpoczną ten rok 
w miłości Twojej i pozostaną Ci wierne w każdej 
godzinie. Amen.

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

W pierwszą niedzielę Adwentu w Ko-
ściele powszechnym został zainaugu-

rowany Rok Życia Konsekrowanego. Z per-
spektywy osób świeckich, osób żyjących 
w rodzinach, a także samotnych, wdów 
i wdowców, można zastanawiać się, czy ma 
to dla nas jakieś znaczenie, czy przypadkiem 
problematyka życia konsekrowanego nie jest 
tematem odległym, nie dotyczącym więk-
szości wiernych. Jednak nauczanie Kościoła 
mówi co innego. Jan Paweł II podkreślił jego 
znaczenie dla całego Kościoła ustanawiając 
w 1997 roku Światowy Dzień Życia Konse-
krowanego, a w adhortacji apostolskiej Vita 
consecrata napisał: „Życie konsekrowane 
znajduje się w samym sercu Kościoła jako 
element o decydującym znaczeniu dla jego 
misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę 
powołania chrześcijańskiego oraz dążenie 
całego Kościoła-Oblubienicy do zjednocze-
nia z jedynym Oblubieńcem”.

Przeżywając wkrótce święta Bożego 
Narodzenia będziemy wielbili Boga za dar 
zbawienia ofiarowany nam w Jezusie Chry-
stusie. Będziemy adorowali Boga leżącego 
na sianie. Spotykając się w gronie rodzin-
nym, łamiąc opłatkiem i składając sobie 
życzenia będziemy przekazywali nadzieję 
i pokój otrzymane od Nowonarodzonego. 
Przede wszystkim jednak doświadczymy 
prawdy, że Bóg nas kocha, że jesteśmy dla 
Niego bardzo ważni, że nikogo nie chce 
stracić. Miłość Boga rodzi miłość człowieka. 

Możemy tę miłość okazać na różne sposoby. 
Najpełniejszą odpowiedzią jest ofiarowanie 
całego swojego życia Bogu, pokochanie Go 
sercem niepodzielnym. Do takiego okazania 
miłości Boga są zaproszone – powołane  – 
osoby konsekrowane, które przez złożenie 
ślubów starają się, najlepiej jak to możliwe, 
naśladować życie Jezusa Chrystusa i w ten 
sposób już tu na ziemi być z Nim zjednoczo-
ne. Gdyby zabrakło wśród nas osób podej-
mujących życie konsekrowane, bylibyśmy 
jako wspólnota Kościoła kalekami. W Mi-
stycznym Ciele Kościoła zabrakłoby serca. 
Byłyby inne części, ale nie byłoby serca. 

Czas Bożego Narodzenia jest dla naszej 
wspólnoty parafialnej i każdego z osobna 
okazją do zastanowienia się, jak odpo-
wiadamy na miłość Boga? Czy w swoim 
życiu nie jesteśmy przypadkiem jedynie 
odbiorcami? Czy okazujemy wdzięczność? 
Być może powinniśmy bardziej prosić, aby 
wśród nas zrodziły się powołania do życia 
konsekrowanego, pokazywać w rodzinach 
dzieciom i młodzieży, że życie zakonne 
„wyraża najgłębszą istotę powołania chrze-
ścijańskiego”. Oto problem, który podczas 
najbliższej kolędy warto uczynić tematem 
wspólnych przemyśleń i rozmów. Zapra-
szając na spotkanie przy Eucharystycz-
nym stole, życzę wszystkim Parafianom 
i Gościom błogosławionych Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Ks. Maciej Chwarścianek SDS
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Słowo Boże
Słowo na dziś Symbole liturgiczne

Co oznacza świeca, którą zapalają wierni 
przy świętym obrazie w świątyni?

Zapaleniu świecy przed świętym obrazem 
czy przed ikoną zawsze towarzyszy modli-

twa do Boga lub modlitwa za wstawiennictwem 
Najświętszej Maryi Panny i świętych. Płomień 
symbolizuje ciągłość tej modlitwy. Nie zawsze 
możemy w kościele poświęcić dłuższy czas 
na modlitwę: zapalając 
świecę zostawiamy ją 
jako znak naszej mo-
dlitewnej obecności.

Ponadto zapalona 
świeca stanowi wy-
znanie wiary: zosta-
wiając ten symbol 
(świecę), dajemy świa-
dectwo naszej wierze, 
a innych również za-
chęcamy do modlitwy 
i wiary.

Zapalona świe -
ca oznacza również prośbę do Pana Boga 
o szczególne łaski, błogosławieństwo i opiekę. 
Zazwyczaj zapalając świecę, zostawiamy małą 
ofiarę, która ma przypomnieć nam, że każdej 
modlitwie, każdej prośbie o pomoc Bożą muszą 
towarzyszyć czyny. Modląc się o uzyskanie ła-
ski, mamy naszym życiem i czynami otwierać 
się na nią. Pozostawiając ofiarę, rezygnujemy 
z czegoś, co dajemy Panu.

Zapalenie świeczki i pozostawienie ofiary 
nie jest zapłatą za łaski, które są przecież 
wielokrotnie wyższe niż nasze oczekiwania 
i nasze ofiary. Jest to znak naszej wiary i ufno-
ści Panu, znak naszej czci wobec Najświętszej 
Maryi Panny i świętych, za przyczyną których 
się modlimy. Miłosierdzie Boga wielokrotnie 
przewyższa to, o co prosimy, choć czasem nie 
od razu staje się to oczywiste.

ks. Włodzimierz Szydłowski, SDS

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
(Łk 1, 26-38):

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Ga-
lilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubio-
nej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; 
a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł 
do Niej i rzekł: «Bądz pozdrowiona, peł-
na łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się 
na te słowa i rozważała, co miałoby zna-
czyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł 
do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz 
i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu 
tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował 
nad domem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca». Na to 
Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to 
stanie, skoro nie znam męża?». Anioł Jej 
odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego 
też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, 
Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest 
już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi 
za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja, 
służebnica Pańska, niech mi się stanie według 
twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

W ostatnią niedzielę Adwentu Ewangelia 
przenosi nas do Nazaretu i czyni świad-

kami szczególnej rozmowy. Boży posłaniec, 
anioł Gabriel, oznajmia młodej, żydowskiej 
dziewczynie, że Bóg ma wobec niej szczegól-

ne plany. Ma stać się matką oczekiwanego od 
setek lat Mesjasza. Maryja czuje się zmieszana 
tym, co słyszy; ma wątpliwości i pytania. Osta-
tecznie całe to nietypowe spotkanie kończy się 
jej słowami przyzwolenia na Boże zamiary: 
„Niech mi się stanie według twego słowa”.

Co ta historia oznacza 
dla naszego przeżywania 
wiary? 

Po pierwsze pokazuje 
wielki szacunek i respekt 
Boga wobec wolności 
człowieka. Bóg, który 
jest wszechmogący, nie 
objawia się jako arbitralna 
siła, która z bezwzględno-
ścią tyrana usuwa z drogi 
każdą napotkaną prze-
szkodę. Jego wszechmoc 
naznaczona jest miłują-
cą, ojcowską wolnością. 

Stwarzając człowieka jako istotę wolną Bóg 
zrezygnował – jak określił to Benedykt XVI 
– z części swej mocy, pozostawiając nam moc 
naszej wolności. W tym geście dał wyraz 
miłości i szacunku do człowieka oraz wska-
zał, że pragnie wolnej odpowiedzi miłości na 
wezwanie do wiary. 

Jak ja przeżywam tę prawdę o Bogu? 
Drugi istotny motyw obecny w scenie zwia-

stowania związany jest z odpowiedzią Maryi. 
Bóg ma plan, ale jego realizację uzależnia od 
jej wolnej odpowiedzi. Nie dziwi się ani nie 
zniechęca jej wątpliwościami i pytaniami. Co 
więcej… chyba nawet nimi się cieszy, gdyż 
świadczyć mogą one o poważnym traktowaniu 

przez Maryję Bożego zaproszenia. Wątpliwości 
Maryi zostają w jakiejś mierze rozwiane zapew-
nieniem, że to wszystko dokona się mocą Ducha 
Świętego; On – jak słyszy Maryja – „zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”. Ponadto 
daje jej bardzo konkretny znak. Jest nim jej 
krewna Elżbieta, która w starości staje się mat-
ką. Aby ten znak zobaczyć, Maryja zaraz uda 
się w odwiedziny do swojej krewnej. Zanim to 
uczyni, wypowiada słowa przyzwolenia: Niech 
mi się stanie tak, jak Ty chcesz Boże.

Maryja całą swą przyszłość zawierza dobre-
mu Bogu. Nie wie, jakie będą te Boże plany, 
ale jest przekonana, że okażą się stokroć lepsze 
niż to co mogłaby sama wymyślić. To jej po-
słuszeństwo owocuje ostatecznie największym 
dobrem, jakie mogło Maryję i każdego z nas 
spotkać. Przyjściem na świat Bożego Syna, 
naszego Zbawiciela. Maryja pokazuje, że mó-
wiąc Bogu „tak”, człowiek czyni najlepiej jak 
może i z tej decyzji wyrastają najlepsze owoce. 

Czy wierzę, że mówiąc Bogu „tak”, przyj-
mując Jego przykazania i żyjąc nimi, idę 
najlepszą z możliwych dróg? Czy bardziej 
ufam Jego słowu czy może jednak kurczowo 
trzymam się tylko własnych opinii?

