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Neorenesansowa płyta 
ceramiczna „Boże Naro-
dzenie”, glinka wypalana 
szkliwiona, początek 
XX wieku. Płyta 
znajduje się 
na plebanii 
parafii 
NSPJ.



32

Słowo od proboszczów

Drodzy Parafianie!

Przed nami święta Boże-
go Narodzenia i Nowy 

Rok. Zauważamy, jak szybko, 
często niepostrzegalnie mija 
czas. Boże Narodzenie i ko-
niec roku kalendarzowego ro-
dzą w nas tęsknotę za tym, co 
minęło, i skłaniają do refleksji 
nad tym, co minęło. Chciał-
bym w tych kilku słowach, 
bardzo ogólnie, zastanowić 
się nad minionym rokiem. 

Był to przede wszystkim 
rok szczególny – Rok Wiary, 
w którym zastanawialiśmy 
się nad swoją przynależno-
ścią do Chrystusa i naszą 
odpowiedzią na Jego miłość. 
Nowy impuls do dawania 
świadectwa naszej wiary dał 
nam nowy papież Franci-
szek, który w pierwszych 
tygodniach i miesiącach swe-
go posługiwania na Stolicy 
Apostolskiej zachwycił cały 
świat swoim ewangelicznym 
radykalizmem, ubóstwem, 
prostotą i umiłowaniem każ-
dego człowieka. Chociaż był 
to rok bogaty w łaski od Boga, 
to jednak częste były w nim 
ataki na Boga, na Kościół, 

na biskupów i kapłanów. Pa-
miętamy choćby profanację 
krzyża w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie. 
Ci, którzy stanęli w obronie 
krzyża, zostali wyśmiani 
i nazwani nieznającymi się na 
sztuce. Czy jednak profanacja 
może być sztuką? Dziękuje-
my Bogu, że jako wspólnota 
parafialna przeżywaliśmy 
peregrynację Krzyża Wiel-
kopiątkowego bł. Jana Pawła 
II i mogliśmy zadośćuczy-
nić za wszelkie bluźnierstwa 
przeciwko Bogu, Krzyżowi 
i Ewangelii. Wpatrując się 
w papieski Krzyż, uczyli-
śmy się od naszego błogosła-
wionego Rodaka miłości do 
Krzyża, przyjmowania cier-
pienia i łączenia go z Krzy-
żem Chrystusa. Śpiewaliśmy 
głośno: „Nie zdejmę krzyża 
z mojej ściany, (…) z mojej 
duszy (…), nie wyrwę go 
z sumienia (…), bo krzyż to 
znak zbawienia. A gdy zoba-
czę w poniewierce, Jezusa, 
krzyż i ranę, która przebiła 
Jego Serce, w obronie krzyża 
stanę!”. I tak jak stawaliśmy 
w obronie krzyża na naszym 
obornickim Grzybku, który 
przed paru laty spalono, tak 
trzeba nam stawać w obro-
nie krzyża każdego dnia, 
aby nikt nam go nie wyrwał 
z serca i życia. N zakończenie 
peregrynacji trzymaliśmy 
nasze krzyże wysoko w górze 

i wyznawaliśmy wiarę w moc 
Chrystusa ukrzyżowanego: 
„Wierzę, że jedyną nadzie-
ją świata jest Miłosierdzie 
w Krzyżu naszego Pana!” 
To były piękne chwile, które 
umocniły nas w wierze. 

Wcześniej, we wrześniu, 
przeżywaliśmy peregryna-
cję relikwii bł. Jose del Rio, 
piętnastoletniego meksykań-
skiego męczennika za wiarę. 
W Roku Wiary ten młodzie-
niec uczył nas mężnej wiary, 
gotowości do oddania życia 
za Chrystusa. 

Wielu uczestniczyło w róż-
nego rodzajach pielgrzym-
kach, takich jak śladami bł. 
Jana Pawła II, w Pieszej Piel-
grzymce z Wrocławia na 
Jasną Górę, do grobu św. 
Jadwigi w Trzebnicy, do Zie-
mi Świętej, do Barda Ślą-
skiego, w nocnym czuwaniu 
wiernych i duchowieństwa 
Archidiecezji Wrocławskiej 
na Jasnej Górze. Trwaliśmy 
na modlitwie indywidualnej 
i wspólnotowej. Wielką ra-
dością jest duża grupa osób, 
która uczestniczy w nabożeń-
stwach pierwszosobotnich 
w duchu fatimskim i w nabo-
żeństwach fatimskich. Cieszę 
się, że trwa modlitwa Godzin-
kami w soboty i niedziele 
do Matki Bożej i w piątki 
do Serca Pana Jezusa oraz 
modlitwa różańcowa w śro-
dy. Tak wiele trzeba by było 

„Magiczne święta” to 
jedno z określeń 

opisujących czas Bożego 
Narodzenia. Magię i tajem-
niczość podkreślają rozświe-
tlone ulice miast, przybrane 
choinki, świąteczne ozdoby, 
tkliwość kolęd i pastorałek, 
tonacja świątecznych prze-
bojów. Otwartość na dru-
giego człowieka, pragnienie 
podzielenia się z tymi, któ-

rym jest trudniej, tęskno-
ta za wspólnym rodzinnym 
stołem sprawiają, że święta 
dotykają i poruszają serca 
niemalże wszystkich ludzi: 
wierzących i niewierzących. 
Poczucie wspólnoty, klimat 
ciepła i dobroci są płaszczy-
zną spotkania dla wszystkich. 

Człowiek wiary powinien 
jednak pójść dalej. Dla niego 
centrum świąt stanowi Bóg, 
który stał się człowiekiem, 
Osoba Jezusa Chrystusa. 
Człowiek wiary koncentruje 
się na doświadczeniu spotka-
nia z Bogiem, Jego szuka, dla 
Niego przygotowuje wnętrze 
swojego serca i domu. Dla 
Niego, a nie dla spokoju su-
mienia, podejmuje spowiedź 
i nawrócenie. Ze względu na 
Jezusa przebacza innym, szu-
ka zgody, dzieli się posiada-
nym dobrem. Człowiek wiary 
idzie na spotkanie z Bogiem, 
uczestniczy we Mszy św., 
przyjmuje Komunię - nie dla 
podkreślenia i przyozdobienia 
przeżywanych świąt, ale dlate-
go, że bez tych spotkań świąt 
by nie było. Bez postawienia 
Jezusa w centrum serca, domu, 
rodziny i całego codziennego 
życia, jego życie byłoby pu-
ste. Może nie do końca, bo 
przecież pozostanie choinka, 
opłatek, trochę prezentów 
i wspomnień z rodzinnego 
spotkania. Jednak serce wciąż 
będzie głodne i tęskniące za 

spotkaniem i więzią, którą dać 
może tylko Bóg. 

Radość Bożego Narodze-
nia przedłużamy i celebruje-
my zwyczajem kolędy, któ-
ra ma charakter odwiedzin 
duszpasterskich. Wspólna 
modlitwa wszystkich do-
mowników i poświęcenie 
mieszkania jest prośbą do 
Boga o błogosławieństwo 
dla rodziny oraz zachowa-
nie, a nawet uwolnienie od 
działania złych duchów. Daje 
też możliwość wspólnego 
pochylenia się nad sprawa-
mi wiary, religii oraz życia 
rodziny w parafii. Odpowie-
dzialne potraktowanie tego 
spotkania może zaowocować 
lepszym zrozumieniem pa-
rafian i duszpasterzy, a także 
stać się zachętą do budowa-
nia głębszej wiary. W do-
rastaniu do dojrzałej wiary 
i jej praktykowaniu pomaga 
sakrament bierzmowania. 
Dlatego podczas tegorocznej 
kolędy pragniemy zwrócić 
większą uwagę na ten wła-
śnie sakrament. 

Z nadzieją na spotkanie 
przy Eucharystycznym Sto-
le, który stanie się naszym 
Betlejem, a później podczas 
kolędy w Waszych domach, 
życzę radosnych, pełnych 
wiary i głębokich przeżyć 
świąt Bożego Narodzenia. 

Ks. Maciej Chwarścianek SDS

wymieniać. To wszystko 
jest naszą radością. Jedno-
cześnie składam serdeczne 
podziękowanie wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób 
włączają się w życie naszej 
parafii i ubogacają ją swoją 
obecnością i podejmowanymi 
inicjatywami. 

Przed nami święta Na-
rodzenia Pańskiego i Nowy 
Rok. Wraz z księżmi duszpa-
sterzami życzę pokoju serca, 
pogody ducha, prawdziwej 
radości na każdy dzień oraz 
Bożego błogosławieństwa 
i wytrwałości w pogłębianiu 
wiary w Syna Bożego.

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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Słowo na dziś

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było 
tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, 
z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, 
znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowie-
kiem sprawiedliwym i nie chciał narazić 
Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 
potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł 
Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, 
synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Po-
rodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów 
. A stało się to wszystko, aby się wypełniło 
słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, które-
mu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg 
z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił 
tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją 
Małżonkę do siebie.

Ewangelia IV Niedzieli Adwentu przed-
stawia nam świętego Józefa, który prze-

jął z wielką odpowiedzialnością powierzoną 
mu przez Boga misję. 

Bł. Jan Paweł II nazywał św. Józefa „pa-
tronem w trudnych czasach”. Radził nam, 
aby zwrócić się do św. Józefa w żarliwej mo-
dlitwie: „Przybądź nam łaskawie z pomocą 
niebiańską w walce z mocami ciemności, 

a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od 
niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, 
tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich 
zasadzek i wszelkiej przeciwności” (Adhor-
tacja „Redemptoris custos „ 31) .

