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Pismo redagowane przez wiernych obu parafii w Obornikach Śląskich

Panu naszemu
pieśni grajcie!
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Słowo od proboszczów

Drodzy Parafianie!

P

rzeżywamy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”. Co to
znaczy wierzyć w Chrystusa?
Jest to bardzo ważne pytanie u początku nowego roku.
Czas kolędy uświadomił mi,
że słowo „wierzyć” może
być różnie rozumiane. Wiara
w Boga niekoniecznie musi
iść w parze z codziennym
życiem i własnymi poglądami. Wierzyć w Chrystusa to
nie znaczy tylko umysłem
uznać Jego istnienie. Wierzyć
w Chrystusa to znaczy zaufać
Mu, powierzyć się Bogu. To
znaczy iść za Nim i naśladować
Go w swoim życiu. Wierzyć
w Chrystusa to znaczy żyć
według zasad, które Chrystus
nam wskazuje, a które przekazał w swojej Ewangelii. Jeżeli
tak pojmuję wiarę, to pamiętam
o najpiękniejszym spotkaniu
z Nim na Eucharystii, to pamiętam o modlitwie, to żyję
miłością do Boga i drugiego
człowieka na co dzień. Co
więcej, nie przyjmuję za swoje
zasad sprzecznych z Ewangelią
i Miłością Boga, które dziś tak
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często promuje świat. Trzeba
nam wciąż umacniać naszą
wiarę. Prosić jak Apostołowie:
„Panie, przymnóż nam wiary!”
W tym miejscu pragnę wyrazić wdzięczność za czas
odwiedzin duszpasterskich
zwany kolędą. Poznaliśmy
radości i troski naszych parafian. Dziękuję za wszelką
życzliwość i miłe przyjęcie
nas w domach. Dziękuję za
Waszą troskę o remont kościoła i Waszą radość z inicjatyw
podejmowanych w parafii.
W tym roku chcemy wykonać
prace związane z pomalowaniem kościoła oraz założeniem
instalacji wentylacyjnej. To
wielkie przedsięwzięcie polecamy w modlitwach Dobremu
Bogu i naszym Świętym Patronom. Ten remont kościoła
ma także szczególny charakter, 30 lat temu bowiem
nasza świątynia została oddana parafii i poświęcona do
sprawowania liturgii. W tym
roku we wrześniu będziemy
przeżywali jubileusz 30-lecia
jej konsekracji. Jubileusz ten
wzywa nas także to wielkiego
dziękczynienia Bogu i umocnienia naszej wiary.
Dziękując za wszelkie dobro, polecam nas wszystkich
Dobremu Bogu w modlitwach,
aby nam i wszystkim inicjatywom parafialnym błogosławił.
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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becny numer „Naszej
Pa raf ii” u ka z uje się
w dniu święta Ofiarowania
Pańskiego; to również Dzień
Życia Konsekrowanego. Kościół zwraca naszą uwagę na
wartość życia bezżennego
podejmowanego ze względu
na królestwo niebieskie. Św.
Augustyn, ukazując różne
drogi prowadzące do nieba,
pisał: „Są, są, bracia moi,
w ogrodzie Pana nie tylko
róże męczenników, ale i lilie
dziewic, bluszcze małżonków, fiołki wdowieństwa”. Po
czym dodał: „Nikt z ludzi,
najmilsi, nie powinien powątpiewać o swym powołaniu. Za
wszystkich bowiem cierpiał
Chrystus” (zob. Kazanie 304).
Prawdziwe bogactwo Kościoła wyraża się w różnych powołaniach, które są jak piękny,
kolorowy ogród. Zdecydowana większość osób otrzymuje
powołanie do realizacji miłości w małżeństwie. W naszej
parafii nie brakuje także tych,
którzy idą do zbawienia jako
wdowy i wdowcy oraz osób,
które z różnych względów wybrały życie bezżenne. Z racji
pracy salwatorianów są w niej

obecni także księża, którzy
poprzez śluby zakonne starają
się w sposób bardziej radykalny naśladować Jezusa.
Gdyby zabrakło któregoś z powołań, wspólnota
uczniów Jezusa byłaby uboższa. Wszystkie powołania
służą sobie tym darem, który
otrzymały. Kryzys czyjegoś
powołania nie jest wyłącznie
jego prywatną sprawą. Kiedy
ktoś w rodzinie przeżywa problemy, dotyka to całej rodziny.
Również w Kościele kryzys
małżonków, księdza czy innej osoby żyjącej w stanie
bezżennym jest wezwaniem

dla całej wspólnoty. Statystyki parafialne minionego
roku, ale także zakończona
niedawno kolęda potwierdzają
kryzys wiary, który dotyka
wielu z nas. Odejścia kapłanów w ostatnich latach, ilość
rozpadających się małżeństw
oraz osób, które wręcz bronią
się przed sakramentem małżeństwa, a także brak zainteresowania ze strony rodziców
i młodzieży uczciwym przygotowaniem się i przyjęciem
bierzmowania każą nam pytać
się nie tylko o stan naszej wiary, ale również o zapał, z jakim
przekazujemy ją innym.