Ks. Roman Słupek SDS

Czwarta Niedziela Adwentu

Duchowe drogowskazy 
ojca Franciszka Jordana 
(cz. 23)

Strażnicy  
wzajemnej czci

Bądźcie aniołami stróżami! Strzeżcie 
wzajemnej czci (…). Nie ma człowieka, 
któremu by nie można czegoś zarzucić. 
Wszyscy przecież wiemy, w jakim świetle 
został przedstawiony Bóg Człowiek i jaki 
los spotkał większość świętych. Gdzież 
jest człowiek, którego czynów nie można 
by ocenić negatywnie, żeby nie można było 
wyrobić sobie o nim złego zdania?
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Katecheza Ojca Świętego Franciszka  
– Audiencja Generalna 2.04.2014 r.

Dwoje w jednym

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dziś zamykamy cykl katechez o sakramen-
tach, omawiając małżeństwo. Ten sakra-

ment prowadzi nas do sedna zamysłu Boga, 
który jest zamysłem przymierza ze swoim 
ludem, z nami wszystkimi, zamysłem komunii. 
Na początku Księgi Rodzaju, pierwszej księgi 
Biblii, opowiadanie o stworzeniu wieńczą 
słowa: «Stworzył więc Bóg człowieka na swój 
obraz; na obraz Boży go stworzył: stworzył 
mężczyznę i niewiastę (...). Dlatego to mężczy-
zna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy 
się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym 
ciałem» (Rdz 1, 27; 2, 24). Obrazem Boga 
jest para małżeńska: mężczyzna i kobieta; nie 
tylko mężczyzna, nie tylko kobieta, lecz oboje. 
To jest obraz Boga: miłość, przymierze Boga 
z nami przedstawione są w tym przymierzu 
mężczyzny i kobiety. I to jest bardzo piękne! 
Jesteśmy stworzeni, by kochać, jako odblask 
Boga i Jego miłości. A w jedności małżeń-
skiej mężczyzna i kobieta urzeczywistniają to 
powołanie w znaku wzajemności oraz pełnej 
i ostatecznej komunii życia.

Kiedy mężczyzna i kobieta zawierają sa-
krament małżeństwa, Bóg, że tak powiem, 
«odzwierciedla się» w nich, nadaje im własne 
rysy i niezatarty charakter swojej miłości. 
Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas. 
Również Bóg jest bowiem komunią: trzy 
Osoby – Ojciec, Syn i Duch Święty – żyją od 
zawsze i na zawsze w doskonałej jedności. I to 
jest właśnie tajemnica małżeństwa: Bóg tworzy 
z dwojga małżonków jedną egzystencję. Biblia 
stosuje mocne wyrażenie, mówiąc: «jedno 

ciało», tak ścisła jest więź mężczyzny i kobiety 
w małżeństwie. I to jest właśnie tajemnica mał-
żeństwa: miłość Boga, która odzwierciedla się 
w parze, postanawiającej żyć razem. Dlatego 
mężczyzna opuszcza swój dom, dom rodziców 
i zamieszkuje ze swoją żoną, i jednoczy się 
z nią tak bardzo, że dwoje stają się – mówi 
Biblia – jednym ciałem.

Św. Paweł w Liście do Efezjan uwydatnia 
fakt, że w chrześcijańskich małżonkach od-
zwierciedla się wielka tajemnica: więź usta-
nowiona przez Chrystusa z Kościołem, więź 
oblubieńcza (por. Ef 5, 21-33). Kościół jest 
Oblubienicą Chrystusa. To jest ta więź. Znaczy 
to, że małżeństwo odpowiada specyficznemu 
powołaniu i musi być uważane za konsekrację 
(por. Gaudium et spes, 48; Familiaris consortio, 
56). Jest to konsekracja: mężczyzna i kobieta 
są uświęcani w swojej miłości. Małżonkowie 
na mocy sakramentu otrzymują bowiem auten-
tyczną misję, aby mogli uwidaczniać, począw-
szy od rzeczy prostych, zwyczajnych, miłość, 
jaką Chrystus kocha swój Kościół, dając wciąż 
życie za niego, w wierności i służbie.

Naprawdę wspaniały jest zamysł wpisany 
w sakrament małżeństwa! I urzeczywistnia 
się w prostocie, a także w kruchości ludzkiej 
kondycji. Wiemy dobrze, ile trudności i prób na-
potykają małżonkowie w swoim życiu... Ważne 
jest, by zachowywać żywą więź z Bogiem, która 
jest podstawą więzi małżeńskiej. A prawdziwa 
więź jest zawsze z Panem. Kiedy rodzina się 
modli, więź się utrzymuje. Kiedy małżonek 
modli się za małżonkę, a małżonka modli się za 
małżonka, ta więź staje się mocna; jedno modli 

się za drugie. To prawda, że w życiu małżeńskim 
jest wiele trudności, bardzo wiele; że praca, że 
nie wystarcza pieniędzy, że dzieci mają kłopoty. 
Tyle trudności. I bardzo często mąż i żona stają 
się trochę nerwowi i kłócą się ze sobą. Kłócą 
się, tak jest, zawsze w małżeństwie są kłótnie, 
a czasami nawet idą w ruch talerze. Lecz my nie 
powinniśmy smucić się z tego powodu, taka jest 
ludzka dola. A sekret polega na tym, że miłość 
jest silniejsza w momencie, kiedy dochodzi do 
kłótni, i dlatego zawsze radzę małżonkom: nie 
kończcie dnia, w którym się pokłóciliście, bez 
pogodzenia się. Nigdy! A żeby się pogodzić, nie 
ma potrzeby prosić o interwencję ONZ, żeby 
zaprowadził pokój w waszym domu. Wystarczy 
mały gest, pieszczota, tylko ciao! I do jutra! 
A nazajutrz zaczyna się od nowa. I takie jest 
życie, tak trzeba je przeżywać – przeżywać je 
z odwagą, bo chce się je przeżywać razem. I to 
jest wielkie, jest piękne! Bardzo piękną rzeczą 
jest życie małżeńskie, i musimy zawsze go 

strzec, strzec dzieci. Przy innych okazjach mó-
wiłem na tym placu o czymś, co bardzo pomaga 
w życiu małżeńskim. Są to trzy słowa, które 
trzeba mówić zawsze, trzy słowa, które muszą 
być w domu: czy można, dziękuję, przepraszam. 
Trzy słowa magiczne. Czy można: aby nie 
narzucać się w życiu małżeńskim. Czy można, 
co o tym sądzisz? Czy można, pozwalam sobie. 
Dziękuję: trzeba dziękować współmałżonkowi; 
dziękuję za to, co zrobiłeś dla mnie, dziękuję za 
to. Ileż piękna jest w dziękowaniu! A zważyw-
szy na to, że wszyscy popełniamy błędy, jest też 
inne jeszcze słowo, trochę trudne do wymówie-
nia, które jednak mówić trzeba: przepraszam. 
Czy można, dziękuję i przepraszam. Dzięki tym 
trzem słowom, dzięki modlitwie małżonka za 
małżonkę i vice versa, dzięki godzeniu się przed 
końcem dnia małżeństwo będzie szło naprzód. 
Trzy magiczne słowa, modlitwa i godzenie się 
zawsze. Niech Pan wam błogosławi i módlcie 
się za mnie.

Zachęcam do przeczytania nowej 
książki  George’a Weigla zaty-

tułowanej „Ewangeliczny katoli-
cyzm”. Autor jest znanym biografem 
św. Jana Pawła II. W swojej nowej, poczytnej 
książce podjął próbę odpowiedzi na pytanie, 
jaki powinien być Kościół trzeciego tysiącle-
cia, aby był czytelnym znakiem zbawienia. 
Znajdziemy w niej także opis nauki św. Jana 
Pawła II, jej kontynuacji rozwiniętej przez 
następców jego następcy oraz wskazówki na 
przyszłość. Autor pisze o tym, jak powinna 
wyglądać skuteczna reforma Kościoła, 
w jaki sposób Kościół powinien wychodzić 

George Weigel 
„Katolicyzm Ewangeliczny. 
Gruntowna Reforma 
Kościoła w XXI wieku”.

do świata, a także na czym polega tytułowy 
ewangeliczny katolicyzm. 

 Moim zdaniem na szcze-
gólną uwagę zasługują dwie z kil-
kunastu wymienionych i opisanych 
cech katolicyzmu ewangelicznego. 
Pierwszą jest przyjaźń z Jezusem 
Chrystusem. Czymś innym jest 
bowiem katechizmowo-formułkowa 
wiedza  o Jezusie, a czymś innym  
znajomość z Jezusem. Drugą jest 

celebracja i przeżywanie sakramentów jako 
środków do pogłębiania przyjaźni z Chry-
stusem. Autor kładzie nacisk na konieczność 
odkrycia chrztu (modelem rozumienia tego 
sakramentu jest chrzest dorosłych!) oraz 
Eucharystii jako centrum życia katolika. 
Moim zdaniem to wartościowa pozycja, 
warta przeczytania i rozważania zawartych 
w niej jakże aktualnych myśli.

Zbigniew Stachurski

 Klub dobrej książki
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W sobotę i niedzielę, 6 i 7 grudnia br. 
w Trzebnicy, w Domu Pielgrzyma Księ-

ży Salwatorianów, odbył się dzień skupienia 
dla doradców życia rodzinnego. Uczestniczyło 
w nim ponad czterdzieści osób z diecezji wro-
cławskiej. Doradcy zajmują się przygotowa-
niem narzeczonych do ślubu, indywidualnymi 
rozmowami z małżeństwami lub jednym ze 
współmałżonków. Niektórzy prowadzą też lek-
cje z wychowania do życia w rodzinie dla dzieci 
i młodzieży lub biorą udział jako małżeństwa 
prowadzące w rekolekcjach dla narzeczonych 
lub małżeństw. 

 Spotkanie odbywało się w miłej, rodzinnej 
atmosferze, a każdy przyjeżdżający witany był 
z ojcowską serdecznością przez archidiecezjal-
nego duszpasterza rodzin ks. dra Stanisława 
Paszkowskiego.