Kapłani , którzy przeżyli obóz koncen-
tracyjny w Dachau, nie wątpią, że stało 
się to dzięki wstawiennictwu św. Józefa. 
W rozpaczy, wobec groźby eksterminacji 
obozu, pod koniec kwietnia 1945 roku za-
częli odprawiać dziewięciodniową służbę 
swojemu „silniejszemu patronowi.” Odzy-
skali wolność jeszcze przed odmówieniem 
wszystkich modlitw. Po zakończeniu wojny 
rozpoczęły się pielgrzymki do sanktuarium 
św. Józefa w Kaliszu.

Żyjemy w trudnych czasach. Wiemy, 
czym są nieodpowiedzialność, niewiara 
i nędza. Św. Józef był człowiekiem pracy, 
ciężko pracującym na codzienny chleb. 
Wiedział, czym są wiara, nadzieja, zaufanie 
i odpowiedzialność. Św. Józef jest wzorem 
dla współczesnego człowieka.

Niech do żłóbka Dzieciątka Jezus, razem 
z Matką Boga Maryją, prorokiem Izajaszem 
i adwentowym kaznodzieją Janem Chrzci-
cielem prowadzi nas też święty Józef - przy-
brany ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Ks. Włodzimierz Szydłowski SDS

Mt 1,18-24

Krzyż Jana Pawła II

W parafii NSPJ Krzyż Wielkopiątkowy bł. 
Jana Pawła II gościł niecałe 24 godziny 

i ani na chwilę nie zostawiliśmy go samego. 
Przywitanie miało miejsce 4 grudnia 2013 r. 
o godz. 18.00 Przedstawiciele parafian, czyli 
panowie Tomasz Kopyra, Jerzy Ozimina, Ma-
riusz Szykasiuk i Robert Wrzesiński wnieśli 
go w asyście liturgicznej do kościoła. Roz-
poczęto Mszę św. W uroczystej koncelebrze 
wzięli udział księża z sąsiednich parafii oraz 
ks. dziekan Tadeusz Kosior. W czasie Mszy 

przychodziły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 2. O godz. 10.00 dla parafian, którzy nie 
mogli być obecni wieczorem, sprawowana 
była Msza św. z wyznaniem wiary i przyrze-
czeniami, a po niej Droga Krzyżowa, w cza-
sie które chętni parafianie nieśli Krzyż. Na 
godzinę 13.00 przewidziana była Koronka do 
Miłosierdzia Bożego, a po niej pożegnaliśmy 
Krzyż, który odwieziono do innej parafii, aby 
i tam ludzie mogli przyjść, złożyć przy nim 
swoje cierpienia i otrzymać potrzebne łaski.

Barbara Wrzesińska
św. parafianie, trzymając własne krzyże, wy-
znali wiarę oraz złożyli przyrzeczenia.

Ks. Krzysztof Ziętkowski wygłosił kaza-
nie rekolekcyjne, a po Mszy świętej poprowa-
dził rozważania Drogi Krzyżowej, w którą 
wplecione zostały słowa bł. Jana Pawła II 
oraz odwołania do Jego życia. Wspólnotowe 
nabożeństwa w środę zakończył Apel Jasno-
górski. Po nim młodzież adorowała Krzyż, 
śpiewając pieśni i rozważając fragmenty 
nauczania bł. Jana Pawła II. Następnie do 
godz. 8.00 rano przy krzyżu czuwali para-
fianie – ile kto mógł – częściowo w ciszy, 
częściowo modląc się i śpiewając wspólnie. 
W godzinach od 8.00 do 10.00 przed Krzyż 

Peregrynacja krzyża w parafii NSPJ. Fot. Barbara 
Wrzesińska.

Peregrynacja krzyża w parafii NSPJ. Fot. Barbara 
Wrzesińska.

Peregrynacja krzyża w parafii JTiAP. Fot. ks. Rafał 
Masarczyk SDS

Słowo Boże
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W pierwszy Wielki Piątek 
w historii ręce i nogi 

Pana Jezusa były przybite do 
krzyża, a Jego krew spływała 
po drzewie, przynosząc nam 
odkupienie. Krzyż dźwigał 
naszego Zbawiciela. Ten Krzyż 
czuł Jego mękę, Jego walkę 
o każdy oddech, Jego cierpienie 
fizyczne i duchowe, świado-
mość, że nie wszyscy uwie-
rzą, nie wszyscy wytrwają nie 

Co mi zostało po rekolekcjach?
II dźwigał Papieża, który łą-
czył swoje cierpienia i niemoc 
z Mistrzem. Przez wiarę mi-
łość i dobrowolną ofiarę krzyż 
Jana Pawła II połączony został 
z krzyżem na Golgocie. My też 
możemy nasze życiowe duże 
i małe krzyże łączyć z tym 
zbawczym, czerpać z niego 
siły do dalszego ich niesienia, 
możemy ofiarować je Bogu, 
możemy dziękować Mu, że 

Wywiad z Janem Dudkiem,  
ministrantem z parafii NSPJ

– Jak długo jesteś mini-
strantem?

Służę od ponad półtora 
roku, chociaż dopiero 8 grud-
nia 2013 r. odbyło się uroczy-
ste przyjęcie do Liturgicznej 
Służby Ołtarza.

– Dlaczego zostałeś mini-
strantem?

Zależało mi na tym. W ław-
ce trochę mi się nudziło, a mi-
nistranci zawsze mają coś do 
zrobienia. Rodzice mówili, 
żebym poczekał do I Komu-
nii Świętej, ale ja nie chcia-
łem czekać. W zeszłym roku 
w Wielkim Poście podczas 
jednego z nabożeństw Drogi 
Krzyżowej zobaczyłem ko-
legę z klasy w komży, nio-
sącego akolitkę (lampę na 
olej w szklanej obudowie). 
Pozazdrościłem mu i w tym 

W Uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia Naj-

świętszej Maryi Panny 08 
grudnia 2013 roku w parafii 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa podczas Mszy św. 
o godzinie 10.00 odbyło się 
oficjalne przyjęcie do grona 
Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Okres kandydatury roz-
poczęło dwóch kandydatów 
Łukasz Hejke oraz Krzysztof 
Wiśniewski. Przez najbliższe 
miesiące będą przyglądać się 
na swoich starszych kolegów 
ministrantów a także uczyć się 
całej służby ministranckiej. 

Do grona Ministrantów, 
oficjalnie i w sposób uroczy-
sty zostali włączeni: Michał 

Liturgiczna Służba Ołtarza
Borowski, Jan Dudek, Ja-
cek Hejke, Bartosz Iwiński, 
Michał Juszyński, Marcel 
Jakubowski, Mikołaj Korze-
niowski, Kacper Kozioł, Łu-
kasz Pawlak, Filip Rybicki, 
Jan Szykasiuk, Michał Tracz, 

świętych: przygotowują dary, 
dzwonią dzwonkami, np. pod-
czas Podniesienia, trzymają 
patenę, kiedy ksiądz udziela 
Komunii Świętej. Noszą krzyż 
i akolitki, np. podczas Drogi 
Krzyżowej czy procesji Boże-

mamy udział w Jego cierpie-
niach. Niech nasze poświęcone 
krucyfiksy przypominają nam 
o tym. To nasza wiara określa li-
mit łask jakie możemy uzyskać. 
Patrzmy na krzyże, módlmy 
się przed nimi, oddawajmy im 
cześć, bo są znakami najwięk-
szej miłości, jaką ofiarował nam 
Jezus. Nie zatrzymujmy się na 
tym, co zewnętrzne w krzyżu 
i zawsze pamiętajmy, że cier-
pienie znoszone z Jezusem 
i dla Niego zawsze kończy się 
zmartwychwstaniem. A para-
doksalnie ten, kto chce w życiu 
uniknąć krzyża czy wyrzecze-
nia, może się skazać na wieczne 
cierpienia.

Barbara Wrzesińska

Jan Trzaska, Damian Wit-
kowski, Juliusz Wojewódka, 
Krzysztof Wrzesiński, Michał 
Wrzesiński. 

Otrzymali stroje liturgicz-
ne. Starsi białą tunikę prze-
pasaną cingulum natomiast 

samym tygodniu poszedłem 
na pierwszą zbiórkę. Byłem 
wtedy w drugiej klasie.

– Co należy do obowiązków 
ministranta?

Ministranci przede wszyst-
kim służą podczas Mszy 

go Ciała. Chodzą też z księżmi 
po kolędzie, poprzedzają ich. 
Starsi mogą być lektorami, to 
znaczy mogą czytać podczas 
Mszy Świętej. Ministranci 
mają dyżury, tzn. służą pod-
czas Mszy niedzielnej i przy-
najmniej jednej Mszy w tygo-
dniu. Każdy jest zapisany na 
określony dzień.

– Kiedy odbywają się zbiór-
ki ministrackie?

W każdą sobotę o godz. 
dziesiątej – z wyjątkiem 
pierwszych sobót miesiąca. 
Ćwiczymy na zbiórkach wy-
konywanie różnych funkcji, 
omawiamy różne sprawy.

Rozmawiała Aldona Dudek 

młodsi otrzymali czerwone 
sutanki, białe komże i pele-
rynki odpowiedniego koloru 
liturgicznego. 

Cała uroczystość zakoń-
czyła się spotkaniem w rado-
ści w domu katechetycznym 
gdzie kandydaci, ministranci 
mogli spędzić miło czas wraz 
ze swoimi rodzicami i dusz-
pasterzami. 

ks. Przemysław Marszałek SDS 
opiekun ministrantów 

wszyscy z tej łaski skorzystają...
W czasie Mszy św. uobecnia 

się ta sama ofiara, to samo cier-
pienie i pragnienie zbawienia 
ludzi. Warto uświadomić sobie, 
że podczas każdej Mszy św. 
jesteśmy obecni w Wieczer-
niku, stajemy pod Krzyżem 
na Golgocie, a także jesteśmy 
świadkami zmartwychwstania. 
Przynosząc i ofiarując Bogu 
Ojcu nasze dziękczynienie, ra-
dości, sukcesy, porażki, krzyże 
i łącząc je z doskonałą ofiarą 
Jego Jednorodzonego Syna, 
zaspokajamy Jego pragnienie 
na krzyżu i wypełniamy nasze 
powołanie.