Papież Franciszek wzywa
do ukazywania Ewangelii jako
radosnej nowiny, do radości
i entuzjazmu w przeżywaniu
wiary. Będzie to możliwe,
kiedy w miejscu swojego powołania odkryjemy na nowo
obecność Jezusa. Kiedy zobaczymy, że On nam na tej drodze, czasami bardzo trudnej,
błogosławi, że nie jesteśmy
sami. Kiedy doświadczymy
radości ze swojego powołania
i zobaczymy, że jest ono znakiem dla innych.
Ks. Maciej Chwarścianek
SDS

Tchr

3

Słowo na dziś

Słowo Boże
2 lutego 2014 roku,
święto Ofiarowania Pańskiego

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli
Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić
Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie
Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci
męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli
również złożyć w ofierze parę synogarlic
albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem
Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem
Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch
Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty
objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy
Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc
Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić
z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je
w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa . Bo
moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela». (Łk 2, 22-32)

Ś

więto Ofiarowania Pańskiego, upamiętniające ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej, obchodzone jest w liturgii Kościoła
w czterdziestym dniu po Bożym Narodzeniu.
Było ono już obchodzone w Jerozolimie w IV
wieku, czyli zaraz po ustaniu prześladowań
chrześcijan w cesarstwie rzymskim.
Nawiązuje ono do starożytnej historii
Izraela. Na pamiątkę ocalenia pierworodnych
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synów żydowskich podczas niewoli egipskiej
każdy pierworodny syn u Żydów był uważany
za własność Boga. Z tego względu należało
czterdziestego dnia po jego urodzeniu zanieść
go do świątyni w Jerozolimie, złożyć w ręce
kapłana, a następnie wykupić za symboliczną
opłatą 5 syklów (zarobek 20 dni pracy).
Równocześnie z obrzędem ofiarowania
i wykupu pierworodnego syna dokonywano
ceremonii oczyszczenia matki dziecka. Wedle
przepisów prawa żydowskiego matka była zobowiązana złożyć wtedy ofiarę z baranka. Jeśli
jej nie było na to stać, a tak było w przypadku
Maryi, to składała tylko tzw. „ofiarę ubogich”,
czyli dwie synogarlice lub dwa młode gołębie.
W tradycji wschodniej święto Ofiarowania określane jest także terminem Spotkanie
Pańskie. Nazwa ta nawiązuje do spotkania
małego Jezusa ze starcem Symeonem i prorokinią Anną. Wraz z chwilą ofiarowania Jezusa
spełniają się nie tylko oczekiwania tych dwóch
sprawiedliwych postaci, ale całej ludzkości
wyczekującej na przyjście Zbawiciela. Wraz
ze starcem Symeonem cała ludzkość ujrzała
Boże zbawienie, przygotowane wobec wszystkich narodów, Jezusa Chrystusa – światło
na oświecenie pogan i chwałę ludu Bożego
Izraela.
Od 1997 roku w święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy także w Kościele, ustanowiony przez bł. Jana Pawła II, Dzień Życia
Konsekrowanego. Jest on poświęcony modlitwie za osoby, które ofiarowały swoje życie
na służbę Bogu i ludziom w życiu zakonnym.
Ks. Roman Słupek SDS

Z

Przeczytaj i pomyśl!

mediów dowiaduję się o wydarzeniach
wywołanych nagannym zachowaniem
się stosunkowo młodych ludzi. Wiadomości,
zazwyczaj złe, eksponowane są jako sensacja.
Przyciągają moją uwagę np. wypadki samochodowe spowodowane przez młodych nietrzeźwych kierowców, akty wandalizmu i profanacji
świętości, pobicia niemowląt, porzucanie
noworodków przez młode kobiety itp. Często
powtarzane utrwalają we mnie przekonanie,
że wokół istnieje tylko zło.
Uważam, że ci, którzy odpowiadają za przygotowywanie informacji, robią to świadomie.
Chcą wywołać w manipulowanym społeczeństwie wrażenie panującego w świecie zła. Wiedzą, że nie ma dziś człowieka pozbawionego
dostępu do telewizora lub innego źródła informacji. Do tego doprowadził postęp techniczny
w dziedzinie mediów elektronicznych. Jest
on wykorzystywany przeciwko człowiekowi
przez propagatorów cywilizacji śmierci.
W dzisiejszej rzeczywistości, media to
środowisko, w którym przyszło mi żyć. Często przyswajam bezwiednie i bezkrytycznie
ogromne ilości zbędnych informacji. Ani na
chwilę nie pozostaję sam. Poprzez radio, telewizję, internet otoczony jestem ciągle tłumami
ludzi. W istocie jednak coraz bardziej izoluję
się od rzeczywistych ludzi, żyjących obok
mnie. Bombardowany jestem wizjami katastrof
i klęsk, wobec których staję bezradny. Skutkuje
to często u wielu uczuciem lęku i chorobą naszych czasów – depresją. Ilu spotykam ludzi nią
dotkniętych? Czyżby dysponującym mediami
o to chodziło?
Z drugiej strony obserwuję dziennikarzy,
komentatorów, polityków, w tym i rządzących
dzisiaj naszym państwem, prześcigających się
w określaniu prawnych, skomplikowanych
sposobów na zapobieganie podobnym wydarzeniom. Nigdy jednak nie wskazują na źródło
zła: serce człowieka. Z wnętrza człowieka