 Od ponad trzydziestu lat ks. Stanisław jest 
naszym troskliwym opiekunem, wykładowcą 
i egzaminatorem. W pracy duszpasterskiej 
wspiera go diecezjalny doradca życia rodzin-
nego mgr Maria Jolanta Szostkowska, położna, 
wykładowca na Uniwersytecie Medycznym. 
Na każdym spotkaniu sprawdza ona naszą 
wiedzę dotyczącą naturalnych metod planowa-
nia poczęć i uzupełnia ją o nowe osiągnięcia. 

Spotkanie rozpoczęło się ciekawym wy-
kładem dr Aleksandry Aszkiełowicz pt. „Być 
w małżeństwie i przetrwać”. Młoda prelegent-
ka, doktor nauk humanistycznych i chrześci-
jański pedagog, podzieliła się w nim wynikami 
swoich badań nad 158 parami małżeńskimi, 
które uważają się za szczęśliwe. W podsumo-
waniu stwierdziła, że ważne dla budowania 
dobrego życia małżonków jest stała praca 
nad swoim małżeństwem w następujących 
dziedzinach: wzajemne poznanie charakterów 
i temperamentów, umiejętne wyrażanie wła-
snych uczuć, troska o własne i wspólne hierar-

chie wartości w życiu, znajomość oczekiwań 
współmałżonka, dbałość o dobrą komunikację 
w małżeństwie, dbałość o rozwój miłości mał-
żeńskiej, świadomość znaczenia współżycia 
seksualnego w budowaniu małżeńskich relacji, 
przyjęcie i wychowanie dzieci, dobre przygo-
towanie się do odejścia z domu rodzinnego 
najpierw dzieci, potem swojego (czas chorób, 
starości, opieki nad nami naszych dzieci).

Drugim prelegentem, który miał pięć wystą-
pień, w tym nauki w czasie dwóch Mszy św., był 
ks. prof. Tadeusz Guz, filozof, kierownik Kate-
dry Filozofii Prawa na KUL-u, jedyna do tej pory 
osoba w Polsce, która habilitowała się z zagad-
nienia gender. Ksiądz profesor przedstawił nam 
temat „Katolicka koncepcja małżeństwa a inne 
koncepcje”. Podkreślał, że małżeństwo zostało 
zaplanowane w Boskim Rozumie odwiecznie 
i nie jest z ustanowienia ludzkiego, a prawda 
o małżeństwie jest dogmatem wiary. W związ-
kach sakramentalnych Bóg jest obecny. Związki 
niesakramentalne natomiast pozbawione są tej 
Obecności i osoby je tworzące są zdane tylko 
na swoje ludzkie siły. 

Prelegent przypomniał, że miłość nie stawia 
warunków, ale my, małżonkowie czy narzecze-
ni, niestety często stawiamy miłości granice, 
bo kochamy np. za coś, albo oświadczamy, że 
kochamy tylko rok czy dziesięć lat. Bóg jednak 
pragnie, abyśmy miłowali wiecznie, bo On taką 
wieczną Miłością nas umiłował.

 Każdy człowiek zasługuje na to, aby 
miłować go wiecznie z samego faktu, że on 
jest. Dla miłowania wiecznego potrzebna jest 
człowiekowi cnota zwana miłością.

Małżonkowie powinni żyć sakramentem 
i stawiać sobie stale pytanie, czy wszystko 
w ich życiu jest zgodne z wolą Bożą. Jeśli bę-
dziemy żyć Bogiem obecnym w sakramencie, 

Dni Skupienia dla pracujących  
w Poradniach Rodzinnych

to pozwolimy, aby w nasze życie małżeńskie 
i rodzinne wszedł sam Bóg, Bóg w Trzech 
Osobach. A tam, gdzie jest działanie Boże, 
wszystko jest poukładane, ponieważ Bóg jest 
Jednością i powołał świat do jedności ze Sobą.

 Różne pokusy dotykają życia małżeńskiego, 
dlatego my, którzy żyjemy w tym stanie, musi-
my sobie zdawać sprawę z tego, że poradzimy 
sobie z nimi tylko wówczas, jeśli będziemy żyć 
w realnej bliskości z Bogiem. 

Żyjąc w Bożej Obecności, mogę zapytać 
Pana Boga o tajemnicę mojego współmał-
żonka, aby lepiej go rozumieć, aby wiedzieć, 
w czym i jak mu pomóc, by jeszcze bardziej 
go miłować.

Ksiądz profesor radził, by jak najczęściej 
powtarzać małżonkowi „Miłuję ciebie”.

 Miłość, wierność i uczciwość małżeńska 
nie są ponad ludzkie siły. 

Mówca podkreślił, że troska o sakramental-
ność małżeństwa jest fundamentalna.

 Jednak każde dzieło ludzkie ma swoją 
wielkość i słabość jednocześnie. Dlatego na-
leży dbać o to, aby być wiernym doktrynie 
katolickiej i biblijnej.

Od czasów reformacji starano się odciąć 
człowieka od Boga. Zerwano z prawem Boskim 
małżeństwa, stwierdzając, że jest ono tylko 
świecką sprawą. 

Luter odmówił małżeństwu charakteru 
sakramentalnego. Nastąpiło oderwanie byto-
wości małżeńskiej od Boga. 

To pociągnęło za sobą skutki w filozofii (He-
gel, Schelling, Marks, Engels), nauce (Darwin) 
i w całym życiu człowieka (w miejsce Boga 
wprowadzono państwo).

Św. Paweł zachęca nas: „Odnawiajcie swoje 
myślenie” (Rz 12, 1-2). Żyjmy nieprzerwanie 
Słowem Bożym i nauką Kościoła, bo to nasz 
Boży GPS. Odczytujmy zadania, jakie Pan 
Bóg stawia przed nami i odczytujmy drogę, 
którą powinniśmy iść przez życie małżeńskie, 
rodzinne i w każdym innym powołaniu.

Powyżej przedstawiłam tylko wybrane myśli, 
którymi podzielił się z nami ks. prof. Tadeusz 

Guz. Bogactwo treści, które nam przedstawił, 
jest ogromne. Prelegent w prosty sposób mówi 
o sprawach trudnych dla przeciętnego słucha-
cza. Pokazuje swoją wielką wiedzę, otwartość 
na drugiego człowieka. Jednocześnie można 
wyczuć jego bliski kontakt z Bogiem. Potrafi 
słuchać, ma bardzo dużo ojcowskiej cierpliwości 
i wyrozumiałości. Odkryliśmy to, kiedy mogli-
śmy już na bieżąco, w trakcie wykładu, zadawać 
pytania. Jest dowcipny, uśmiechnięty, świadomy 
nieskończonej miłości Bożej, do której człowiek 
powinien wciąż powracać. Nasze rozmowy 
trwały jeszcze długo po północy.

Dni skupienia zakończyły się po wykładach 
niedzielnym obiadem i błogosławieństwem 
na szczęśliwą drogę do domu i dobrą pracę 
w poradni.

Małgorzata Ciechanowicz

Życzenia od ,,ateny”

Błogosławionych Świąt Bożego Na-
rodzenia, radości ze spotkań w gronie 

rodziny i z dzielenia się opłatkiem wigi-
lijnym wraz z życzeniami szczęścia 
i pomyślności w Nowym Roku 2015
wszystkim słuchaczom, wykładow-

com, duchownym naszych obornickich 
parafii, władzom Gminy Oborniki 
Śląskie, osobom współpracującym 

z UTW, redaktorom gazet, słuchaczom 
zaprzyjaźnionych Uniwersytetów

życzy Zarząd i słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

,,Atena” w Obornikach Śląskich
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Trwa jeszcze czas radosnego oczekiwania 
na Święta Bożego Narodzenia, w czasie 

których świętujemy pamiątkę wcielenia się 
Boga, przyjścia Boga na świat w postaci 
ludzkiej jako Syna Bożego Jezusa Chrystusa. 
Jezus przyszedł na świat w rodzinie, w Świę-
tej Rodzinie. Dla podkreślenia tego faktu 
Kościół ustanowił święto Świętej Rodziny 
i obchodzi je w pierwszą niedzielę po Bożym 
Narodzeniu.

Tradycyjna rodzina jest w obecnej rzeczywi-
stości podstępnie atakowana – jakże musi być 
ważną przeszkodą dla realizacji jakichś celów. 
Wielu z nas jest nieświadomych tego. Nikt 
dzisiaj nie może zaprzeczyć, że żyjemy w cza-
sach, gdzie narzuca się ludzkości cywilizację 
śmierci. Zewsząd, szczególnie w głównych opi-
niotwórczych mediach (prasie, radiu, telewizji, 
internecie), przeważa zacieranie różnic między 
dobrem i złem. W społeczeństwo wchodzi rela-
tywizm moralny. Na co dzień promowany jest 
sposób życia lekki, łatwy i rozrywkowy, gdzie 
człowiek egoistycznie sam szuka szczęścia dla 
siebie. Jest to dzisiaj cel nadrzędny stawiany 
w środowiskach lansujących tzw. kulturę 
śmierci. Tego już doświadczamy! 