25 marca2005 r. Wielko-
piątkowy Krzyż bł. Jana Pawła 
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Piekło to stan samowykluczenia człowieka 
z jedności z Bogiem i świętymi; konsekwencja 
odrzucenia miłości Boga, do której nawet On 
nie może zmusić. Istnieje pogląd, że piekło jest 
puste, że nie ma potępionych. Istotnie, Kościół 
o nikim nie orzeka, że jest potępiony. Wskazuje 
jednak na taką realność i wzywa do nawrócenia. 
Jeżeli bowiem sięgniemy do objawień maryjnych, 
choćby w Fatimie, wówczas zobaczymy kawałek 
piekła i tych, którzy Boga odrzucili. 

Kościół naucza także o istnieniu stanu czyść-
ca, który tych, którzy już są zbawieni, ale 
potrzebują jeszcze dojrzeć do pełnej świętości, 
przygotowuje na pełne spotkanie z Bogiem. Być 
w czyśćcu to przypominać chorego, który wie, 
że wróci do zdrowia, ale musi jeszcze przejść 
bolesny zabieg. Uzdrawia go miłość Boga, za 
którą tęskni. Pomagają mu także dzieła Kościoła 
na ziemi: Msza święta, modlitwa, jałmużna, 
odpusty, dzieła pokutne. 

Wypełnienie Bożych obietnic dokona się 
w dniu, który nazywamy dniem Sądu Osta-
tecznego. Jego owocem będzie definitywne 
uwolnienie całego świata z grzechu i śmierci. 
Rozpocznie się „nowe niebo” i „nowa ziemia”. 
Sąd ten będzie proklamacją sądu szczegóło-
wego. Pozwoli poznać każdemu człowiekowi 
sens Bożych dróg, Jego działań, które dzisiaj 
tak często są przed nami zakryte. Zrozumiemy, 
dlaczego Bóg tak, a nie inaczej prowadził dzieło 
naszego zbawienia. 

W wyznaniu wiary pozostaje jeszcze jedno 
słowo. Słowo ostatnie. Słowo „amen”. Ono jest 
potwierdzeniem wcześniej wypowiedzianych 
prawd. Ono oznacza nasze „tak” dla całej 
prawdy objawionej. Słowem „amen” wkładamy 
swoje dłonie w ręce Boga i zawierzamy się Jego 
opatrzności. 

Nasze oczekiwanie na spotkanie z Bogiem, 
na sąd, nie powinno być naznaczone lękiem, ale 
ufnością, że będzie to moment przyjęcia szaty 
weselnej, wprowadzenia na ucztę Baranka. Że 
Jezus nas obejmie, otoczy pełnią życia i miłości. 
Papież Franciszek w katechezie wygłoszonej 11 
grudnia 2013 r. zachęcał, abyśmy nieustannie 

czuwali nad naszymi myślami i postawami, aby 
już teraz zasmakować ciepła i blasku oblicza Boga, 
które w życiu wiecznym będziemy kontemplować 
w całej swej pełni. Zachęcał, aby nasze serca były 
otwarte na Jezusa, na Jego zbawienie, byśmy 
szli naprzód nie lękając się, bo Jego miłość jest 
większa, a jeśli prosimy o przebaczenie naszych 
grzechów, to On nam przebacza.

ks. Maciej Chwarścianek SDS

(Zob.: Taka jest wiara Kościoła. Katechizm 
dla dorosłych. Red. Z. Marek. Kraków 2009)

Epitafium dla Iwony
zamknęli w drewnianej trumnie 
uśmiech, który płynął do ludzi

zatrzasnęli na zawsze 
oczy pełne blasku

uwięzili ciepłe dłonie 
ściskające ręce chorych

ponieśli na ramionach utracony głos, 
który wybrzmiał literami na małych karteczkach

spuścili w ciemny dół 
obolałe ciało

przysypali piachem  
tęsknotę przybyłych

zapałkami ożywili  
znicze pamięci

odeszli 
pełni podziwu

z drugiej strony 
Bóg skinął do aniołów:

otwórzcie szeroko bramę, 
czekam na Nią z radością! 

Małgorzata Pawlak

Kiedy kończy się noc i pojawia świt, rozpo-
czyna się przedziwna gra światła i ciem-

ności. Niebo przybiera przeróżne barwy, mrok 
ustępuje miejsca światłu słońca. Wówczas, nawet 
nie mając zegarka, spodziewamy się rychłego 
już wschodu słońca. Kościół, korzystając z praw 
i zjawisk natury, przybliża nam tajemnice wiary. 
Nazywa więc Maryję Jutrzenką zapowiadającą 
przyjście wschodzącego Słońca, czyli Boga, któ-
ry stał się Człowiekiem. Radość oczekiwania na 
przyjście Pana, na ostateczny koniec panowania 
zła i ciemności grzechu, możemy porównać do 
radości, jaką budzi bliskość poranka i świado-
mość końca ciemności. 

Myśl o powtórnym przyjściu Jezusa zawsze 
budziła ciekawość, niepokój, czasami nawet 
strach albo niedowierzanie. Dla tych, którzy 
miłują światło, a więc prawdę i sprawiedliwość, 
zapowiedź powrotu Pana jest powodem do rado-
ści. Dla tych, którzy umiłowali ciemność, a więc 
przewrotność postępowania, myśl o stanięciu 
w prawdzie i ujawnieniu wszystkich uczynków 
musi budzić niepokój. Oczekiwanie na spotkanie 
z Bogiem łączy się z ostatnimi już prawdami 
wiary zawartymi w Credo, a w których mówimy: 
„oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecz-
nego w przyszłym świecie. Amen”. 

Oczekiwanie na spotkanie z Bogiem jest 
jednocześnie oczekiwaniem na własną śmierć, 
moment rozłączenia duszy i ciała. Budzi więc 
naturalny niepokój o swoją przyszłość. Kościół 
odpowiada na ten niepokój, głosząc prawdę 

Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego 
w przyszłym świecie. Amen

o zmartwychwstaniu. Nie jest to tani optymizm. 
Nadzieja chrześcijanina znajduje swoje uzasad-
nienie w zmartwychwstaniu Jezusa. Od niego 
bierze początek droga każdego wierzącego, który 
pełniąc wolę Boga, zmierza do chwili, kiedy Bóg 
wskrzesi jego ciało, jednocząc je na nowo z duszą. 

Aby zmartwychwstać, trzeba najpierw do-
świadczyć własnej śmierci. Kiedy zdamy sobie 
sprawę, że będzie ona momentem spotkania 
z Bogiem, nie trzeba się jej lękać, można jej 
nawet pragnąć, podobnie, jak św. Paweł, gdy 
mówił: „Pragnę odejść, aby być z Chrystusem” 
(Flp 1,23). Z jednej strony śmierć jest potrzeb-
na, jest bowiem wyzwoleniem z ograniczeń 
natury. Rodzi jednak smutek, gdyż jest także 
rozstaniem z tym, co kochamy na ziemi. Nade 
wszystko jest jednak pójściem w ślady Jezusa, 
który także przeszedł przez śmierć, aby być 
z kochającym Ojcem. 

Życie wieczne rozpoczyna się po śmierci 
i nigdy się nie zakończy. „Poprzedzi je sąd 
szczegółowy, który oznacza, że każdy człowiek 
otrzyma w swojej duszy zapłatę stosowną do 
wiary i uczynków. Przedmiotem sądu będzie 
miłość. Człowiek zobaczy siebie w całej prawdzie 
własnego istnienia. W obliczu świętości Boga 
każdy z nas osądzi samego siebie. Od tego sądu 
zależy wieczny los człowieka: niebo lub piekło”. 

Nie potrafimy wyobrazić sobie, jak niebo 
wygląda. Łatwiej nam powiedzieć, czego tam 
nie ma. Wiemy, że w niebie będziemy wolni 
od cierpienia, ograniczeń, że jest tam pełnia 
życia. Kto jest w niebie, żyje w Chrystusie, ale 
jednocześnie pozostaje sobą, odnajduje swoje 
imię, cieszy się obecnością tych, których kochał 
na ziemi.

Wieczne potępienie, czyli piekło, jest przy-
gotowane dla tych, którzy umierają dobrowolnie 
w stanie grzechu śmiertelnego. Kara polega na 
odłączeniu od Boga, a tylko On jest źródłem 
życia i szczęścia, którego pragnie każdy czło-
wiek. Niebo jest stanem zjednoczenia z Bogiem. 

Podziękowania
Dziękujemy ofiarodawcom, którzy odpo-

wiadając na apel podarowali potrzebującym 
meble, wersalki, kołdry, ręczniki i bieliznę 
osobistą. 

Parafialny Zespół CARITAS
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życia chrześcijańskiego w środowisku, w którym 
na co dzień żyjemy. Życia, jakiego dzisiaj nam, 
katolikom, bardzo brakuje. Jest także znakiem 
dla innych, omijających świątynie.

Kontynuacją Roku Wiary ma być kolejny rok 
liturgiczny, który rozpoczął się Adwentem. „Wie-
rzę w Syna Bożego” to hasło rozpoczętego roku. 
Ma nam przypomnieć, że Bóg z wielkiej miłości 
objawił się grzesznemu człowiekowi w Swoim 
Synu, Jezusie Chrystusie. On to ofiarował się za 
każdego z nas, grzesznika, poprzez przyjęcie 
męki i śmierci krzyżowej. Nie zostawił jednak 
nas samym sobie, lecz zmartwychwstał i daje 

każdemu z nas Swego Ducha. Ciągle 
pierwszy wychodzi do człowieka. 
Zaprasza mnie i ciebie każdego dnia 
do nawrócenia. Czy wierzysz w to?

 Jeśli uwierzysz, to wiara zapewni 
ci życie wieczne. Śmierć nie będzie ci 
straszna. Nie umrzesz z powodu publicz-
nego przyznania się do Jezusa Chrystu-

sa. To zapewnienie usłyszałeś także 
na chrzcie św. i jest ono prawdą. 