bierze się hołdowanie cywilizacji śmierci. Brak
jest wrażliwości na normy naturalne broniące
życie człowieka, na normy zawarte w Dekalogu. A właśnie w większości ludzie mediów
przyczyniają się do deprawacji człowieka przez
ich słowa, komentarze i promowanie tzw. „autorytetów” w dziedzinie moralności.
Doświadczamy tego wszyscy, ponieważ
mimo tworzonych przez parlamentarzystów
i akceptowanych przez prezydenta mnóstwa
różnorodnych przepisów, widzimy coraz młodszych ludzi wchodzących na drogę przestępczą.
Niejednokrotnie przepis, zamiast chronić,
zezwala na ominięcie dekalogu. Przejawem
tego są alkoholizm i narkomania młodych,
profanacja świętości, związki partnerskie
młodych, czego najczęstszym owocem są
niechciane dzieci. Życie w takich związkach
to życie bez odpowiedzialności za drugiego.
Wychowanie do wartości praktycznie nie istnieje. A co z dziećmi pochodzących z takich
związków? Istnieją liczne państwowe domy
dziecka. Czy zastępują normalną rodzinę? Czy
słyszymy o losach tych dzieci wkraczających
później w dorosłe życie po opuszczeniu tych
domów? Czy słyszymy w mediach, dlaczego
tak się dzieje?
Próbuję odpowiedzieć: dlatego, że istnieje
już przyzwolenie społeczne na tego rodzaju
praktyki. Nie chcemy już słuchać zdrowej nauki
głoszonej przez ludzi Kościoła. Krytykujemy
ludzi i instytucje kościelne, podjudzani przez
sprzedajnych dziennikarzy. Stawiamy sobie za
autorytety niepokornych duchownych przyjmujących postawę niezgodną z nauczaniem
Kościoła. Wielu z nas potrafi tylko narzekać.
W parafiach brak rzeczywistej wspólnoty
wiernych, nie mamy pragnienia wspólnotowego słuchania Słowa Bożego i czynnego
uczestniczenia w liturgii. Nie traktujemy poważnie sakramentów świętych – szczególnie
sakramentu małżeństwa. Dlatego zdeprawo5

wana mniejszość, dzięki skutecznej metodzie
medialnej, zapanowała nad większością ludzi
ochrzczonych. Ludzie władzy i ci, którzy korzystają z powiązań z aktualną władzą, nie liczą
się już z zasadami sprawiedliwości społecznej,
z zasadą pomocniczości i też z zasadą dobra
wspólnego. Składają pozytywne deklaracje,
a ich rzeczywistedziałanie jest ich zaprzeczeniem. Przykładem jest mowa o współpracy
z Kościołem, podczas kiedy w rzeczywistości
nasila się z nim walkę. Przykładami są także
m.in. atak medialny na biskupów, nagonka na
księży, na Radio Maryja, przeciąganie procedur
związanych z dostępem TV Trwam do masowego odbiorcy, zniechęcanie do nauki religii
w szkołach i do wszystkiego, co ma związek
z tradycją i kulturą chrześcijańską, a ostatnio
podstępne promowanie ideologii gender.
Nie zatrzymam pędzącego świata. Mogę
jedynie zmienić proporcje pomiędzy własnym
życiem a życiem „medialnym”. Pomocą w tym
jest dla mnie chrześcijaństwo, którego rugowania z życia publicznego jestem świadkiem.
W narodzie, który od zorganizowania się
w państwo związał się z cywilizacją łacińską,
robi się wszystko m.in. poprzez media tzw.
publiczne, by dominowała kultura śmierci.
Komu dzisiaj zależy na tym, by nie ukazywać
w mediach wiary naszych ojców wśród dzieci
i wśród młodych ludzi wchodzących w życie?

Podsumowanie Adwentu pod hasłem „Uboga
Droga” w parafii NSPJ. Fot. Barbara Wrzesińska.
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Dlaczego promuje się za publiczne pieniądze
wystawy profanujące Krzyż i Pismo Święte?
Młodzi są świadkami tych bezkarnych działań
i widząc przyzwolenie próbują być uczestnikami podobnych aktów. Taka jest prawda!
Dlatego popieram wszelkie inicjatywy pasterzy Kościoła ostrzegających przed złem, jak
np. ostatni list biskupów polskich odczytywany
w Niedzielę Świętej Rodziny i ukazujący drogi
wyjścia z trudnej, dzisiejszej sytuacji Polaków.
Przypominam o bieżącym roku, którego hasłem
jest „Wierzę w Syna Bożego”. On, Jezus Chrystus, kochający mnie bezinteresownie, posłany
przez Boga Ojca, mówił: „Jestem Drogą, Prawdą
i Życiem”. Mówił także „Kto wierzy w Moje
Imię, ten będzie żył na wieki”. On swoją postawą odkupił każdego grzesznika, daje ludziom
zbawienie. Trzeba tylko mojej wiary.
Za tę prawdę był najpierw torturowany, a potem został zabity. Po ludzku uważano wówczas,
że załatwiono problem. Dzisiaj problem Jezusa
z Nazaretu wraca i są tacy, którzy chcą także
go po ludzku unicestwić. Nie wiedzą jednak,
że Ducha zabić, zniszczyć nie można.
Jezus zmartwychwstał i ciągle żyje. Jest
obecny w Słowie Bożym, we wspólnocie
wiernych, w Eucharystii… Daje każdemu
Swego Ducha i jeśli otworzę się na Niego
i uwierzę w to wielkie, epokowe wydarzenie,
to uzyskam życie wieczne, które pozwoli z nadzieją przeżywać kolejne dni trudnej polskiej
rzeczywistości. Pozwoli odczytywać aktualne
znaki czasu i pozbyć się lęku. Uwierzmy i nie
lękajmy się więc otworzyć drzwi Chrystusowi
– mówił Jan Paweł II.
Głośmy zatem wszędzie Dobrą Nowinę
o Jezusie, do głoszenia której zachęca, nie
tylko duchownych ale i świeckich, ojciec
święty. Franciszek w adhortacji „Evangelii
Gaudium” (Radość Ewangelii). Głośmy ją
zatem na różne sposoby, by dotarła do każdego
człowieka, szczególnie młodego, w dzisiejszym, jakże już zdemoralizowanym świecie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Zbigniew Stachurski