W realizacji tego celu przeszkadza chrześci-
jaństwo z cywilizacją życia opartą na prawdzie 
tj. na Jezusie Chrystusie – Bogu. W centrum 
tej cywilizacji stoi tradycyjna rodzina, związek 
jednego mężczyzny i jednej kobiety zbudowany 
na fundamencie miłości i zdolny przekazywać 
życie. Dlatego rodzina jest czymś wrogim, 
przeszkadzająca tym, którzy uczestniczą 
w rozwoju wspomnianej cywilizacji śmierci, 
przeszkadzająca osiągać zyski z przemysłu 
antykoncepcyjnego, aborcyjnego a także 
przeszkadzająca osiągać zyski z przemysłu 

rozrywkowego promującego głównie zacho-
wania moralnie nieetyczne. Jesteśmy świad-
kami poniżania kobiet (wykorzystywanie ich 
w reklamach i nie tylko). Jesteśmy świadkami 
propagowania homoseksualizmu, wprowadza-
nia sexedukacji w szkolnictwie podstawowym 
itp. Wiele młodych kobiet, zwiedzionych lan-
sowaną modą stosuje dzisiaj środki antykon-
cepcyjne opóźniając tym samym wchodzenie 
w małżeństwo i rodzenie dzieci. Jednym ze 
skutków stosowania przez kobiety niektórych 
hormonalnych środków antykoncepcyjnych 
może być coraz częściej ujawniana utrata 
zdolności poczęcia dziecka. Dlatego rozwija 
się przemysł in vitro będący odpowiedzią na 
problemy kobiet z poczęciem dziecka. Kobieta 
ma wpisaną w swoją naturę rolę matki, do której 
zatęskni w pewnym momencie życia chcąc się 
spełnić. Rozwija się przemysł, którego celem 
jest zarabianie na naiwności, zniszczonego 
przez kulturę śmierci, człowieka. Jest widoczny 
postępujący kryzys społeczeństwa. Pogłębiają 
jeszcze go ci, którzy są zwolennikami ideologii 
gender. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że 
niewinne słowo gender, zakłada wiarę w to, 
że płeć nie jest już pierwotnym faktem na-
tury, który człowiek musi przyjąć i osobiście 
wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której 
decyduje się samemu, podczas gdy dotychczas 
decydowało o tym społeczeństwo. Człowiek 
uznający gender zaprzecza więc swojej własnej 
naturze i decyduje, że nie została mu ona dana, 
jako wcześniej określona, ale że to on sam ma 
ją sobie stworzyć. Ta teoria jest głęboko błędna 
i błędną jest cała ta filozofia.

Św. Jan Paweł II będąc w Fatimie już w 1982 
roku wołał z mocą: „To, co kiedyś uważane było 
za grzech, dziś nabyło prawo obywatelstwa”. 

Chrześcijanin te sprawy winien widzieć ja-
sno. Wie, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę 
na swój obraz i swoje podobieństwo dla uwi-
docznienia miłości i jedności pomiędzy Trójcą 
Świętą. Bóg jest miłością. Rodzina odzwier-
ciedla tę relację miłości między członkami 
rodziny. Papież, św. Jan Paweł II wielokrotnie 
powtarzał, że miłość jest pierwotnym powoła-
niem, fundamentem dla każdej istoty ludzkiej. 
Ta miłość, w której uczestniczy sam Jezus 
Chrystus i w której dzięki Niemu uczestniczy-
my, może się realizować albo w małżeństwie, 
albo w dziewictwie poświęconym Bogu.

W związku z tym, małżeństwo jest niero-
zerwalne. Dzisiaj papież Franciszek mówi, że 
nie ma zamiaru zmieniać doktryny Kościoła, 
ponieważ „że tego, co Bóg złączył człowiek 
niech nie rozdziela”. Coś innego chcą usłyszeć 
zwolennicy pseudo wolności, zwolennicy 
ideologii gender nazywając swoje działanie 
„walką o wolność człowieka”.

Nie kwestionują nauki Chrystusa a tym sa-
mym nauki Kościoła ci, którzy w dużej mierze 
należą do stowarzyszeń i grup kościelnych 
szczególnie zaangażowanych poprzez uczęsz-
czanie do parafii lub kroczących drogami 
duchowości rodzinnej np. ruch Notre Dame, 
Kościół Domowy, Droga Neokatechumenalna 
i inne grupy. Nauczanie Kościoła akceptuje bez 
zastrzeżeń również olbrzymia część wierzą-
cych wszędzie tam, gdzie przekazuje się jego 
dogłębne nauczanie z jego chrześcijańskim 
i autentycznym ludzkim pięknem. Nauczanie to 
jest przyjmowane przez wiernych szczególnie 
tam, gdzie istnieje rzeczywista droga wiary, 
a nie tylko przygodna ciekawość na temat tego, 
co Kościół myśli o moralności seksualnej. 

Dzisiaj, w przeddzień uroczystości Bożego 
Narodzenia i święta Świętej Rodziny warto po-
chylić się nad problemami wiary w tradycyjnej 
polskiej rodzinie, w której każdy z nas przyjął 
chrzest jako dziecko. Odpowiedzmy sobie na 
pytania: Jaka jest kondycja duchowa mojej 
rodziny? Czy przyczyniam się do rozwoju 
mojej wiary, również wiary w mojej rodzinie? 
Czy odkrywamy wspólnie w rodzinie na nowo 
wartości płynące z przyjętego sakramentu 
chrztu świętego? Czy moja aktualna wiara 
wynikająca z przyjętego chrztu św. jest mi 
jeszcze przydatna do założenia rodziny i życia 
w rodzinie?

Odpowiadając sobie na powyższe pytania 
zawierzmy nasze rodziny Matce Bożej, Królo-
wej Rodzin szczególnie w roku, gdzie jesteśmy 
na nowo wezwani przez Kościół do nawracania 
się i wiary w Ewangelię. 

Królowo Rodzin! Módl się za nami!

Zbigniew Stachurski

Później Benedykt XVI w jednym z przemówień 
do Kurii Rzymskiej z okazji życzeń Bożona-
rodzeniowych powiedział historyczne słowa, 
że dziś stajemy w obliczu epokowej zmiany, 
podobnej do tej, która miała miejsce wraz 
z upadkiem Imperium Rzymskiego i wtargnię-
ciem ludów barbarzyńskich.
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29 listopada br. w Toruniu Rodzina Radia 
Maryja świętowała XXIII rocznicę po-

wstania Radia Maryja. Uroczystej Eucharystii 
przewodniczył i homilię wygłosił ks. kard. 
Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. 
Do grodu Kopernika, jak co roku, przybyli 
pielgrzymi z całej Polski i z różnych części 
świata. Obecni byli także licznie zgromadzeni 
księża biskupi. W tym roku Eucharystia spra-
wowana była w w hali sportowej w Toruniu. 
Zgromadzonym towarzyszyły relikwie św. 
Jana Pawła II. Ks. biskup Andrzej Suski,or-
dynariusz toruński, na początku Eucharystii 
przypomniał słowa św. Jana Pawła II : „Ja Panu 
Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie 
radio, co nazywa się Radio Maryja”. W homilii 
kardynał Dziwisz odniósł się do nieustannej 
krytyki Radia Maryja. Powiedział m.in.: „Jest 
rzeczą znaną, że Radio Maryja wywoływało 
w minionych dwudziestu trzech latach sporo 
emocji, zarówno w samym Kościele, jak i poza 
jego środowiskiem.” i dalej „Dla krytykujących 
Radio Maryja stan napięcia powinien również 
prowadzić do głębszej refleksji, niepoddającej 
się łatwym uprzedzeniom i niepoprzestającej 
na utrwalonej niechęci. Chodzi o rzesze ludzi, 
którzy utożsamiają się z radiem”. Kardynał za-
uważył także, iż niekiedy słuchacze odczuwają, 
że ich głos nie zawsze brany jest pod uwagę 
przez inne środowiska i kręgi władzy. Ksiądz 
kardynał podkreślał, że słuchacze Radia Ma-
ryja chcą być wierni i są wierni Bogu, Kościo-
łowi i Ojczyźnie. Nie wolno ich lekceważyć 
i ośmieszać. „Nie ma kościoła toruńskiego 
i łagiewnickiego. Jeden jest Kościół Chrystu-
sowy. Dlatego powinniśmy być jednego ducha 
i jednej myśli” – stwierdził ksiądz kardynał. 

Mszę św. poprzedził koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” oraz występy aktorów scen 
polskich. Rodzina Radia Maryja, która przy-
była na uroczystości, miała okazję zobaczyć 
siedzibę rozgłośni, kampus akademicki Wy-

zszej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 
(WSKSiM), a także sprawdzić, jak postępują 
prace przy budowie świątyni pw. Maryi Gwiaz-
dy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. 

Radio Maryja z inicjatywy o.o.redemptory-
stów rozpoczęło nadawanie programu 8 grud-
nia 1991 r., w święto Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audy-
cje docierały tylko do słuchaczy w Toruniu, 
Bydgoszczy i okolicznych miejscowościach. 
Obecnie zasięg Radia Maryja przekracza 
ocean, co ma ogromne znaczenie dla Polonii. 
Poprzez internet i nadawanie satelitarne radio 
słyszalne jest praktycznie na całym świecie.

Dwie rocznice
i słodyczach, radośnie wspominali miniony 
czas wspólnej modlitwy i pielgrzymek. Obor-
nickiemu KPRM od początku przewodniczy 
wierna słuchaczka Radia Maryja, pani Teresa 
Garbacz, której pomaga pani Stefania Kucz-

nier. Wspomnieć należy również o pani Zofii 
Zdaniak, aktywnie działającej wieloletniej 
członkini koła, która przeżywa teraz trudne 
dni choroby. Członkowie corocznie oprócz 
wspólnotowej i indywidualnej modlitwy orga-
nizują pielgrzymki oraz uczestniczą w akcjach 
organizowanych przez o.o.redemptorystów 
z Torunia. Wspomagają finansowo Radio Ma-
ryja oraz dzieła powstałe przy Radiu. Są nimi 
Telewizja Trwam, WSKSiM, „Nasz Dziennik” 
i inne jak np. miesięcznik „W Naszej Rodzinie”. 
Kolejnym dziełem jest budowany obecnie ko-
ściół pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 
i św. Jana Pawła II w Toruniu. KPRM przy 
parafii NSPJ w Obornikach spotyka się regu-
larnie w trzeci piątek miesiaca o godz. 18.30 
na comiesięcznej Eucharystii.