Nie byłoby tych zbawczych 
wydarzeń bez Bożego Narodze-

nia, bez narodzenia się Jezusa Chrystusa 
z Maryi Dziewicy w Betlejem. My, chrześcija-

nie, czcimy to wydarzenie, obchodząc corocznie 
w kalendarzu liturgicznym dzień 25 grudnia jako 
uroczystość Narodzenia Pańskiego. Świętowa-
nie rozszerzone zostało na oktawę i okres ten 
jest zwany świętami Bożego Narodzenia. Nie 
wszyscy zdajemy sobie sprawę, co tak naprawdę 
stało się ponad 2000 lat temu w Ziemi Świętej. 
Jakże smutne jest to, że media kształtujące opinię 
publiczną posługują się tylko terminem „świę-
ta” unikając słów „Boże Narodzenie”. Brakuje 
w mediach odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
świętujemy. Nie brakuje natomiast w naszym 
katolickim kraju reklam i zachęcania do świę-
towania bez refleksji, bez odniesienia do Boga.

Nie zrażajmy się tym. Zbliżmy się jesz-
cze bardziej w roku Syna Bożego do Jezusa 
Chrystusa, do wspólnoty, jaką jest Kościół, 
bo Kościół jest mistycznym ciałem Jezusa 

Chrystusa. Otwórzmy się na działanie Ducha 
Świętego, który przyczyni się do mojego i two-
jego nawrócenia. 

Jest także i to drugie przyjście naszego Pana! 
Przyjście Jezusa Chrystusa przy końcu naszych 
czasów, ale już jako sprawiedliwego sędziego. 
Adwent to czas refleksji, czas radosnego oczeki-
wania na te dwa przyjścia, a może na to trzecie, 
którym jest Jego osobiste przyjście do mnie.

Życzę więc każdemu radosnego czuwania na 
przyjścia Pana. Niech w tym czuwaniu zawsze 
towarzyszy nam Maryja, Boża Rodzicielka 
czczona w czasie Adwentu w Mszach roratnich. 
To czuwanie, a później spotkanie się z Panem 
niech przyczynia się do naszego codziennego 
nawracania się we wspólnocie Kościoła.

Tekst Zbigniew Stachurski, 
ilustracja Grzegorz Czerkas

Zbliża się Boże Narodzenie i wokół 
pełno przedświątecznego zgiełku. 
Troszczymy się o to, czy wszystko 
kupione, zapakowane, umówione, 
ugotowane, umyte... A czy na naszej 
liście rzeczy do zrobienia jest troska 
o miejsce i prezent dla Jezusa (w końcu 
to Jego urodziny) ?

Za późno, by się silić na postano-
wienia adwentowe, ale do spowiedzi 
można się jeszcze dobrze przygotować 
i poprosić o nią. Jezus nie pragnie 
pałacu, ale czystego serca, nie ocze-
kuje bogatych darów, ale prawdziwej 
miłości. Tęskni i pragnie przyjść w te 
święta do ciebie i spędzić z tobą trochę 
czasu. Znajdziesz go dla Niego?

Pospiesz się !

W uroczystość Chrystusa Króla zakończył 
się w Kościele katolickim Rok Wiary. Był 

on odpowiedzią na postępujący wśród wiernych 
kryzys wiary objawiający się tym, że wielu ludzi 
nie widzi już wśród nas znaków wiary, znaków 
jedności i miłości w wymiarze Krzyża. Bez 
świadectwa życia chrześcijańskiego nie można 
przekazywać wiary i co więcej, nie można mówić 
o Jezusie Chrystusie, ponieważ nikt nie chce tego 
słuchać.Gdzie są więc ci chrześcijanie (ludzie 
ochrzczeni), którzy oddają życie za nieprzyjaciół, 
którzy nie opierają się złu na wzór Jezusa, którzy są 
żyjącym Chrystusem, biorącym na siebie ludzkie 
grzechy? Gdzie są ci, którzy przepowiadają prze-
baczenie Jezusa Chrystusa nie tylko słowami, ale 
biorąc grzechy innych na siebie cierpią jak On? 
Gdzie są tacy, którzy pokazują, że miłość Boża jest 
większa od tych grzechów i jest większa od śmier-
ci? Odpowiedź jest prosta: są, ale nie widać ich 
powszechnego świadectwa w naszych rodzinach, 
w urzędach, w pracy. Generalnie ludzie ochrzczeni 
boją się, w odróżnieniu od wyznawców innych 
religii, żyć publicznie życiem chrześcijańskim. 
Ja określam to zjawisko jako lęk człowieka przed 
śmiercią. Człowiek nie chce umierać z powodu 
publicznego przyznania się do Jezusa Chrystusa. 

A co to znaczy żyć życiem chrześcijańskim? 
To znaczy posiadać w sobie odporność na śmierć 
(na śmierć bytu), posiadać życie wieczne. By tę 
zdolność osiągać tu na ziemi, życie ochrzczone-
go winno być oparte na Słowie Bożym, liturgii 
i na wspólnocie. Pomaga to w życiu rodzinnym, 
w środowisku pracy, w urzędach i na ulicy. Przy-
patrzmy się własnemu życiu. Ilu z nas parafian 
czyta i rozważa systematycznie Słowo Boże we 
wspólnocie parafialnej, ilu uczestniczy w liturgii 
niedzielnej? Odpowiedzią niech będą dane staty-
styczne z jesieni bieżącego roku. Na niedzielnych 
mszach św. podczas rocznego liczenia wiernych 
w parafii NSPJ było zaledwie 19,6 % , a w parafii 
JTiAP 27,3 % parafian.

W związku z tą sytuacją Kościoła, w której 
wielu straciło już sens Boga, w której tylu ludzi 

Święta czy Święta Bożego Narodzenia?
czuje i widzi rozbieżność między deklarowaną 
wiarą a życiem (ku wielkiemu zgorszeniu mło-
dych), kolejni papieże Jan Paweł II, Benedykt 
XVI, a ostatnio Franciszek w Roku Wiary przy-
pominali o potrzebie reewangelizacji katolików. 
Sobór Watykański II dał Kościołowi narzędzia, 
aby rozpoczął formację najpierw swoich człon-
ków. Przez nich możliwe będzie dopiero dotarcie 
z Dobrą Nowiną do niewierzących. Stąd słyszę 
bardzo często o nowej ewangelizacji, o koniecz-
ności powrotu do metod Kościoła pierwotnego, 
do autentycznego przepowiadania, do przepo-
wiadania kerygmatycznego, do głoszenia 
kerygmatu! 

Przypominają mi się 
słowa św. Pawła, że „skoro 
bowiem świat przez mą-
drość nie poznał Boga w mądrości 
Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo 
głoszenia słowa zbawić wierzących” (1Kor 
1,21). I nie jest to zadanie postawione 
tylko duchownym, lecz każdemu człon-
kowi Kościoła, także i nam, świeckim. Do 
takiego działania uzdalnia ochrzczonego 
autentyczne spotkanie ze Zmartwych-
wstałym Jezusem, Synem Bożym. Do 
takiego spotkania prowadzi kerygmat. Bez 
jego przyjęcia nie jestem zdolny żyć ży-
ciem chrześcijańskim. Nie jestem w stanie 
przekazać wiary swoim najbliższym, a co dopiero 
tym, którzy dawno stracili kontakt z Bogiem. 

Sobór już 50 lat temu w szczególny sposób 
otworzył Kościół na działanie Ducha Świętego. 
Owocem Jego działania są między innymi po-
wstające katolickie ruchy świeckich. Powstają 
w parafiach małe wspólnoty wiernych w łączności 
z prezbiterami, którzy będąc w jedności z braćmi 
– członkami tych wspólnot, służą tym wspólno-
tom: dbają m.in. o interpretację Słowa Bożego 
zgodnie z nauką Kościoła oraz przewodniczą li-
turgiom. Powstaje model parafii będący wspólnotą 
wspólnot. Zadaniem wspólnoty jest formacja nas, 
członków Kościoła, niezbędna do prowadzenia 
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Chciałbym podzielić się moim świadectwem 
odnośnie wspólnoty Mamre. Pewnie zastana-

wiacie się, co to jest. Ta wspólnota została założona 
przez ks. Włodzimierza Cyrana, egzorcystę z Czę-
stochowy. Powstała w 2000 roku w Częstochowie 
i dość szybko zaczęła się rozszerzać. Nazwa na-
wiązuje do 18 rozdziału Księgi Rodzaju i do Listu 
do Hebrajczyków 13,2. Wskazuje na gościnność, 
która przynależy do charyzmatu wspólnoty i jest 
jedną z form miłości i służby wobec potrzebują-
cych. Celem wspólnoty jest szukanie i głoszenie 
Królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę 
w Kościele katolickim, zwłaszcza przez służbę 
rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do 
Elżbiety (Łk 1,39-56).

Tę wspólnotę miałem okazję poznać jeszcze jako 
kleryk, będąc na urlopie wakacyjnym w moim ro-
dzinnym mieście – w Oławie. Z początku wydawała 
mi się bardzo dziwna. Dziwna z tego względu, że jej 
członkowie raz w miesiącu jeździli na czuwanie do 
archikatedry w Częstochowie i podczas tych czu-
wań dochodziło do egzorcyzmów. Prowadzący tę 
wspólnotę neoprezbiter zaprosił mnie na czuwanie 
u mnie w parafii. Po części było to zaproszenie, a po 
części prośba, bym podczas adoracji Najświętsze-
go Sakramentu służył spowiedzią. Uczestnicząc 
w tym, stwierdziłem, że nie ma rewelacji, szcze-
gólnie dla kogoś, kto mało chodzi do kościoła. 
Nie ma rewelacji - jest godzinna adoracja w ciszy 

Przymierze Rodzin Mamre
i Msza święta. Ale dla osoby wierzącej tą rewelacją 
jest właśnie Najświętszy Sakrament – Pan Jezus, 
wokół Którego wszystko się skupia.