Katecheza Ojca Świętego Franciszka Audiencja generalna 8.01.2014 r.

Data, którą należy pamiętać
Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!
Dziś rozpoczynamy serię katechez
o sakramentach, a pierwsza z nich dotyczy
chrztu. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności
w najbliższą niedzielę przypada właśnie
święto Chrztu Pańskiego.
Chrzest jest sakramentem, na którym
opiera się nasza wiara i który wszczepia nas
jako żywe członki w Chrystusa i w Jego Kościół. Wraz z Eucharystią i bierzmowaniem
stanowi tzw. «inicjację chrześcijańską», która jest niejako jednym wielkim wydarzeniem
sakramentalnym, upodabniającym nas do
Pana i czyniącym nas żywym znakiem Jego
obecności i Jego miłości.
Może zrodzić się w nas pytanie: czy naprawdę konieczny jest chrzest, by żyć po
chrześcijańsku i naśladować Jezusa? Czy
nie jest to w gruncie rzeczy zwykły rytuał,
formalny akt Kościoła, służący nadaniu
imienia chłopcu lub dziewczynce? Takie
pytanie może się zrodzić. W związku z tym
oświecające jest to, co pisze św. Paweł: «Czyż
nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy
otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego
śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas
w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani
po to, abyśmy i my postępowali w nowym
życiu — jak Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca» (Rz 6, 3-4). Nie jest to
zatem formalność! Jest to akt, który ma głęboki wpływ na naszą egzystencję. Dziecko
ochrzczone i dziecko nieochrzczone to nie
to samo. To nie to samo osoba ochrzczona
i osoba nieochrzczona. My, przyjmując
chrzest, zostajemy zanurzeni w tym niewyczerpanym źródle życia, którym jest śmierć
Jezusa, największy akt miłości w całej hi-

storii; i dzięki tej miłości możemy cieszyć
się nowym życiem, nie będąc już zdani na
pastwę zła, grzechu i śmierci, ale żyć we
wspólnocie z Bogiem i braćmi.
Wielu z nas nie ma żadnych wspomnień
związanych z przyjęciem tego sakramentu,
i jest to oczywiste, jeśli zostaliśmy ochrzczeni
zaraz po urodzeniu. Zapytałem już dwa lub
trzy razy tutaj, na placu: kto z was zna datę
swojego chrztu, niech podniesie rękę. To
ważne, by znać dzień, w którym zostałem zanurzony właśnie w tym zbawczym strumieniu
Jezusa. I pozwolę sobie dać wam jedną radę.
A bardziej niż rada jest to praca domowa
na dzisiaj. Dzisiaj poszukajcie w domu daty
swojego chrztu, zapytajcie o nią, i dzięki temu
dowiecie się dokładnie, kiedy był ten piękny
dzień chrztu. Poznanie daty naszego chrztu
jest poznaniem daty szczęśliwej. Jeżeli tego
nie wiemy, grozi nam, że zapomnimy, czego
Pan w nas dokonał, zapomnimy o darze, który
otrzymaliśmy. A wtedy będziemy uważać
to tylko za wydarzenie, które miało miejsce
w przeszłości – i nawet nie z naszej woli, ale
z woli rodziców – a zatem niemające żadnego
wpływu na teraźniejszość. Musimy rozbudzić
pamięć o naszym chrzcie. Jesteśmy powołani
do tego, by żyć naszym chrztem na co dzień,
jako obecną rzeczywistością naszej egzystencji. Jeśli udaje się nam naśladować Jezusa i pozostawać w Kościele, mimo naszych ograniczeń, wszystkich naszych słabości i grzechów,
to właśnie dzięki sakramentowi, w którym
staliśmy się nowymi stworzeniami i przyoblekliśmy się w Chrystusa. Mocą chrztu bowiem,
po uwolnieniu od grzechu pierworodnego,
zostaliśmy wszczepieni w relację Jezusa
z Bogiem Ojcem; staliśmy się zwiastunami
nowej nadziei, ponieważ chrzest daje nam
7