Zbigniew Stachurski

Radio Maryja w naszym rejonie nadaje 
w paśmie UKF na częstotliwości 88,9 MHz

Można wspomóc finansowo Radio Ma-
ryja wpłacając dobrowolne datki na poniżej 
podane konto: Bank Pocztowy S.A. O/Toruń 
nr 77 1320 1120 2565 1113 2000 0003 
z dopiskiem: Dar na cele kultu religijnego 

Więcej informacji znajdziemy na stronie 
internetowej: www.radiomaryja.pl

Wolontariusze z Obornickiego Centrum 
Wolontariatu przy Publicznym Gim-

nazjum w Obornikach Śląskich składają 
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
wsparli naszą akcję zbiórki żywności dla 
Polaków mieszkający za wschodnią granicą, 
przeprowadzoną 29 listopada 2014 r. Akcja 
odbyła się pod patronatem Dolnośląskiego 
Kuratora i TVP Wrocław. 

Zebraną żywność zawieźliśmy na począt-
ku grudnia do Husiatyna na Ukrainie .

Na Ukrainie żyje wielu naszych rodaków, 
którzy zostali na straży pamięci - niestety czę-
sto zapomnianych i opuszczonych, pozbawio-
nych wsparcia, żyjących w niewyobrażalnie 
dla nas ciężkich warunkach. Nasza pomoc jest 
im potrzebna szczególnie teraz, gdy brak tam 
stabilizacji, a ceny idą drastycznie w górę.

Naszą akcję wsparli słuchacze z Uniwer-
sytetu III Wieku „Atena”: p. M. Sobków, 
p. E. Drelich, p. M. Tatuś, p. M. Różańska, 
p. W. Faryś, p. Królikowska, p. E. Widera, 
p. E. Leszczynowicz oraz właściciele skle-
pów: Intermache, Dino, Alfex- Euro, Rabat, 
Delikatesy Centrum, Sklep Wielobranżowy 
AKM Gajos.

Dziękujemy również uczniom i rodzicom 
z Publicznego Gimnazjum w Obornikach Ślą-
skich, Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach 
Śląskich , Szkoły Podstawowej w Pęgowie, 
Szkoły Podstawowej w Urazie oraz ich opie-
kunom: p. K. Haładaj, p. A. Politowiczowi, 
p. A. Łakomskiemu i p. P. Niewierskiemu za 
zorganizowanie zbiórki żywności w swoich 
szkołach.

Bożena Magnowska

ZbióRKa żywnOŚci  
dla Polaków  

mieszkających na Ukrainie

Radio Maryja jest rozgłośnią, która skupia 
wokół siebie rzesze słuchaczy. Powstały liczne 
Koła Radia Maryja i Koła Przyjaciół Radia Ma-
ryja (KPRM). Jednym z takich kół jest KPRM 
w Obornikach Śląskich działające przy parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. W piątek 
21 listopada br. w kościele NSPJ z okazji 18. 
rocznicy istnienia koła sprawowana była uro-
czysta Eucharystia, której przewodniczył ks. 
Przemysław Marszałek SDS, a w niedzielę 23 
listopada br. członkowie obornickiego koła 
spotkali się w Domu Katolickim na wieczor-
nicy, gdzie z księżmi parafii NSPJ, przy kawie 
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że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł 
do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie udziałem całego 
narodu: dziś w mieście Dawida narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to 
będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle 
przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów 
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 
pokój ludziom Jego upodobania”.

Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii – ko-
lęda: Bóg się rodzi.

WSPÓLNA MODLITWA

Ojciec lub matka odmawia prośby, wszy-
scy odpowiadają: Ciebie prosimy, wysłuchaj 
nas Panie.

Ojciec lub matka: Boże, nasz Ojcze, w tej 
uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękuje-
my za noc, w której posłałeś nam swojego Syna 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, 
i prosimy Cię:

– Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody 
i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

– Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i zna-
jomych pokojem tej nocy. 

– Wszystkich opuszczonych, samotnych, 
chorych, biednych, głodnych na całym świecie 
pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej 
nocy.

– Naszych zmarłych (wymienić imiona) ob-
darz szczęściem i światłem Twej chwały.

Wszyscy modlą się do Pana słowami mo-
dlitwy „Ojcze nasz”.

Ojciec lub matka: Panie Boże, Ty sprawiłeś, 
że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdzi-
wej światłości Jednorodzonego Syna Twojego, 

Liturgia 
wieczerzy Wigilijnej

spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła 
w naszym codziennym postępowaniu. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM
Ojciec lub matka: A teraz w duchu miłości 

i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – 
chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miło-
ści wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. 
Niech On będzie zawsze z nami.

Na stole nakrytym białym obrusem kła-
dziemy Pismo Święte i opłatek oraz 

ustawiamy świecę (najlepiej Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom). Jedno miejsce przy stole 
pozostaje wolne jako znak pamięci o bliskich, 
którzy nie mogą razem z nami zasiąść do 
wigilii (np. o zmarłych z rodziny). Wieczerzę 
wigilijną rozpoczynamy modlitwą – najlepiej 
jeśli prowadzi ją ojciec.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Amen. 

ZAPALANIE ŚWIECY:
Ojciec lub matka: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: 
Bogu niech będą dzięki. 

Najstarsze dziecko zapala światełka na choince. 

CZYTANIE EWANGELII (Łk 2,1–14)
Tekst odczytuje na przykład najstarsze 

dziecko:
W owym czasie wyszło rozporządzenie Ce-

zara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności 
w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się 
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiry-
niusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się 
zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także 
Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do 
miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponie-
waż pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się 
dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która 
była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworod-
nego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w go-
spodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu 
pasterze i trzymali straż nocną nad swoją 
trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański 
i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak 

Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia 
i przełamuje się opłatkiem.

MODLITWA PO WIECZERZY 

Ojciec lub matka: Dziękujemy Ci, Boże, 
nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chry-
stusa, dziękujemy za miłość do wszystkich lu-
dzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które 
spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.

Nie rozumiałam różańca. Kojarzył mi się 
z monotonią, trudnością w skupieniu 

się. Ale gdy widziałam św. Jana Pana II nie 
wypuszczającego różańca z rąk, gdy w głowie 
słyszałam słowa sługi bożego kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, który mówił, 
że biorąc do ręki różaniec idzie 
strzelać do szatana, stopniowo 
odkrywałam wartość tej modli-
twy. Ciągle jednak z pewnego 
rodzaju przymusem wewnętrz-
nym wchodziłam w jej sens. 

Odkryłam ścisły związek 
między rozważaniem życia 
Jezusa Chrystusa a dziejami 
zbawienia i moim własnym ży-
ciem. „Zdrowaśka za zdrowaśką” 
i człowieka w czasie odmawiania 
różańca ogarnia spokój.

Odkryłam, że modlitwa jest 
źródłem skuteczności, niezwy-
kłej skuteczności.Jeżeli ktoś próbował odma-
wiać nowennę pompejańską lub codziennie 
różaniec za dzieci, ten wie, o czym mówię. 

W RÓŻAŃCU RODZICÓW wspólnie 
wymadlamy wiele łask, które otrzymujemy 
skutkiem tej modlitwy - często właśnie od-
mawianej z trudem, po grudzie, ale uparcie. 
Jak ćwiczący mozolnie uwerturę pianista, 
który w końcu zagra idealnie, powtarzajmy tę 
modlitwę, aż wyśpiewamy ją z perfekcją przed 

Różaniec Rodziców
tronem Bożym, przed który zaniesie te nasze 
„Zdrowaśki” Matka Boża.

Zachęcam do udziału we wspólnotowej 
modlitwie RÓŻAŃCA RODZICÓW. Prosimy 
za swoje dzieci i za dzieci 19 innych rodziców. 

W grupie modli się codziennie 20 
osób, odmawiając jedną tajemnicę 
różańca dziennie. W ten sposób 
wspólnie odmawiamy cały róża-
niec. Prosimy Boga o łaskę ochrony 
tych dzieci przed wszelkim złem, 
zwłaszcza tym, jakie może wypły-
wać z naszych słabości i grzechów. 
Pora modlitwy jest ustalana indy-
widualnie.

Jeżeli zachęciłam Cię do tej 
formy modlitwy proszę o telefon 
71/310 22 88 kom. 889 28 52 74. 
Należy podać imiona dzieci swo-
ich i tych, które trzymaliście do 
Chrztu św. Tworzymy w tej chwili 

siódmą grupę.
INFORMACJA DLA RODZICÓW RÓ-

ŻAŃCA RODZICÓW. W lutym 2015 r. koń-
czymy kolejne 20 miesięcy modlitwy za nasze 
dzieci. O spotkaniu formacyjnym i uzupełnia-
niu danych dotyczących urodzeń kolejnych 
dzieci, powiadomię każdego telefonicznie lub 
proszę o skontaktowanie się osobiście na wyżej 
podane telefony.                                                                    

 Ewa Heydel-Ozimina
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OgłOszeniA 
pArAfii JTiAp

Kronika parafii JTiAP

23 listopada przeżywaliśmy uroczystość 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

25 listopada odbyło się spotkanie for-
macyjne dla uczniów 3 klasy gimnazjum 
i wszystkich przeżywających ostatni rok 
przygotowania do sakramentu bierzmowa-
nia. 

26 listopada odbyło się spotkanie Rady 
Parafialnej.