Ludzie z tej wspólnoty zapraszali mnie na 
spotkania do Wrocławia. Szczerze mówiąc, będąc 
już w Obornikach, biłem się z myślami: jechać czy 
nie jechać? I za każdym razem odpowiedzią było: 
nie mam z kim. Po roku przyszło do mnie pewne 
małżeństwo z zapytaniem, czy chciałbym z nimi 
jeździć na „Mamre”. Odpowiedź była 
krótka: Tak, chcę! Jeżdżę już prawie 
dwa miesiące, w każdy poniedziałek.

Piszę o tym, bo może będzie to 
też dla Was zachętą. Jeśli jednak 
nie poszukujecie Boga, to rewelacji 
nie będzie. Ale jeśli dla kogoś rewe-
lacją jest Jezus w Najświętszym 
Sakramencie, to serdecznie zapra-
szam! Po każdej Mszy Świętej są 
modlitwy. Dwa razy w miesiącu są 
to modlitwy wstawiennicze, gdzie 
kapłan modli się nad konkretną 
osobą w jej intencji. Są także modlitwy o uwolnienie 
oraz uwielbieniowe. Chętnych na takie wyjazdy 
proszę o zgłaszanie się do mnie. A jeśli chcecie 
więcej wiedzieć o tej wspólnocie, to koniecznie 
odwiedźcie stronę www.mamre.pl. 

Z Panem Bogiem!
Ks. Michał Gołębiowski SDS

W dniach 13–15 grudnia harcerze Dol-
nośląskiej Chorągwi ZHP uczestniczyli 

w Zakopanem w Zlocie Betlejemskim, na którym 
odbierali od skautów słowackich Betlejemskie 
Światło Pokoju. Wśród nich znalazło się również 
dwoje przedstawicieli obornickiego 5 Szczepu 
Harcerskiego Gniazdo przynależącego do Hufca 
ZHP Powiatu Trzebnickiego im. Tadeusza Zawadz-
kiego ps. „Zośka”.

Zlot zaczął się już w piątek, ale zasadnicza jego 
część przypadła na sobotę. Wtedy to wzięliśmy 
udział w wielogodzinnej grze oraz warsztatach 
przygotowanych przez referat wychowania du-
chowego, których tematem była tolerancja, oraz 
złożyliśmy kwiaty na grobie założycieli polskiego 
harcerstwa, druha i druhny Małkowskich. Wieczo-

Betlejemskie Światełko Pokoju  
znów w drodze!

rem odbyło się ognisko w ogrodach fatimskich 
i koncert w Sanktuarium na Krzeptówkach. Po 
nim odbyła się dwujęzyczna Msza, pod koniec 
której skauci ze Słowacji przekazali Światło 
polskim braciom. 

Odbieranie Betlejemskiego Światła Pokoju było 
niesamowitym przeżyciem. Nie tylko dlatego, 
że to wspaniała przygoda uczestniczyć w takim 
wydarzeniu, jak Zlot Betlejemski czy dlatego, że 
miło odwiedzić zaśnieżone Zakopane, ale przede 
wszystkim z powodu świadomości pełnego 
nadziei przesłania, jakie niesie. Skauci różnych 
narodów podejmują współpracę, by ogień z Groty 
Betlejemskiej wraz z Dobrą Nowiną w święta Boże-
go Narodzenia dotarł do wielu domów w różnych 
zakątkach świata, by jak najwięcej ludzi cieszyło 
się jego blaskiem, by święta rzeczywiście przy-
pominały o konieczności pokoju i przebiegały 
w pięknej, świętej i spokojnej atmosferze.

W naszych parafiach światełko pojawi się tuż 
przed samymi świętami – w przeddzień Wigilii 
Bożego Narodzenia, czyli 23 grudnia. Weź je do 
swego domu, bracie czy siostro! Niech i u ciebie 
świeci w święta płomień wspólnych starań wielu, 
wielu harcerzy przyniesiony stamtąd, gdzie narodził 
się twój Pan.

Monika Pawlak

Parafialny Zespół Caritas przy wsparciu 
obornickich wolontariuszy i harcerzy 

włączył się do akcji Ogólnopolskiej Zbiórki 
Żywności.

Zbiórkę przeprowadzono w dniach 6 i 7 
grudnia 2013 r. w czterech obornickich sklepach. 
Zebrano 260 kg produktów spożywczych, które 
zostały następnie posortowane i przekazane kil-
kunastu rodzinom będących w szczególnie trud-
nej sytuacji materialnej. Serdecznie dziękujemy:

V Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas „Tak, pomagam” – ludziom dobrej woli za wsparcie akcji  
i przekazanie produktów spożywczych;

– pani Bożenie Magnowskiej i prowadzo-
nym przez nią wolontariuszom;

– komendantce Paulinie Walczak i harcerzom 
z V Szczepu Harcerskiego „ Gniazdo”;

– pozostałym osobom zaangażowanym 
w akcję;

– właścicielom i pracownikom sklepów: „De-
likatesy Centrum”, „Rabat” (Delikatesy 
Czerwiński), „Intermarche” oraz „Rodar”.

prezes PZC Anna Giermek

Duchowe drogowskazy  
ojca Franciszka Jordana 
(cz. 13)

Ile razy widzimy człowieka najbiedniej-
szego, najbardziej opuszczonego, najmniej-
szego, musimy dostrzec w nim duszę nie-
śmiertelną, za którą Chrystus umarł i wylał 
ostatnią kroplę Swojej krwi.

Przenikliwe 
spojrzenie
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W dniu Święta Niepodległości, 11 listopada 
2013 r., w Żarowie odbył się XV Festiwal 

Pieśni Patriotycznej, którego organizatorem było 
Gminne Centrum Kultury i Sportu. 

Chór „Atena” 
na XV Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Żarowie

I miejsce w kategorii solistów – pan Emil Sołtyński, 
SUTW „Atena” z Obornik Śl., 

zaś II miejsce w kategorii solistów – pan Tadeusz 
Bąbel z Obornik Śląskich.

Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie i dyry-
gentka chóru zostali nagrodzeni nie tylko licznymi 
brawami, ale też upominkami rzeczowymi oraz 
dyplomami pamiątkowymi. Nagrody otrzymali: 
za opiekę nad chórem – pani Anna Gruberska, 
za przygotowanie do występu chóru i solisty (p. 
E. Sołtyńskiego) –pani Ewa Skubisz, a za przy-
gotowanie drugiego solisty (p. T. Bąbola) – pani 
Grażyna Meslik. 

Zajęliśmy tak świetne miejsca na tym festiwalu 
dzięki temu, że chętnie uczestniczymy w próbach 
chóru i że nasza dyrygentka, pani Ewa Skubisz, 
profesjonalnie nami kieruje. Do Obornik Śląskich 
wracaliśmy szczęśliwi, radośni i rozśpiewani. 
Po przyjeździe wszyscy znajomi oraz słuchacze  
i członkowie Zarządu SUTW wraz z panią prezes 
Ireną Małkiewicz gratulowali nam tak pięknego, 
kolejnego już sukcesu. 

Napisała uczestniczka festiwalu,  
chórzystka Jadwiga Borowska

Do udziału zgłosiło się 45 wykonawców – chóry, 
 zespoły śpiewacze, kapele i soliści. Z Obornik Ślaskich 
przyjechał chór Stowarzyszenia Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku „Atena” i soliści – panowie Tadeusz Bąbol  
i Emil Sołtyński.

Przesłuchania trwały od godziny czternastej do 
późnego wieczora. W oczekiwaniu na ogłoszenie 
wyników zgromadzeni w sali uczestnicy śpiewali 

Uroczystość Chrystusa Króla jest patronalnym 
świętem Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka 

Archidiecezji Wrocławskiej uczciła swoje święto 
Kongresem zorganizowanym w dniach 23 i 24 listo-
pada 2013 roku we Wrocławiu, na Ostrowie Tum-
skim. Na podkreślenie zasługuje fakt uczestnictwa  
w nim ks. bpa Marka Solarczyka – krajowego 
asystenta Akcji Katolickiej i ks. abpa Józefa Kupne-
go – metropolity wrocławskiego oraz Pani Haliny 
Szydełko – prezesa Zarządu Krajowego Instytutu 
AK. W Kongresie wzięła również 
udział delegacja obornickiego pa-
rafialnego oddziału AK z jej nowym 
prezesem Robertem Wrzesińskim. 

„Nowa ewangelizacja chary-
zmatem Akcji Katolickiej” – to 
hasło towarzyszyło zebranym de-
legacjom przez wszystkie dni trwa-
nia Kongresu. W ramach spotkania 
wygłoszone zostały wykłady na 
aktualne wśród polskich katolików 
tematy: „Akcja Katolicka chrześci-
jańskim zaangażowaniem w świe-
cie”, „Czym jest „nowa ewan-
gelizacja?”, „Eklezjalny wymiar 
Akcji Katolickiej”. Na szczególną 
uwagę zasługiwał wykład ks. prof. 
dra hab. Stanisława Dyka z KUL 
„Nowa ewangelizacja wyzwaniem 
dla Akcji Katolickiej”, w którym zwrócił uwagę 
na podstawową rolę kerygmatu w życiu każdego 
chrześcijanina. Bez przyjęcia przez członka Ko-
ścioła orędzia Bożego nie jesteśmy wiarygodnymi 
świadkami Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. 
Stąd bardzo ważne jest osobiste nawrócenie i oso-
biste spotkanie się z Nim w wydarzeniach własnego 
życia. Dotyczy to wszystkich katolików, zarówno 
duchownych, jak i świeckich. Takie osobiste spo-
tkanie daje legitymację do ewangelizowania innych, 
do nowej ewangelizacji.

W centrum Kongresu każdego dnia była sprawo-
wana Eucharystia. W pierwszym dniu przewodni-
czył jej i homilię wygłosił ks. bp Marek Solarczyk, 
a drugim dniu ks. abp Józef Kupny. 