tę nową nadzieję: nadzieję, że będziemy
szli drogą wiodącą do zbawienia, przez całe
życie. I nadziei tej nic i nikt nie może zgasić,
ponieważ nadzieja nie zawodzi. Pamiętajcie:
nadzieja w Panu nigdy nie zawodzi. Dzięki
chrztowi potrafimy przebaczać również tym,
którzy nas obrażają i krzywdzą, oraz ich
kochać; potrafimy rozpoznawać w ostatnich
i w ubogich oblicze Pana, który nas nawiedza
i staje się nam bliski. Chrzest pomaga nam
rozpoznać w obliczu osób potrzebujących,
w cierpiących, również w obliczu naszego
bliźniego oblicze Jezusa. To wszystko jest
możliwe dzięki mocy chrztu!
I jeszcze ostatnia rzecz, która jest ważna.
Pytam: czy osoba może ochrzcić się sama?
Nikt nie może ochrzcić się sam! Nikt. Możemy o to poprosić, pragnąć tego, lecz zawsze
potrzebujemy kogoś, kto nam udzieli tego
sakramentu w imię Pana. Chrzest jest bowiem darem, który jest dawany jako wyraz
troski i braterskiego dzielenia się. W dziejach
zawsze jedna osoba chrzci drugą, potem następną i następną... jest to łańcuch. Łańcuch
łaski. Lecz ja nie mogę ochrzcić się sam:
muszę poprosić kogoś o chrzest. Jest to akt
braterstwa, akt włączenia w rodzinę Kościoła. W obrzędzie chrztu możemy rozpoznać
najbardziej autentyczne cechy Kościoła,
który jak matka wciąż rodzi nowe dzieci
w Chrystusie, w płodności Ducha Świętego.
Prośmy zatem Pana z całego serca, abyśmy
mogli w życiu codziennym coraz bardziej
doświadczać tej łaski, którą otrzymaliśmy za
sprawą chrztu. Aby nasi bracia, spotykając
nas, mogli spotykać prawdziwe dzieci Boże,
prawdziwych braci i siostry Jezusa Chrystusa, prawdziwych członków Kościoła. I nie
zapomnijcie o dzisiejszej pracy domowej:
macie poszukać daty swojego chrztu, zapytać o nią. Tak jak znam datę moich urodzin,
muszę znać też datę mojego chrztu, bo jest
to dzień świąteczny.
8

Betlejemskie
Światełko Pokoju

oprawę muzyczną, procesję z darami oraz
modlitwę wiernych.
Betlejemskie Światełko Pokoju zapalone
zostało w Betlejem i przeniesione do wielu
miast na całym świecie. Do nas z Betlejem dotarło poprzez Zakopane, Wrocław
i Żmigród. Dziękujemy Harcerzom za jego
przekazanie do naszych domów!

w naszych parafiach

Małgorzata Pawlak
Fot. Maria Gołecka.

Parafia NSPJ. Fot. Barbara Wrzesińska.

W przedświąteczny poniedziałek 22 grudnia 2013 roku w obu naszych kościołach
można było otrzymać Betlejemskie Światełko
Pokoju. Po Mszy św. roratniej o godz. 17.00
harcerze przekazywali je wszystkim chętnym.

W parafii NSPJ uroczystość przygotowana
została przez harcerki i harcerzy z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Elea”
oraz z 47 Drużyny Harcerskiej „Białe Kruki.” Natomiast w parafii JTiAP Światełko
przyniosła 11 Gromada Zuchowa „Bractwo
Leśnych Elfów” z ZHP przy wsparciu 170
Drużyny Harcerskiej „Koliba” z ZHR. Harcerze zadbali także o liturgię, przygotowując

Konkurs
Dzieciątka Jezus
W świąteczne popołudnie drugiego dnia
świąt Bożego Narodzenia w kościele NSPJ odbyła się kolejna (czwarta już) edycja Konkursu
Dzieciątka Jezus. W konkursie mogły wziąć
udział dzieci od przedszkolaków do gimnazjalistów. Repertuar stanowiły kolędy lub pastorałki.

Laureaci tegorocznego Konkursu Dzieciątka Jezus.
Fot. Barbara Wrzesińska.

Zgłosiło się 13 wykonawców, w wieku od
lat 4 do 16, w tym kilka rodzinnych zespołów.
Oprócz dzieci biorących udział w konkursie
mogliśmy usłyszeć 2 wykonawców poza
konkursem – 2-letnią Amelkę Kulig oraz ks.
Romana Słupka, który specjalnie na tę okazję
przygotował francuską kolędę „Papa Noel”.
Konferansjerem-debiutantem był ks. Przemysław Marszałek. Uczestników oceniało jury
w składzie: Stanisław Kulig – organista, ks.
Roman Słupek oraz pani Monika Wojewódka – członek Rady Parafialnej. Widownię zaś

Parafia JTiAP. Fot. Maria Gołecka.

w większości stanowili rodzice, rodzeństwo,
dziadkowie i znajomi małych uczestników.
Konkurs bezdyskusyjnie wygrał zespół
w składzie: Wiktoria Wojewódka (skrzypce),
Gracjan Garbacz (gitara) oraz Marcelina
Wojewódka (śpiew). Nie było jednak przegranych – wszyscy uczestnicy otrzymali drobne
nagrody rzeczowe. A najważniejsze, że spędziliśmy to popołudnie w miłej atmosferze,
kolędując Nowonarodzonemu.
Zapraszamy za rok na następną edycję!
Małgorzata Pawlak
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Spotkanie opłatkowe