30 listopada rozpoczęliśmy Adwent oraz 
nowy rok duszpasterski pod hasłem „Na-
wróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Rozpo-
częliśmy także Rok Życia Konsekrowanego. 
W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 12.30 
w sposób szczególny uczestniczyły dzieci 
z klas II szkoły podstawowej wraz z rodzica-
mi. Po Mszy św. została wygłoszona konfe-
rencja w ramach dwuletniego przygotowania 
do I Komunii Świętej. Przed kościołem Akcja 
Katolicka przeprowadziła zbiórkę do puszek 
na dożywianie w szkołach dzieci z ubogich 
rodzin. Zebrano 1993,67 zł.

W okresie Adwentu od poniedziałku do 
piątku sprawowaliśmy Msze święte roratnie.

4 grudnia, w pierwszy czwartek miesiąca, 
po Mszy św. sprawowaliśmy Godzinę Świętą.

5 grudnia, w pierwszy piątek miesiąca, 
po Mszy św. wieczornej nastąpiła zmiana 
bilecików Straży Honorowej NSPJ. Także po 
Mszy św. odbyło się spotkanie św. Mikołaja 
z dziećmi uczestniczącymi w roratach. 

6 grudnia, w pierwszą sobotę miesiąca, 
po Mszy św. o godz. 8.30 sprawowaliśmy 
nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci 
Niepokalanego Serca Maryi. W tym dniu 

odwiedziliśmy chorych w domach z posługą 
sakramentalną. 

7 grudnia, w pierwszą niedzielę miesiąca, 
po Mszy św. o godz. 8.30 nastąpiła zmiana 
tajemnic różańcowych. Po południu miała 
miejsce adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. Przed kościołem przeprowadzona była 
zbiórka do puszek na pomoc dla Braci i Sióstr 
żyjących na terenach poza wschodnią granicą 
Rzeczypospolitej. Zebrano 1 783, 70 zł.

8 grudnia przeżywaliśmy uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP oraz 133. rocz-
nicę powstania Zgromadzenia Zakonnego 
Księży Salwatorianów. Podczas Mszy Świętej 
o godz. 17.00 wspólnota księży odnowiła 
swoje śluby zakonne.

9 grudnia odbyło się spotkanie kręgu 
biblijnego.

10 grudnia odbył się konferencja dla 
rodziców i chrzestnych przed niedzielnymi 
i świątecznymi chrztami. W tym dniu odbyło 
się także wspólne spotkanie opłatkowe sal-
watorianów świeckich z Obornik i Wrocławia. 

14 grudnia rozpoczęliśmy w naszej parafii 
rekolekcje adwentowe, które trwały do 17 
grudnia. Rekolekcje głosił o. Jerzy Krupa, re-
demptorysta z Wrocławia. Program rekolek-
cji był bardzo przejrzysty. Nauki rekolekcyjne 
dla dorosłych były wygłaszane podczas Mszy 
świętych rano o godz. 8.30 oraz wieczorem 
o godz. 18.30. Nauka dla dzieci podczas 
Mszy św. roratniej o godz. 17.00, a spotkania 
rekolekcyjne dla młodzieży o godz. 20.00. 
Każdego dnia była okazja do spowiedzi.

Spowiedź 
przed świętami Bożego Narodzenia: 
21 grudnia (niedziela) – pół godziny przed każdą 
Mszą św. 
22 - 23 grudnia – od. godz. 8.00 do 9.00 oraz od 
16.30 do 17.30

24 grudnia – od godz. 8.00 do 10.00 

Odwiedziny chorych
23 grudnia od godz. 9.00 odbędą się odwie-
dziny chorych w domach z posługą kapłańską.  
W styczniu z racji kolędy nie będzie odwiedzin 
chorych.

Pasterka 
w kościele parafialnym zostanie odprawiona 
o 24.00, w Golędzinowie i Kowalach o 22.00.

Msza za ofiarodawców
Msza św. w intencji wszystkich ofiarodawców na 
remont naszego kościoła zostanie odprawiona 
w Boże Narodzenie o godz. 24.00 (pasterka).

Spotkanie opłatkowe
10 stycznia, z inicjatywy Rady Parafialnej, od-
będzie się spotkanie opłatkowe wszystkich grup 
modlitewno-apostolskich naszej parafii. 

O godz. 17.00 – Msza św. w kościele parafialnym, 
następnie łamanie opłatkiem i spotkanie przy 
śpiewie kolęd w Szkole Podstawowej nr 3. 

Jasełka
11 stycznia, po Mszy św. o godz. 12.30, dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 przedstawią Jasełka.

Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy odpowiedzieli życzliwie na nasze zaprosze-

nie przygotowania i obdarowania naszych dzieci 
paczkami pod choinkę na Święta Bożego Naro-
dzenia. Za okazane serce i piękne prezenty – Bóg 
zapłać. W tym roku paczki otrzymało 71 dzieci. 

Numer konta parafialnego, 
na które można wpłacać ofiary na remont naszego 
kościoła: ING Bank Śląski 15 1050 1575 1000 0090 
7497 0857 Parafia rzym.-kat. św. Judy Tadeusza 
i św. Antoniego Padewskiego ul. Trzebnicka 35, 
55-120 Oborniki Śląskie 

Poradnia
Psycholog pełni dyżur w Poradni Życia Rodzinne-
go w czwartki od 17.00 do 19.00. Tel. w godzinach 
dyżuru 71 310 23 52. 

Ecclesia
Katolickie Stowarzyszenie „Ecclesia” numer 
konta bankowego: 94 9583 0009 0018 2663 
2000 0001

Sakrament Chrztu Œw. 
przyjêli:

Parafia JTiAP 
58. Aleksander Krupa, 22.11.2014 r.

Parafia NSPJ
33. Wiktor Bartosz Salwirak, 07.11.2014 r. 
34. Oliwier Zbigniew Maj, 14.11.2014 r.

Odeszli do Pana po 
wieczną nagrodę:

Parafia JTiAP
42. Marek Bednarek, l. 51, zm. 30.11.2014 r.
43. Adam Myślicki, l. 32, zm. 26.11.2014 r.
44. Antoni Skotny, l. 64, zm. 08.12.2014 r.
45. Katarzyna Derkacz, l. 23, zm. 05.12.2014 r.

Parafia NSPJ
62. Stefan Mroczkowski l. 77, zm. 18.11.2014 r. 
63. Władysław Kowalski l. 74, zm. 21.11.2014 r. 
64. Janusz Edward Hałaburda l. 58, zm. 23.11.2014 r. 
65. Bronisława Zarzeczna - Choczaj l. 83,  

zm. 24,11.2014 r. 
66. Barbara Sprutta l. 80, zm. 25.11.2014 r. 
67. Stanisław Trytko l. 66, zm. 29.11.2014 r. 
68. Janina Józefa Bujnowska l. 89. zm. 11.12.2014 r. 

Kronika 
parafialna 
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Kronika parafii NSPJ:

Ofiary zbierane do puszek w niedzielę 16 
listopada na wsparcie budowy szkoły w Mek-
syku w ramach misji prowadzonych przez 
Salwatorianów wyniosły 4200 zł.

W niedzielę 23 listopada w uroczystość 
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata swoje 
święto obchodziła Akcja Katolicka. Dziękujemy 
członkom Akcji Katolickiej za dobro czynione 
w naszej parafii i życzymy Bożego błogosła-
wieństwa. Po Mszach św. przed kościołem 
rozdawane były materiały na temat działalności 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, aby 
ułatwić zainteresowanym udzielenie pomocy 
dla osób bezdomnych.

W piątek 28 listopada o godz. 18.30 od-
prawiana była Msza św. w intencjach Akcji 
Katolickiej i jej członków.

W pierwszą niedzielę Adwentu, 30 listopa-
da, Ojciec Święty Franciszek zainaugurował 
w Kościele Rok Życia Konsekrowanego. Akcja 
Katolicka prowadziła zbiórkę do puszek na 
posiłki w szkołach dla dzieci z rodzin w trudnej 
sytuacji materialnej; zebrano 963 zł.

Przez okres Adwentu od poniedziałku do 
piątku o godz. 17.00 sprawowana była Msza 
św. roratnia; w czwartki i piątki dodatkowo 
również o godz. 7.00. Dzięki zaangażowaniu 
pani katechetki Joanny Kusiak mogły w niej 
uczestniczyć także dzieci dojeżdżające do 
szkoły z wiosek. Podczas Rorat głoszone były 
kazania dla dzieci, nawiązujące do życia i dzieła 
św. Teresy z Avila. Dla dzieci, które uczestni-
czyły w rannych roratach (30 - 40 dzieci), było 
przygotowane w Domu katolickim śniadanie. 
Ich przygotowaniem zajęły się Panie, między 
innymi z Akcji Katolickiej i Parafialnego Zespołu 
Caritas, którym serdecznie dziękujemy. 

W środę 26 listopada oraz 17 grudnia w Domu 
Katolickim odbyła się katecheza dorosłych 

w ramach „Wieczorów Nikodema”. Katechezę 
pt. „Czego uczą nas współcześni mistrzowie 
wiary?” na temat aktualnego nauczania papieży 
poprowadził ks. dr Roman Słupek.

W poniedziałek 1 grudnia o godz. 17.00 
sprawowana była Msza św. w intencji dzieci 
i rodziców Różańca rodziców.

We wtorek 2 grudnia o godz. 17.00 podczas 
Mszy św. roratniej zostały poświęcone modli-
tewniki dla dzieci z klas III, które przygotowują 
się do pierwszej Komunii świętej.

We wtorek 2 i 16 grudnia odbyły się 
spotkania formacyjne przygotowujące do 
bierzmowania.

W czwartki 4, 11 i 18 grudnia odbyły się 
spotkania modlitewne prowadzone przez 
wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym obu 
obornickich parafii. Ostatnie było spotkaniem 
opłatkowym. 

W piątek 5 i 19 grudnia odbyła się katecheza 
chrzcielna dla rodziców i kandydatów na rodzi-
ców chrzestnych. 