Uczestnicy I Kongresu Akcji Katolickiej Ar-
chidiecezji Wrocławskiej, świadomi wyzwań, 
jakie stoją przed wiernymi Kościoła katolickiego 

w Polsce, zwrócili się do polskiego społeczeństwa 
z przesłaniem miłości i odpowiedzialności za losy 
przyszłych pokoleń. W swoim przesłaniu napisali 
m.in.: „W świecie XXI wieku narastają bardzo nie-
pokojące tendencje zmierzające do wyrugowania 
religii z życia publicznego oraz do rozbicia więzi 
społecznych – narodowych i rodzinnych. Te dzia-
łania realizowane przez wrogów chrześcijaństwa, 
zwłaszcza przez zwolenników ideologii gender, 
wprowadzane są na grunt polski do placówek 

oświatowych i do mediów jako rzekomy wyznacznik 
postępu i nowej cywilizacji. Trzeba zaznaczyć jasno: 
cywilizacji bez Boga, bez narodu, bez rodziny. Nie 
możemy wyrzec się swojej religii, kultury, historii 
i literatury. Nie możemy akceptować związków 
homoseksualnych zamiast małżeństw kobiety  
i mężczyzny. Nie możemy być obojętni i stać z boku, 
kiedy próbuje się zrujnować nasze życie, naszą 
narodową tożsamość”. 

Dziękując redakcji NP za możliwości zasygna-
lizowania problematyki kongresowej, członkowie 
skupieni w obornickim POAK przy parafii NSPJ 
wierzą, że dotrze ona do wielu naszych czytelników 
i przyczyni się do czynnego wsparcia Kościoła 
w pokojowej walce z działającym podstępnie złem  
w naszej ukochanej Ojczyźnie – Polsce.

Króluj nam, Chryste!
Zbigniew Stachurski

Mikołaj w kościele JTiAP

Mikołajki w kościele pw Judy Tadeusza i Antoniego 
Padewskiego. Fot. ks. Rafał Masarczyk.

znane pieśni patriotyczne. Gdy usłyszeliśmy werdykt 
jury, radości naszej nie było końca: 

I miejsce w kategorii chórów zajął chór „Atena” 
SUTW z Obornik Śl.;

Akcja Katolicka  
obchodziła swoje święto
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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-

Statuetka Chrystusa Króla dla pani Czesławy Wróbel

Liturgia 
wieczerzy Wigilijnej

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 
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, 

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.

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.

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. 

Do Komitetu Społecznego Pomocy 
Rodakom na Wołyniu ksiądz dziekan 
Władysław Czajka z Równego przysłał 
życzenia dla rodaków w kraju:

Drodzy Przyjaciele Kościoła na Wscho-
dzie, Święta Bożego Narodzenia każdego 
roku są zachętą do tego, aby podjąć troskę, 
by Bóg narodził się w nas na nowo.

Jak co roku będzie wieczerza wigilijna 
i opłatek. Opłatek łączy ludzi między 
sobą. Cieszyć się będziemy obecnością 
tych, którzy do nas przyjadą na posiłek 
wigilijny.

Przesyłamy Wam i Waszym bliskim 
najlepsze życzenia. Szczęśliwego Nowego 
Roku 2014!

Ks. Władysław, ks. Tomasz,  
siostry Opatrzności Bożej: s. Julia, 

s. Fidelisa, s. Mateusza
Równe, 2 grudnia 2013 r.

Życzenia z Wołynia
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Plan kolędy – parafia JTiAP
Dzień miesiąca i tygodnia Godz. Ulica lub miejscowość
2 stycznia 2014 Czwartek 16.00 Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka 34

3 stycznia 2014 Piątek 16.00
Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, 
Kazimierza Jagiellończyka 2, Spółdzielcza, Niecała, 
Podzamcze

4 stycznia 2014 Sobota 9.30 Kowale

5 stycznia 2014 Niedziela 15.00 Golędzinów – Moniuszki, Baczewskiej, Paderewskiego, 
Trzebnicka, Słowackiego, Kolejowa, Kopernika

6 stycznia 2014 Poniedziałek Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli -
kolędy nie będzie

7 stycznia 2014 Wtorek 16.00 Grunwaldzka, Księcia Witolda, Włodkowica, Wrocław-
ska, Chrobrego, P. Skargi

8 stycznia 2014 Środa 16.00 Witosa, Ptasia, Moniuszki
9 stycznia 2014 Czwartek 16.00 Powstańców Śląskich, Paderewskiego, Dąbrowskiego

10 stycznia 2014 Piątek 16.00 Sienkiewicza, Skłodowskiej – numery od 39 do 99 i od 
66 do 102 

11 stycznia 2014 Sobota 9.30 Ciecholowice, Kolonia Golędzinów, Nowosielce

12 stycznia 2014 Niedziela 15.00

Golędzinów: Obornicka, Zielona, Łąkowa
Oborniki Śląskie: Chopina, Bolesława Krzywouste-
go, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Piastów 
Śląskich

13 stycznia 2014 Poniedziałek 16.00 Górna, Skłodowskiej – numery od 27 do 35 i od 20 do 58 

14 stycznia 2014 Wtorek 16.00 Skłodowskiej – numery 43, 43a, 45, 45a, 47, 47a, 49, 49a, 
51, 51a, 53, 53a

15 stycznia 2014 Środa 16.00 Matejki, Skłodowskiej – numery 55 a, b, c, d, e, f, 

16 stycznia 2014 Czwartek 16.00 Prusicka, Wzgórze Magdaleny, Modrzewiowa, Wzgórze 
Partyzantów, Leśna, Jodłowa

17 stycznia 2014 Piątek 16.00 Nowowiejska, Wita Stwosza, Plac Zwycięstwa, Polna, 
Na Przejściu 

18 stycznia 2014 Sobota 9.30
Borkowice, Piekary
Wilczyn – Sosnowa, Jaworowa, Dębowa, Orzechowa, 
Klonowa, Pod Lasem, Leśny Zakątek

19 stycznia 2014 Niedziela 15.00 II Armii Wojska Polskiego
20 stycznia 2014 Poniedziałek 16.00 Łąkowa, Gierymskiego, Korzeniowskiego

21 stycznia 2014 Wtorek 16.00 Kruczkowskiego, Staszica, Chełmońskiego, Trzebnicka 
– numery 16 B i 20, 

22 stycznia 2014 Środa 16.00 Fredry, Makuszyńskiego, Styki
23 stycznia 2014 Czwartek 16.00 Trzebnicka wraz z blokami 16 i 16 A

24 stycznia 2014 Piątek 16.00 Kossaka, Malczewskiego, Miłosza, Energetyczna, 
Herberta

25 stycznia 2014 Sobota 9.30
Wilczyn – Obornicka, Kowalska, Świętej Jadwigi, 
Jaśminowa, Poprzeczna, Krótka, Polna, Parkowa, Leśna, 
Jodłowa, Stawowa, Akacjowa

26 stycznia 2014 Niedziela 15.00 Kolęda dodatkowa

Plan kolędy – parafia NSPJ
DATA DZIEŃ GODZ. ULICA/MIEJSCOWOŚĆ 
2 stycznia Czwartek od 16.00 Kardynała Wyszyńskiego 

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

4 stycznia Sobota od 9.00 Siemianice – pozostałe ulice

5 stycznia Niedziela od 15.00 Lawendowa i Lazurowa (Kuraszków), Wolności, Rycerska, 
Siemianicka

6 stycznia Poniedziałek od 15.00 Skłodowskiej 1-19, Orkana, Mickiewicza

7 stycznia Wtorek od 16.00 Kasztanowa, Reymonta, Zapolskiej, Wąska, Asnyka, 
Kownackiego

8 stycznia Środa od 16.00 Piłsudskiego 4, 10 A i B, 12, Kościuszki 1–4 
9 stycznia Czwartek od 16.00 Piłsudskiego 3, 5, 7, 9, 11 oraz 18 i 20
10 stycznia Piątek od 16.00 Kościuszki 5, 6, 7, 8, 9, 11
11 stycznia Sobota od 9.00 Morzęcin   
12 stycznia Niedziela od 15.00 Dworcowa 

13 stycznia Poniedziałek od 16.00 Wołowska, Dunikowskiego, Powstańców Warszawy, Za-
górskiego, Montwiłła, Żwirki i Wigury, Powstańców Wlkp.

14 stycznia Wtorek od 16.00 Ofiar Katynia, Kraszewskiego, Kochanowskiego, Wyspiań-
skiego, Zielona, Zawiszy Czarnego

15 stycznia Środa od 16.00 Mała Ogrodowa, Piękna, Lipowa

16 stycznia Czwartek od 16.00 Jagiełły, Zygmunta Augusta, Poniatowskiego, Licealna, 
Krótka 

17 stycznia Piątek od 16.00 Konopnickiej, Dębowa, Sobieskiego
18 stycznia Sobota od 9.00 Kuraszków
19 stycznia Niedziela od 15.00 Kolędowanie w kościele 
20 stycznia Poniedziałek od 16.00 Kopernika, Reja 

21 stycznia Wtorek od 16.00 Orzeszkowej, Miła, Prusa, Broniewskiego, Żeromskiego, 
Tuwima 

22 stycznia Środa od 16.00 Batorego, Mieszka I 
23 stycznia Czwartek od 16.00 Sikorskiego, Parkowa

Radujmy się z narodzin Jezusa Chrystusa. Kolędujmy mu, chwalmy Jego 
imię i głośmy Dobrą Nowinę. Niech wigilijny opłatek symbolizuje naszą jed-
ność z Synem Bożym, a życzenia spokoju, szczęścia i pomyślności spełnią się 
w nadchodzącym Nowym Roku 2014. Wszystkim słuchaczom, wykładowcom, 
pracownikom instytucji kościelnych i państwowych , osobom współpracującym 
z UTW, redaktorom gazet i czasopism oraz słuchaczom zaprzyjaźnionych Uni-
wersytetów w najbliższym środowisku i w Polsce życzenia składa 

Zarząd z Prezes Ireną Małkiewicz oraz Rada Naukowa  
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śl.