POKŁON ODDAWAJMY

grup parafialnych

V Międzypokoleniowy
Koncert Kolęd i Pastorałek

Z

inicjatywy Rady Parafialnej po raz drugi
zostało zorganizowane wspólne spotkanie
opłatkowe wszystkich grup apostolsko-modlitewnych działających przy parafii św. Judy
Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego. Rozpoczęło się ono Mszą św. o godz. 17.00 w kościele
parafialnym, po której wszyscy udaliśmy się
do Szkoły Podstawowej nr 3. Spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy, łamania się opłatkiem
i składania życzeń. Zgromadziło się prawie
100 osób. W świąteczny nastrój wprowadził
koncert kolęd w wykonaniu chóru szkolnego
Szkoły Podstawowej nr 3. Swoją obecnością
zaszczycili nas m.in. pan burmistrz Sławomir
Błażewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
Krystyna Haładaj, dyrektor OOK Halina Muszak, prezes „Styrobudu” Zygmunt Chudzik
i inni zaproszeni goście.

Opłatek

28

Akcji Katolickiej

grudnia 2013 r. w Domu Katolickim
odbyło się spotkanie opłatkowe obornickiej Akcji Katolickiej. Rozpoczęło się o godz.

W
Fot. Ks. Rafał Masarczyk.

W tym miejscu pragnę podziękować Radzie
Parafialnej z panem przewodniczącym Zbigniewem Małkiewiczem na czele, za podjęcie
tak pięknej inicjatywy. Dziękuję wszystkim
grupom apostolsko-modlitewnym za ich
obecność. Szczególne podziękowanie kieruję
na ręce p. dyrektor Krystyny Haładaj dla całej
dyrekcji i personelu Szkoły Podstawowej nr 3
za udostępnienie i przygotowanie sali. Wszystkim, którzy przygotowali poczęstunek, wszystkim uczestnikom za obecność – Bóg zapłać.
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą
poprowadził ks. Roman Słupek SDS.
Na imienne zaproszenie odpowiedziało
i przybyło około 30 osób.
Jak przystało na spotkanie opłatkowe, nie
obyło się bez barszczu z krokietami. Nie zabrakło także słodkości, przygotowanych przez
członków AK oraz przez Cukiernię BEZA.
Opłatek był okazją do spotkania większości
członków i upłynął w miłej atmosferze przy
rozmowach i kolędowaniu.
Grzegorz Czerkas

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy państwu Kossowskim za ciasta przekazane nieodpłatnie na
Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej.
Zarząd AK
Fot. Barbara Wrzesińska
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Słowo wstępne i prowadzenie Wiktoria Chamara,
uczennica Gimnazjum w Pęgowie

niedzielę 19 stycznia 2014 r. o godz.
soliści i chóry mieszane:
15.30 w Wystąpią
kościele
NSPJ odbył się V MięŻłobek Miejski w Obornikach Śląskich
Publiczne Przedszkole w Pęgowie
dzypokoleniowy
Koncert
Kolęd i Pastorałek.
Publiczne Przedszkole w Obornikach Śląskich
Przedszkole Niepubliczne „Żabka“ w Obornikach Śląskich
Kierownictwo
muzyczne
objęła, jak co
Szkoła Podstawowa
nr 2 w Obornikach Śląskich
Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich
roku, pani mgr
Ewaw Skubisz.
Formuła konSzkoła Podstawowa
Pęgowie
Szkoła Podstawowa w Osolinie
certu była Publiczne
w tym
roku
nieco inna – był on
Gimnazjum
w Pęgowie
Liceum Ogólnokształcące w Obornikach Śląskich
Uniwersytet Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach
Śląskichpoprzedbardziej międzypokoleniowy
niż
Kierownictwo muzyczne: mgr Ewa Skubisz

19 stycznia 2014 r. (niedziela), godz.1530
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Oborniki Śląskie

nie. Dzięki temu zabiegowi koncert trwał
znacznie krócej. Chóry starsze występowały
wspólnie z młodszymi: Żłobek Miejski
w Obornikach Śląskich wystąpił razem
z Gimnazjum Powiatowym oraz Liceum,
Publiczne Przedszkole w Pęgowie – wraz ze
Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Pęgowie,
Przedszkole Niepubliczne „Żabka“ w Obornikach Śląskich - wraz ze Szkołą Podstawową w Osolinie i chórem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto mogliśmy usłyszeć
wykonawców z Publicznego Przedszkola
w Obornikach Śląskich, Szkoły Podstawowej
nr 2 w Obornikach Śląskich oraz Szkoły
Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich.
Mnie osobiście najbardziej podobał się
występ obornickiej „Trójki”. Mimo że nie
wszystko udało się na 100% (kłopoty z podkładami muzycznymi), to jednak było to
bardzo mile spędzone popołudnie.
Małgorzata Pawlak

Patronat:
Burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski
Proboszcz Parafii NSPJ ks. dr Maciej Chwarścianek SDS

Sprawozdanie z pracy Międzyparafialnego Zespołu

W

Caritas w Obornikach Śląskich w 2013 r.

minionym roku mimo wielu trudności
udało się sprowadzić 20200 kg żywności
i wydać ją dla najuboższych osób w naszej gminie. Z pomocy skorzystało 300 gospodarstw
domowych, w których mieszkają 774 osoby.
Żywność otrzymaliśmy z dwóch źródeł: 18,5
tony z Caritasu Wrocław oraz 1,7 tony z Intermarche w Obornikach Śląskich.
Market Intermarche, którego dyrektorem jest
Łukasz Budas, pomaga nam nie tylko poprzez
darowizny artykułów spożywczych i darowizny
pieniężne, ale także w zakresie transportu towarów z magazynów we Wrocławiu oraz pomocy
przy przedświątecznej zbiórce żywności.
Dziękujemy także innym obornickim sklepom za pomoc i życzliwość: firmie RODAR,
państwu CZERWIŃSKIM, panu KOPYRZE,
Dziękujemy wolontariatowi i pani Bożenie
Magnowskiej oraz harcerzom.