W sobotę 6 grudnia kapłani odwiedzili 
chorych z posługą sakramentalną.

Od 7 do 10 grudnia trwały rekolekcje 
adwentowe, które głosił salwatorianin ks. dr 
Bogdan Giemza.

W niedzielę 7 grudnia o godz. 8.00 była 
sprawowana Msza św. w intencji Członków 
Żywego Różańca oraz nastąpiła zmiana tajem-
nic różańcowych. Akcja Katolicka prowadziła 
zbiórkę do puszek na wsparcie Polaków żyją-
cych na Wschodzie. Zebrano 1150 zł. Od godz. 
15.00 do 18.30 trwała adoracja Najświętszego 
Sakramentu.

W poniedziałek 8 grudnia, w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP, przypadała 
133. rocznica założenia zgromadzenia Sal-
watorianów. Podczas Mszy św. o godz. 18.30 
księża z naszej wspólnoty dokonali odnowienia 
ślubów zakonnych.

W piątek 12 grudnia o godz. 17.00 spra-
wowana była Msza św. w intencji Obornickiej 
Wspólnoty Rodzin. Po Mszy Wspólnota pro-
wadziła adorację Najświętszego Sakramentu. 

W niedzielę 14 grudnia po Mszy odpra-
wianej o godz. 12.30 odbyło się spotkanie 
formacyjne dla rodziców i dzieci klas drugich, 
które przygotowują się do I Komunii św. 
Ofiary składane na tacę, przeznaczone na cele 
inwestycyjne w naszej parafii, wyniosły 4850 
zł. Dziękujemy za złożone ofiary. 

Od 14 do 16 grudnia z inicjatywy ks. Prze-
mysława Marszałka w Morzęcinie Wielkim 
odbyły się rekolekcje adwentowe. 

W środę 17 grudnia księża z naszej pa-
rafii uczestniczyli w dekanalnym spotkaniu 
opłatkowym w Żmigrodzie. 

W piątek 19 grudnia odbyło się spotkanie 
modlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja. 
O godz. 16.30 odmówiono różaniec, po 
nim sprawowana była Msza św. roratnia 
w poleconych intencjach. O godz. 19.00 
w budynku plebanii odbyło się spotkanie 
Rady Parafialnej. 

W okresie Adwentu tradycyjnie już pro-
wadzona jest sprzedaż świec Caritas pod 
hasłem „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. 

W ramach akcji „serduszko z imieniem”, 
polegającej na przygotowaniu paczek świą-
tecznych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej, obdarowanych zostało 44 dzieci. 
Dziękujemy Parafianom oraz młodzieży 
przygotowującej się do bierzmowania za 
przygotowanie paczek i ich przekazanie. 

Rada Parafialna zorganizowała dla dzieci 
konkurs plastyczny „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”, który polegał na przedstawieniu 
na otrzymanym kółku – bombce własnej 
rodziny oddającej część Maleńkiemu Jezu-
sowi. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na 
ostatnich roratach. Prace będą dekoracją 
bożonarodzeniowej choinki w kościele.

OgłOszeniA 
pArAfii nspJ

Dziękujemy organistce!
W naszej parafii swoją pracę zakończyła orga-

nistka pani Joanna Olbert. Dziękujemy Pani Joan-
nie za kilkuletnią posługę w naszej wspólnocie.

Opóźnienie gazowe
Informujemy, że Polska Spółka Gazownictwa 

sp. z o.o., która w zawartej z parafią umowie 
zobowiązała się, że do końca listopada 2014 r. 
doprowadzi gaz do kościoła, abyśmy mogli uru-
chomić ogrzewanie, nie wywiązała się z umowy 
i odłożyła czas realizacji przyłącza do 31 grudnia, 
a zakończenie zadania do 31 stycznia 2015 r.

Odwiedziny chorych
Dodatkowe odwiedziny chorych z posługą 

sakramentalną będą miały miejsce w poniedziałek 
23 grudnia. W styczniu, z racji kolędy, nie będzie 
odwiedzin z Komunią świętą. 

Spowiedź święta 
przed świętami przed każdą Mszą św. oraz w
poniedziałek: 6.30 – 8.00, 17.00 – 19.00 
wtorek: 6.30 – 8.00, 17.00 – 19.00 
środa (Wigilia): 7.00 – 10.00

Pasterki 24.12.2014 r.:
kościół parafialny NSPJ – godz. 24.00
Dom Pomocy Społecznej – 21.00
Kuraszków – godz. 22.00
Morzęcin Wlk. – godz. 22.00

Ofiary opłatkowe
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy 

przy okazji nabywania opłatków wigilijnych złożyli 
ofiary pieniężne. Zostają one przeznaczone zgod-
nie z Regulaminem Ekonomicznym Salwatorianów 
na utrzymanie domu zakonnego oraz wsparcie 
dzieł apostolskich Zgromadzenia.
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Konkurs Dzieciątka Jezus
Zapraszamy dzieci, od najmłodszych po 

gimnazjum, do śpiewania kolęd i pastorałek 
w „Konkursie Dzieciątka Jezus”. Konkurs odbędzie 
się w drugi dzień świąt 26 grudnia o godz. 15.00.

Opłatek Akcji Katolickiej
W sobotę 27 grudnia o godz. 16.00 w Domu 

Katolickim odbędzie się spotkanie opłatkowe 
organizowane przez Akcję Katolicką dla członków 
wszystkich grup parafialnych. 

„Pragnąc dobrze wypełniać funkcję 
pasterza, proboszcz powinien starać 
się poznać wiernych powierzonych jego 
pieczy. Winien zatem nawiedzać rodzi-
ny, uczestnicząc w troskach wiernych, 
zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz 
umacniając ich w Panu, jak również - 
jeśli w czymś nie domagają - roztropnie 
ich korygując”.  

Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 529 §1. 

W najbliższym miesiącu w naszych 
obornickich parafiach rozpocznie się 

Wizyta duszpasterska , często zwana kolędą.  
Wizyta duszpasterska jest tradycją, 

która dość mocno zakorzeniła się w Polsce.  
W wielu domach i mieszkaniach otwierają 
się szeroko drzwi, a mieszkańcy radośnie 
i życzliwie witają swoich kapłanów.  Kapła-
nów, którzy przynoszą przede wszystkim 
Boże błogosławieństwo i dobre słowo.  
W czasie wizyty duszpasterskiej cała rodzi-

wizyta duszpasterska
na zapraszana jest przez kapłana do wspólnej 
modlitwy, a po niej do rozmowy o radościach,  
ale także i troskach. 

Niestety, wiele osób zamyka drzwi swoich 
domostw, nie chcąc, aby kapłan odwiedził ich 
rodzinę i pobłogosławił dom. Ludzie ci, jakby 
chcąc się usprawiedliwić, często tłumaczą, 
że są nieprzygotowani, że nic nie wiedzieli, 
nic nie słyszeli. Inni w tym szukaniu uspra-
wiedliwienia idą jeszcze dalej  i tłumaczą, że 
ksiądz chodzi tylko po pieniądze. 

Tymczasem kolęda, jak czytamy w Ko-
deksie Prawa Kanonicznego, jest wizytą 
wynikającą z troski pasterzy o powierzone 
im owce. 

Chciejmy tę wizytę duszpasterską potrak-
tować właśnie w ten sposób: jako spotkanie 
z księdzem, którego pobudki tych szczegól-Odnowienie przyrzeczeń

W Niedzielę Świętej Rodziny 28 grudnia na 
Mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy wszystkie 
małżeństwa, które w 2014 roku obchodziły swój 
jubileusz, szczególnie 25- i 50-lecie małżeństwa. 
Małżonkowie podczas wszystkich Eucharystii 
będą mogli odnowić przyrzeczenia małżeńskie.

Błogosławieństwo dzieci 
W Niedzielę Chrztu Pańskiego 11 stycznia na 

Mszę św. o godz. 12.30 zapraszamy rodziców 
i chrzestnych z dziećmi, które w tych tygodniach 
obchodzą pierwszą rocznicę urodzin i chrztu 
św. W czasie Eucharystii zostanie im udzielone 
błogosławieństwo rocznych dzieci.

Pokłon oddawajmy
W niedzielę 18 stycznia zapraszamy na szó-

stą już edycję wspólnego kolędowania „Pokłon 
oddawajmy”.

Strona parafii NSPJ
www.parafiaoborniki.sds.pl

Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, 
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, 
lecz w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą...

Ksiądz Bogdan Giemza prowadził 
w dniach od 7 do 10 grudnia 2014 r. 

rekolekcje adwentowe w parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. W ciągu kolejnych 
dni rzucał ziarna nadziei, czułości, radości 
i modlitwy w serca uczestników. Poznikały 
w szparach serc, przygniecione zabieganiem 
i troskami. Czy dadzą radę wykiełkować 
i wydać owoc? Chyba zależy to od pielęgnacji 
tych ziaren sianych na końcu, bo „kryzys 
Kościoła bierze się zawsze z braku modlitwy 
i kontemplacji” (ks. bp Edward Dajczak). 
Tak jak nasze ciało potrzebuje pokarmu, tak 
dusza nasza potrzebuje modlitwy – codzien-

Rekolekcje „Ziarna nadziei”

nych odwiedzin są jasne i przejrzyste. Wy-
korzystajmy ten czas na rozmowę o tym, co 
nas cieszy, ale także o tym, co dla nas trudne, 
z czym może sami nie potrafimy sobie do 
końca poradzić. 

ks. Przemysław Marszałek SDS

nej, systematycznej, wytrwałej, szczerej, 
zbliżającej nas do Boga. 