Życzenia od ATENY
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24 listopada zakończył się Rok Wiary. W na-
szym kościele dokonało się to podczas uroczystej 
Mszy św. dziękczynnej za wszelkie łaski płynące 
w okresie mijającego Roku Wiary o godz. 11.00, 
po której odśpiewaliśmy Te Deum. Po Mszy św. 
o godz. 12.30 odbyła się konferencja dla młodzieży 
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania 
oraz ich rodziców. Przed kościołem członkowie 
Żywego Różańca prowadzili zbiórkę pieniężną 
do puszek jako pomoc materialną dla Filipin. Za 
złożone ofiary w wysokości 2992,66 zł składamy 
Bóg zapłać. W tym dniu gościliśmy solistkę Julitę 
Bruch, która podczas Mszy św. przedpołudnio-
wych ubogacała liturgię swoim śpiewem. 

25 listopada odbyło się spotkanie Kręgu 
Biblijnego.

26 listopada w salce na plebanii odbyło się 
spotkanie formacyjne w grupach dla uczniów 3 
klasy gimnazjum i wszystkich przeżywających 
ostatni rok przygotowania do sakramentu 
bierzmowania. 

1 grudnia rozpoczęliśmy Adwent. Z racji 
pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy św. o godz. 
8.30 nastąpiła zmiana tajemnic różańcowych. 
Natomiast od godz. 15.00 do 17.00 miała miej-
sce adoracja Najświętszego Sakramentu. Przed 
kościołem Akcja Katolicka zbierała ofiary do pu-
szek na dożywianie w szkołach dzieci z ubogich 
rodzin, które wyniosły 1505,33 zł.

2 grudnia rozpoczęły się Roraty. Msze św. 
roratnie były sprawowane od poniedziałku do 
piątku o godz. 17.00. Odbyło się także spotkanie 
Kręgu Biblijnego.

4 grudnia odbyła się konferencja dla rodziców 
i chrzestnych przed niedzielnymi i świątecznymi 
chrztami.

5 grudnia rozpoczęliśmy rekolekcji ad-
wentowe, połączone z peregrynacją Krzyża 
Wielkopiątkowego bł. Jana Pawła II. Rekolekcje 
wygłosił ks. Michał Pastuszka SDS, przełożony 
wspólnoty salwatorianów w Trzebini.

6 grudnia o godz. 15.00 rozpoczęła się pe-
regrynacja Krzyża Wielkopiątkowego bł. Jana 

Pawła II. Po uroczystym wprowadzeniu Krzyża do 
kościoła, nastąpiła modlitwa Koronką do Bożego 
Miłosierdzia i Droga Krzyżowa z bł. Janem Pawłem 
II. Uroczysta Msza św. o Krzyżu Świętym została 
odprawiona o godz. 18.30, a po niej adorację pro-
wadziła młodzież. W sobotę 7 grudnia po rannej 
Mszy św. miała miejsce adoracja indywidualna, 
o godz. 11.00 odbyło się nabożeństwo do Krzyża 
Świętego.. O godz. 12.00 była sprawowana uro-
czysta Msza św., której przewodniczył ks. Dziekan 
Tadeusz Kosior, a celebrowali ją wszyscy księża 
z dekanatu. Po Mszy św. nastąpiło pożegnanie 
Krzyża i zakończenie peregrynacji. Po południu 
ks. proboszcz przekazał Krzyż parafii św. Andrzeja 
Boboli w Miliczu. Po Mszy św. wieczornej miała 
miejsce zmiana bilecików Straży Honorowej Serca 
Pana Jezusa. 

8 grudnia przeżywaliśmy Uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia NMP. Matka Boża prosiła 
o szczególną modlitwę w tym dniu od godz. 12.00 
do 13.00, nazywając ją Godziną Łaski. Z tej racji 
o godz. 12.00 miała miejsce półgodzinna adoracja 
Najświętszego Sakramentu a następnie Msza 
św. o godz. 12.30. W tym dniu zakończyliśmy 
rekolekcje adwentowe. Przed kościołem odbyła 
się zbiórka do puszek na pomoc dla Braci i Sióstr 
żyjących na terenach poza wschodnią granicą 
Rzeczypospolitej, która wyniosła 1323,62 zł. 

9 grudnia odbyło się spotkanie Kręgu Biblijne-
go. Odbyło się także spotkanie Rady Parafialnej.

21 grudnia odwiedziliśmy z posługą sakra-
mentalną naszych chorych w domach.

Sakrament Chrztu Œw.  
przyjêli:

Odeszli do Pana  
po wieczną nagrodę:

Parafia JTiAP
71. Milena Janina Kleszcz, 24.11.2013 r.
72. Hanna Małgorzata Szala, 8.12.2013 r.

Parafia NSPJ
41. Damian Grzesiak dn. 08.12.2013 r. 

Parafia JTiAP
48. Kazimierz Kozieradzki, l. 61,  

zm. 20.11.2013 r.
49. Hanna Michałowska-Wilk, l. 45,  

zm. 21.11.2013 r.
50. Zofia Skrzypczak, l. 93, zm. 7.12.2013 r.

Parafia NSPJ
63. Leokadia Osiński zd. Matraszek l. 78.  

zm. 23.11. 2013 r. 
64. Iwona Ekiert zd. Burzyńska l. 45  

zm. 23.11.2013 r. 
65. Zdzisława Henryka Durkalec l. 84  

zm. 27.11.2013 r. 

Sakrament 
małżeństwa zawarli:

Parafia NSPJ
18. Łukasz Aleksander Szydłowski  

i Kinga Katarzyna Stodulska, dn. 14.12.2013 r. 
Parafia JTiAP
18. Krzysztof Szydełko  

i Agnieszka Milewska, 13.12.2013 r.

Spowiedź przed Świętami Bożego Narodzenia: 
22 grudnia (niedziela) – pół godziny przed 
każdą Mszą św.  
23 grudnia – od 8.00 do 9.00 oraz od 16.30 do 18.00. 
24 grudnia – od godz. 8.00 do 10.00. 

Pasterka w kościele parafialnym 
o godz. 24.00 
Golędzinów i Kowale o godz. 22.00

Msza za ofiarodawców
Msza św. w intencji wszystkich ofiarodawców 
na remont naszego kościoła zostanie odpra-
wiona w Boże Narodzenie podczas Mszy św. 
zwanej pasterką o godz. 24.00.

Bez odwiedzin chorych
W styczniu z racji kolędy nie będzie odwiedzin 
chorych z posługą kapłańską.

Spotkanie opłatkowe
Z inicjatywy Rady Parafialnej 11 stycznia 
odbędzie się spotkanie opłatkowe wszystkich 
grup modlitewno-apostolskich naszej parafii. 
O godz. 17.00 – Msza św. w kościele parafial-
nym, następnie łamanie opłatkiem i spotkanie 
przy śpiewie kolęd w Szkole Podstawowej nr 3. 

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

Numer konta parafialnego, na które można 
wpłacać ofiary na remont naszego kościoła: 

ING Bank Śląski 15 1050 1575 1000 0090 7497 
0857 Parafia Rzymskokat. św. Judy Tadeusza 
i św. Antoniego Padewskiego ul. Trzebnicka 35, 
55-120 Oborniki Śląskie 

Poradnia Życia Rodzinnego 
Psycholog pełni dyżur w czwartki od 17.00 do 
19.00. tel. w godzinach dyżuru 71 310 23 52 

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

OgłOszeniA  
pArAfii JTiAp

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania: człon-
kom Żywego Różańca za pomoc w sprzeda-

ży świec i opłatków w okresie adwentowym; 
wszystkim, którzy przyjęli naszą inicjatywę 
przygotowania paczek bożonarodzeniowych 
dla dzieci z ubogich rodzin – za okazane serce 
i piękne prezenty; wszystkim, którzy dzielą się 
swoim groszem, wspierając remont naszego 
kościoła parafialnego i potrzebujących mate-
rialnego wsparcia. Bóg zapłać!

Ks. Jacek Wawrzyniak SDS – proboszcz

Mikołaj w Golędzinowie

Mikołajki w kaplicy w Golędzinowie.  
Fot. ks. Rafał Masarczyk.

Kronika 
parafialna 
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W niedzielę 24 listopada w Uroczystość 
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata go-
ściliśmy w naszej parafii siostry ze Zgroma-
dzenia Sióstr Boromeuszek. Siostra Letycja 
dzieliła się swoim doświadczeniem pracy 
w Krasnojarsku. Pracę sióstr na Wschodzie 
wspieraliśmy, składając ofiary na tacę. Zebra-
no 4435 zł, za które siostry składają serdeczne 
podziękowanie. Swoje święto obchodziła 
Akcja Katolicka. Dziękujemy członkom Akcji 
Katolickiej za dobro czynione w naszej parafii 
i życzymy Bożego błogosławieństwa.

We wtorek 26 listopada po Mszy wieczor-
nej odbyło się wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i modlitwa uwielbienia. 

W czwartek 28 listopada i 19 grudnia 
w Domu Katolickim odbyła się katecheza 
dorosłych w ramach „Wieczorów Nikodema”. 
Katechezę pt. „Jeśli Chrystus nie zmartwych-
wstał, daremna jest nasza wiara (cz. 1 i 2)” 
poprowadził ks. dr Roman Słupek SDS.