W 2013 roku zajmowaliśmy się zbiórką
i wydawaniem odzieży używanej. Z tej formy
pomocy skorzystało 156 osób. Ponadto zaopatrzyliśmy 42 rodziny w sprzęt AGD (pralki,
lodówki) oraz w meble.
Wykonanie powyższej pracy było możliwe
dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszego zespołu, w szczególności Ewy i Dariusza Bursztynowiczów, Bronisławy Augustyn oraz Ireny
Garczyk. W pracę przy wydawaniu żywności
zaangażowane były także następujące osoby:
Irena i Dominik Tolańscy, Renata Łycz, Jolanta
Papek, Mariola Stachowiak, Elżbieta Król, Jola
Płatek i Marek Sołtysiak. Zapraszamy innych
chętnych do pracy w Caritas.
Wszystkim ofiarodawcom środków finansowych i rzeczowych składamy serdeczne
„Bóg zapłać”!

Kazimierz Wróbel, skarbnik
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Konkurs
plastyczny
W konkursie plastycznym na najpiękniej
przyozdobionego aniołka udział wzięło aż
42 dzieci. Z powodu bardzo wyrównanego
poziomu prześlicznych prac Rada Parafialna
NSPJ nagrodziła wszystkie dzieci.
Gratulujemy wszystkim małym plastykom!
Monika Wojewódka

42 aniołki przyozdobiły największą choinkę
w kościele NSPJ. Fot. Barbara Wrzesińska.

Wszystkie dzieci
biorące udział
w konkursie plastycznym zostały
nagrodzone drobnymi upominkami
ufundowanymi
przez Radę Parafialną. Fot. Monika
Wojewódka.
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niedzielę 12 stycznia 2014 r. w obornickiej parafii pod wezwaniem NSPJ
i w około dziewięćdziesięciu wrocławskich
i podwrocławskich parafiach przeszkoleni
wolontariusze udzielali informacji o zagrożeniu naszych dzieci seksualizacją oraz
sposobach przeciwstawiania się jej. Akcja ta
jest realizowana pod patronatem Metropolity Wrocławskiego, Księdza Arcybiskupa
Józefa Kupnego. Dzięki uprzejmości księży
Proboszczów wolontariusze mogli mieć
wypowiedzieć się na ten temat w czasie
ogłoszeń duszpasterskich, a po Mszach św.
przedstawić prezentację, która dokładniej
przybliżała problem.
Inicjatywę pod nazwą „Stop seksualizacji
naszych dzieci” rozpoczęli rodzice zrzeszeni
w Stowarzyszeniu „Zdrowa Rodzina” przy
Radiu Rodzina oraz Archidiecezjalna Rada
Nowej Ewangelizacji we Wrocławiu. Celem
tej inicjatywy jest kampania informacyjna
skierowana do dorosłych mówiąca o kwestii seksualizacji dzieci i zagrożeń, jakie
są dziś z nią związane; rodzajach edukacji
seksualnej i ich efektywności lub jej braku;
prawach rodziców i możliwości działania tu
i teraz. Z seksualizacją mamy do czynienia
wówczas, gdy wartość osoby sprowadzana
jest do seksownego wyglądu lub zachowania,
a fizyczna atrakcyjność osoby zrównana jest
z jej „seksownością”; osoba zostaje seksualnie
uprzedmiotowiona; seksualność jest narzucana osobie w niewłaściwy sposób.
Warto tutaj zaznaczyć, że z seksualizacją
związane są konkretne konsekwencje:
– poznawcze (kłopoty z nauką, logicznym
myśleniem, matematyką);
– emocjonalne (wstyd, lęk, brak akceptacji
własnego ciała);
– psychiczne (depresja, niska samoocena);
– seksualne (zaburzenia w rozwoju zdrowej seksualności);
– problemy związane z tożsamością
(centralną wartością kobiety staje się jej
wygląd i atrakcyjność fizyczna).
Na świecie uznawane są trzy typy edukacji seksualnej. Pierwszy to typ A , który