Modlitwa za bliskich naszemu sercu, za 
tych, którzy wychowują, za przywódców, za 
słabych i chorych oraz za nas samych będzie 
rosła z nadzieją na wysłuchanie, przemienie-
nie i zmianę na lepsze. Modlitwa zanoszona 
z Maryją i na wzór Maryi wniesie czułość 
w nasze życie i duchowość. Może zmobilizuje 
nas do zawierzenia się jej i zaproszenia do 
naszego życia, a wtedy ona przyjdzie do nas ze 
swoim Synem, będzie nas do Niego prowadzi-
ła, uczyła być prawdziwymi chrześcijanami. 

Wytrwała modlitwa pomaga dostrzec i pa-

miętać o Bożej dobroci, o Jego niezachwianej 
miłości, o wsparciu Maryi i świętych. Budzi 
w sercach „nadzieję, która zawieść nie może, 
ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych” (Rz 5,5). Pielęgnowana nadzieja 
owocuje głęboką radością płynącą z faktu, 
że Bóg działa we wszystkim dla dobra tych, 
którzy Go miłują. 

Dbajmy o nasze dusze, a już tu na ziemi 
będziemy potrafili być szczęśliwi. Bóg daje 
nam moc zakwitnięcia wśród cierni trosk 
i kamieni niedostatków i obdarza nas owo-
cem życia wiecznego.

Barbara Wrzesińska
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Parafia najświętszego Serca Pana Jezusa
KOlęDa 2015

Data Dzień Godz. Ulica / Miejscowość 

2 stycznia Piątek od 16.00 Jagiełły, Zygmunta Augusta, Prusa, Tuwima, Broniewskiego
3 stycznia Sobota od 9.00 Kuraszków
4 stycznia Niedziela od 15.00 Lipowa, Poniatowskiego, Zielona, Zawiszy Czarnego 
5 stycznia Poniedziałek od 16.00 Konopnickiej, Dębowa, Sobieskiego
6 stycznia Wtorek od 15.00 Kard. Wyszyńskiego, Licealna, Krótka
7 stycznia Środa od 16.00 Batorego, Mieszka I
8 stycznia Czwartek od 16.00 Kopernika, Reja, Miła, Żeromskiego, Orzeszkowej

9 stycznia Piątek od 16.00 W Siemianicach: Poznańska, Miodowa, Radosna, Burszty-
nowa, Sosnowa, Świerkowa, Spokojna

10 stycznia Sobota od 9.00 Siemianice – pozostałe ulice
11 stycznia Niedziela od 15.00 Sikorskiego, Parkowa

12 stycznia Poniedziałek od 16.00 Lawendowa i Lazurowa (Kuraszków), Wolności, Rycerska, 
Siemianicka

13 stycznia Wtorek od 16.00 Kasztanowa, Kownackiego, Orkana

14 stycznia Środa od 16.00 Skłodowskiej 1-19, Reymonta, Zapolskiej, Wąska, Asnyka, 
Mickiewicza

15 stycznia Czwartek od 16.00 Dworcowa
16 stycznia Piątek od 16.00 Piłsudskiego 3, 5, 7, 9, 11 oraz 18 i 20
17 stycznia Sobota  od 9.00 Morzęcin
18 stycznia Niedziela od 15.00 Piłsudskiego 4, 10 A i B, 12, Kościuszki 1-4
19 stycznia Poniedziałek od 16.00 Kościuszki 5, 6, 7, 8, 9, 11

20 stycznia Wtorek od 16.00 Wołowska, Dunikowskiego, Powstańców Warszawy, Zagór-
skiego, Montwiłła, Żwirki i Wigury, Powstańców Wlkp.

21 stycznia Środa od 16.00 Ofiar Katynia, Kraszewskiego, Kochanowskiego, Wyspiań-
skiego, Mała Ogrodowa, Piękna

Parafia pw. św. Judy Tadeusza i św. antoniego Padewskiego 
KOlęDa 29 grudnia 2014 – 24 stycznia 2015

Dzień m-ca i tygodnia Godz. Ulica / Miejscowość

29 grudnia 2014 Poniedziałek 15.00 Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka 34

30 grudnia 2014 Wtorek 15.00
Kazimierza Jagiellończyka 2 i 9, Królowej Jadwigi, Ka-
zimierza Wielkiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Niecała, 
Księcia Witolda, Włodkowica, Grunwaldzka

31 grudnia 2014
1 stycznia 2015

Środa
Czwartek Kolędy nie ma.

2 stycznia 2015 Piątek 16.00 Ptasia, Witosa, Moniuszki
3 stycznia 2015 Sobota 9.30 Kowale

4 stycznia 2015 Niedziela 15.00 Golędzinów – Moniuszki, Baczewskiej, Paderewskiego, 
Trzebnicka, Słowackiego, Kolejowa, Kopernika

5 stycznia 2015 Poniedziałek 16.00 Wrocławska, Chrobrego, P. Skargi, Chopina, Krzywouste-
go, Henryka Brodatego, Piastów Śl., Henryka Pobożnego

6 stycznia 2015 Wtorek Uroczystość Trzech Króli – Kolędy nie ma
7 stycznia 2015 Środa 16.00 Matejki, Prusicka
8 stycznia 2015 Czwartek 16.00 Powstańców Śl., Paderewskiego, Dąbrowskiego

9 stycznia 2015 Piątek 16.00 M. Skłodowskiej-Curie nr 27, 29, 31, 35, 43, 43a, 45, 45a, 
47, 47a

10 stycznia 2015 Sobota 9.30
Wilczyn – Obornicka, Św. Jadwigi, Kowalska, Jaśmino-
wa, Poprzeczna, Krótka, Polna, Parkowa, Leśna, Zacisz-
na, Jodłowa, Stawowa, Akacjowa

11 stycznia 2015 Niedziela 15.00
Golędzinów – Obornicka, Zielona, Łąkowa
Oborniki Śl. – M. Skłodowskiej-Curie: 49, 49a, 51, 51a, 
53, 53a

12 stycznia 2015 Poniedziałek 16.00 Górna, M. Skłodowskiej-Curie: 55 a, b, c, d, e, f
13 stycznia 2015 Wtorek 16.00 Skłodowskiej, numery od 39 do 99 i od 20 do 102

14 stycznia 2015 Środa 16.00 Wzgórze Magdaleny i Modrzewiowa, Wzgórze Partyzan-
tów, Leśna, Jodłowa, Podzamcze

15 stycznia 2015 Czwartek 16.00 Nowowiejska, Polna i Na Przejściu, Łąkowa
16 stycznia 2015 Piątek 16.00 Gierymskiego, Korzeniowskiego, Herberta

17 stycznia 2015 Sobota 9.30
Borkowice, Wilczyn – Sosnowa, Jaworowa, Dębowa, 
Daglezjowa, Orzechowa, Klonowa, Pod Lasem, Leśny 
Zakątek

18 stycznia 2015 Niedziela 15.00 Fredry, Makuszyńskiego, Styki
19 stycznia 2015 Poniedziałek 16.00 II Armii Wojska Polskiego 

20 stycznia 2015 Wtorek 16.00 Kossaka, Malczewskiego, Miłosza, Energetyczna, Trzeb-
nicka nr 16 B, 20

21 stycznia 2015 Środa 16.00 Wita Stwosza, Pl. Zwycięstwa, Kruczkowskiego, Staszi-
ca, Chełmońskiego

22 stycznia 2015 Czwartek 16.00 Trzebnicka wraz z nr 16, 16 A,
23 stycznia 2015 Piątek 16.00 Kolęda dodatkowa
24 stycznia 2015 Sobota 9.30 Ciecholowice, Kolonia Golędzinów, Nowosielce, Piekary

Po porannych roratach w parafii NSPJ dzieci mogły 
zjeść pyszne śniadanko przed pójściem do szkoły 

7 grudnia po Mszy o godz. 12.30 parafię NSPJ 
nawiedził św. Mikołaj z wielkim workiem słodyczy.
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Caritas Obornik Śląskie  pragnie po-
dziękować wolontariuszom, wszystkim   

darczyńcom, właścicielom i pracownikom 
sklepów  za okazaną pomoc i ofiarność podczas 
prowadzonej zbiórki żywności.

CARITAS informuje

Przyjmowanie i wydawanie odzieży i drob-
nego sprzętu AGD odbywa się w każdy 

wtorek w godzinach 10.00-12.00 oraz 15.00-
17.00 w Domu Katolickim przy ul. Wyszyń-
skiego.Prosimy o niezostawianie pod daszkiem 
Domu Katolickiego rzeczy przeznaczonych 
do oddania. Poszukujemy osób chętnych do 
współpracy - prosimy o zgłaszanie się pod nr 
Caritasu: 531 123 125 od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 16.00-17.00. Pod tym numerem 
można zgłaszać chęć oddania lub przyjęcia 
dużego sprzętu ADG, mebli itp.

Dnia 23.12. (wtorek)  punkt wydawania 
odzieży będzie zamknięty.

Zbiórka żywności 
CARITAS

Akcję organizował Caritas Polska po-
przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. 
Akcja trwała 2 dni, tj. 12 i 13 grudnia 2014 r.  
W zbiórkę żywności było zaangażowanych 
17 wolontariuszy Caritas Oborniki Śl. oraz 9 
wolontariuszy z Młodzieżowego Wolontariatu 
p. Bożeny Magnowskiej. W akcji brały udział 
cztery obornickie sklepy: Rodar, Delikatesy 
Centrum, Delikatesy Czerwiński oraz Inter-
marche.

W czasie zbiórki  zebrano  bardzo wiele 
produktów spożywczych, a najwięcej mąki, 
makaronu,cukru,oleju oraz słodyczy. Zebrano 
941,5 kg żywności. Wszystkie produkty zostały 
przeliczone, posortowane oraz zapakowane 
w paczki. Do niedzieli zostaną dostarczone do 
najbardziej potrzebujących rodzin.
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