Od 1 do 4 grudnia trwały w naszej parafii 
rekolekcje adwentowe, które były jedno-
cześnie przygotowaniem do peregrynacji 
Krzyża Wielkopiątkowego błogosławionego 
Jana Pawła II. Poprowadził je ks. Krzysztof 
Ziętkowski ze Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej. Peregrynacja 
Krzyża rozpoczęła się w środę 4 grudnia. 
O godz. 18.00 nastąpiło przyjęcie relikwii bł. 
Jana Pawła II z parafii św. Jana Chrzciciela 
z Powidzka, powitanie i wprowadzenie do 
kościoła. Uroczystej Mszy św. o godz. 18.30 
przewodniczył Ks. Dziekan Tadeusz Kosior. 
Homilię wygłosił Ks. Rekolekcjonista. Po 
Mszy odbyła się Droga Krzyżowa, Apel Jasno-
górski oraz trwała wspólnotowa i prywatna 
całonocna adoracja. W czwartek rano Krzyż 
adorowały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2. 
O godz. 10.00 sprawowana była Msza św., po 

niej Droga Krzyżowa. Peregrynacja zakończyła 
się o godz. 13.00 odmówieniem Koronki do 
Bożego Miłosierdzia i powierzeniem parafii 
Bożemu Miłosierdziu. Krzyż został następnie 
przekazany parafii pw. Niepokalanego Serca 
NMP w Strupinie. 

W niedzielę 1 grudnia o godz. 8.00 spra-
wowana była Msza św. w intencji członków 
Żywego Różańca oraz nastąpiła zmiana tajem-
nic różańcowych, a o 18.30 w intencji dzieci 
i rodziców Różańca Rodziców. W kościele 
parafialnym od godz. 15.00 do 18.00 trwała 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Akcja 
Katolicka prowadziła zbiórkę do puszek na 
posiłki w szkołach dla dzieci z rodzin będą-
cych w trudnej sytuacji materialnej. Zebrano 
1043,77 zł i 10 eurocentów.

W pierwszy piątek miesiąca 6 grudnia 
o godz. 17.00 sprawowana była Msza św. rorat-
nia pierwszopiątkowa dla dzieci. Po Mszy św. 
odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem, który 
obdarował dzieci słodkimi upominkami. Dzię-
kujemy firmie „Miś” za wsparcie św. Mikołaja.

W sobotę 7 grudnia kapłani odwiedzili 
chorych z posługą sakramentalną.

W niedzielę 8 grudnia, w Uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia NMP, podczas Mszy św. 
o godz. 10.00 miało miejsce uroczyste przy-
jęcie nowych chłopców do grona kandydatów 
na ministrantów oraz liturgiczne wprowadzenie 
obecnych już ministrantów do Liturgicznej 
Służby Ołtarza. Ministranci przyjęli także nowe 
stroje liturgiczne. Po Mszy w Domu Katolickim 
odbyło się spotkanie ministrantów i ich rodzi-
ców z ks. Przemysławem Marszałkiem, który 
jest opiekunem ministrantów. W tym dniu 
przypadała 132. rocznica założenia zgroma-
dzenia salwatorianów. Dlatego podczas Mszy 
św. o godz. 18.30 księża z naszej wspólnoty 
dokonali odnowienia ślubów zakonnych, 
a przedstawiciele parafian złożyli życzenia.

8 grudnia w Kościele w Polsce przeżywali-
śmy dzień modlitw za Kościół na Wschodzie. 
Ofiary składane na tacę przeznaczone na 

wsparcie Polaków żyjących za wschodnią 
granicą Polski oraz na cele inwestycyjne 
w naszej parafii wyniosły 4840 zł. Dziękujemy 
za złożone ofiary.

We wtorek 10 grudnia w Domu Katolickim 
o godz. 19.00 odbyło się spotkanie członków 
Akcji Katolickiej.

W czwartek 12 grudnia o godz. 17.00 
odprawiana była Msza św. w intencjach Akcji 
Katolickiej i jej członków. Po Mszy miała miej-
sce modlitwa uwielbienia i prośby o uwolnienie 
i uzdrowienie. Modlitwę poprowadzi ks. An-
drzej Smołka, diecezjalny egzorcysta.

W niedzielę 15 grudnia odbyły się spotkania 
formacyjne dla uczniów klas II i III przygoto-
wujących się do bierzmowania.

W piątek 13 grudnia o godz. 17.00 spra-
wowana była Msza św. w intencji Obornickiej 
Wspólnoty Rodzin. Po niej w Domu Katolickim 
odbyło się spotkanie i katecheza prowadzona 
przez ks. Jerzego Morańskiego SDS.

We wtorek 17 grudnia w budynku plebanii 
o godz. 18.00 odbyło się spotkanie opłatkowe 
grupy Odnowy w Duchu Świętym.

W środę 18 grudnia o godz. 19.00 w bu-
dynku plebanii odbył się spotkanie Członków 
Rady Parafialnej.

 W piątek 20 grudnia odbyło się spotkanie 
modlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja. 
O godz. 16.30 odmówiono różaniec za zmar-
łych, po nim sprawowana była Msza św. 
w poleconych intencjach. 

Po roratach nastąpiło ogłoszenie wyników 
i rozdanie nagród dzieciom biorącym udział 
w konkursie plastycznym na najładniej przy-
ozdobionego aniołka, organizowanym przez 
Radę Parafialną.

W ramach akcji „Serduszko z imieniem”, 
polegającej na przygotowaniu paczek świą-
tecznych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej, obdarowanych zostało 50 dzieci. 
Dziękujemy Parafianom za przygotowanie 
paczek. 

Odwiedziny chorych. Dodatkowe odwiedziny cho-
rych z posługą sakramentalną będą miały miejsce 
w poniedziałek 23 grudnia. W styczniu, z racji kolędy, 
nie będzie odwiedzin z Komunią świętą. 

Msze św. pasterki 24.12.2013 r.: 
Kościół parafialny NSPJ – godz. 24.00 
Dom Pomocy Społecznej – godz. 21.00 
Kuraszków – godz. 22.00 
Morzęcin Wlk. – godz. 22.30

Dziękujemy za ofiary
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy przy 
okazji nabywania opłatków wigilijnych złożyli 
ofiary pieniężne. Zostają one przeznaczone zgodnie 
z Regulaminem Ekonomicznym Salwatorianów na 
utrzymanie domu zakonnego oraz wsparcie dzieł 
apostolskich Zgromadzenia.

Konkurs Dzieciątka Jezus
Zapraszamy dzieci, od najmłodszych po gimnazjum, 
do śpiewania kolęd i pastorałek w Konkursie Dzie-
ciątka Jezus. Konkurs odbędzie się w drugi dzień 
świąt 26 grudnia o godz. 15.00. Zgłoszenia proszę 
składać w zakrystii.

Opłatek AK 
W sobotę 28 grudnia o godz. 15.00 w Domu Katolic-
kim odbędzie się spotkanie opłatkowe dla członków 
Akcji Katolickiej.

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 
W Niedzielę Świętej Rodziny 29 grudnia na Mszę 
św. o godz. 10.00 zapraszamy wszystkie małżeń-
stwa, które w 2013 roku obchodziły swój jubileusz, 
szczególnie 25 i 50-lecie małżeństwa. Małżonkowie 
podczas wszystkich Eucharystii będą mogli odnowić 
przyrzeczenia małżeńskie.

Błogosławieństwo rocznych dzieci
W Niedzielę Chrztu Pańskiego 12 stycznia na Mszę 
św. o godz. 12.30 zapraszamy rodziców i chrzest-
nych z dziećmi, które w tych tygodniach obchodzą 
pierwszą rocznicę urodzin i chrztu św. W czasie 
Eucharystii zostanie im udzielone błogosławieństwo 
rocznych dzieci.

Koncert kolęd
W niedzielę 19 stycznia zapraszamy na piątą już edy-
cję wspólnego kolędowania „Pokłon oddawajmy”.

Strona parafii NSPJ: www.parafiaoborniki.sds.pl 

OgłOszeniA  
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Młodziutka, piękna panna, dobra jak marzenie,
Archanioła Gabriela słyszy objawienie, 
Że Pan Bóg łaską swoją nad wszystko jej sprzyja
Dziewica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Panna Syna przyjęła w kochającym łonie,
Bóg świata – Skarb maleńki mógł się zmieścić w dłoni…
A ona w góry biegnie, gdzie dom Zachariasza
Czeka na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Cudem poczęty chłopczyk prorokiem się stanie,
Lecz najpierw ma z maleńkim Jezusem spotkanie
I radośnie tańcuje pod sercem kobiety
Syn świętej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dromaderom ich drogę oświeca na przedzie
I trzech królów ze Wschodu do Dzieciątka wiedzie. 
O, jakże jest szczęśliwa dla nich taka jazda…
Betlejemska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nagle światło rozbłysło, jak w dzień jasno wkoło
I śpiewa ktoś tak pięknie, subtelnie, wesoło…
To od Boga nam dani najlepsi druhowie
Święci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lecz co to? Herod srogi w zawiść straszną wpada,
Bo królowie ze Wschodu nie wrócili – zdrada!
Przeto do Betlejemu pędzą już oprawcy
Śmierć chcą zadać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pobaw się w poetę i uzupełnij!

Wszystko tu jest cudowne, piękne, tajemnicze,
 Boża Miłość przewyższa najlepsze słodycze!
A „Betlejem” – gdzie rodzi się Jezus – Król Nieba
Oznacza Dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Skromna, ciemna i cicha, bez wygód, łóżeczka, 
Gdzie by mogła Mamusia położyć Syneczka,
Przed którym wół i osioł pospołu uklęka – 
Maleńka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tłoczą się u jej wejścia przebudzeni w nocy…
Żadni tam z nich wielmoże, mędrcy, ni prorocy
Ale ludzie to prości, o głębokiej wierze - 
Z Betlejem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W nocy Anioł świętego Józefa obudził
Bo Dzieciątku grozi śmierć od podłych ludzi
Wie Józef dokąd uciec, nie musi się głowić
Gna ku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I odtąd jedni ludzie Jezusa kochają
Inni zaś w swoich sercach miłość zabijają
Niech się Wigilia znowu świętem Pana stanie – 
Bądźmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tekst Alina Gołecka,  
ilustracje Grzegorz Czerkas

Nasza Parafia – pismo redagowane przez wiernych parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz św. Judy Tade-
usza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich.
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