Akcja „STOP SEKSUALIZACJI

NASZYCH DZIECI”

polega na wychowaniu do czystości, miłości
i odpowiedzialności, bez propagowania antykoncepcji. Edukacja ta została zaakceptowana
w Polsce przez MEN jako „Wychowanie do
życia w rodzinie” w 1998 r. Typ B to biologiczna
edukacja seksualna, uświadamiająca doznania
przyjemności. Typ C z kolei to złożona edukacja seksualna, która zawiera elementy obu
powyższych typów edukacji.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) próbuje narzucić wszystkim krajom europejskim,
również Polsce, jako obowiązkowy model edukacji seksualnej typu B, który jest kosztowny,
nieskuteczny i prowadzi do licznych zagrożeń
wychowawczych i zdrowotnych. 22 kwietnia
ubiegłego roku WHO oraz niemieckie Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej z Kolonii
zorganizowały w Warszawie konferencję dla
urzędników Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz Ministerstwa Zdrowia, podczas której
przedstawiono raport pt. „Standardy Edukacji
Seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia
dla decydentów oraz specjalistów zajmujących
się edukacją oraz zdrowiem.” Publikacja ta
w sposób jawny narzuca model edukacji typu
B, zgodnie z którym od pierwszych lat przedszkolnych placówki oświatowe mają wpajać
dzieciom takie zachowania, jak: masturbacja,
zabawa ciałem, techniki seksualne. Tekst dokumentu jest dostępny na stronie www.stop-seksualizacji.pl. Na końcu owego dokumentu
znajduje się drobnym drukiem tekst, którego
cytuję tylko fragment: „WHO, Federalne Biuro
ds. Edukacji Zdrowotnej i Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
wykorzystania tych informacji (…)”.
A więc kto weźmie na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone dzieciom? Są
już dzieci, które padły ofiarą takiej edukacji
i muszą być leczone psychologiczne. Jest to
długi i trudny proces.
Edukacja seksualna typu B wchodzi niefor-

malnie do szkół. Dzieje się to za sprawą edukatorów, gromadzących się przy fundacjach
i stowarzyszeniach takich jak Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton” czy „Jaskółki”,
„Nawigator”, „Katolicy na rzecz Wyboru”
(nie ma nic wspólnego z Kościołem), „Spunk”.
Bardzo często jest to tzw. edukacja rówieśnicza
– edukatorami są młodzi ludzie bez kierunkowego wykształcenia i przygotowania pedagogicznego. Na swoich zajęciach wykorzystują
książki z wydawnictwa „Czarna owca”. Warto
sprawdzić, jaką wiedzę one przekazują.
Co rodzice mogą w tej sytuacji zrobić?
Rozmawiać ze swoimi dziećmi. Dać im swój
czas, zainteresowanie, swoją wiedzę o rozwoju
seksualnym, przekazaną w sposób prosty i z miłością – odpowiednio do wieku i stawianych
pytań. Szkoła nie zastąpi tutaj rodziców.
Egzekwować swoje prawa konstytucyjne (art. 48, 18, 53) – dyrektorzy placówek
edukacyjnych zobligowani są do uzgadniania
z rodzicami wszelkich programów edukacji
seksualnej.
Nie zgadzać się na uczestnictwo dzieci
w programach edukacji seksualnej typu B,
prowadzonych w czasie godzin pozalekcyjnych przez edukatorów seksualnych (www.
NIEszkodzic.pl).
Podpisać i wysłać petycję do MEN w obronie tradycyjnych wartości zawartych w treściach programowych (wzór do ściągnięcia
z www.stop-seksualiazcji.pl).
12 stycznia po każdej Mszy św. w parafii
NSPJ były zbierane podpisy. Podpisało się
około 140 osób. Na prelekcji obecnych było
20 osób. Protestujmy, ponieważ brak naszej
reakcji to po prostu ciche przyzwolenie na
seksualizację naszych dzieci.
Papież Benedykt XVI powiedział, że ideologia gender jest gorsza niż komunizm. Pora
stawić jej czoła.
Opracowała
Małgorzata Ciechanowicz
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Podsumowanie roku 2013
w parafii NSPJ

minionym roku w parafii NSPJ związek sakramentalny zawarło 18 par,
ochrzczonych zostało 45 dzieci, do I Komunii
przystąpiło 43 dzieci, bierzmowanie przyjęło
14 osób, odeszło do Pana 66 Parafian. O naszych zmarłych pamiętajmy w codziennych
modlitwach.
Z ważniejszych wydarzeń: przeżywaliśmy
wizytację kanoniczną, rekolekcje wielkopostne i adwentowe, które były połączone
z peregrynacją Krzyża Wielkopiątkowego
bł. Jana Pawła II; ponadto peregrynację relikwii bł. Jose Sanchez del Rio, uroczystości
związane z udzielaniem sakramentów, pielgrzymki do Piekar Śląskich, Częstochowy,
Barda Śląskiego, Kalisza, Trzebnicy, Ziemi
Świętej; ponadto odpust i festyn parafialny.
W minionym roku, który był Rokiem Wiary,
głoszone były kazania katechizmowe, prowadzona była katecheza dorosłych, zawiązała
się grupa Odnowy w Duchu Świętym, trwa
przygotowanie do bierzmowania w oparciu
o spotkania w małych grupach, grupa ministrantów została uroczyście i oficjalnie
przyjęta do Liturgicznej Służby Ołtarza.
Z ważniejszych inwestycji: w kościele
parafialnym poddano konserwacji schody na
wieżę oraz odtworzono jeden z wewnętrznych
poziomów, który został rozebrany podczas
remontu elewacji wieży, dokonano zabiegów
sanitarnych przy drzewach rosnących przed
kościołem. W kaplicy w Kuraszkowie założono ogrzewanie, wykonano nowy konfesjonał.
W budynku plebanii otynkowano i pomalowano pomieszczenia piwnicy, po aktach
wandalizmu założono monitoring. Niestety
i on nie uchronił nas przed włamaniem, jakie
miało miejsce tuż przed świętami. Z inwestycji na cmentarzu: utwardzono wejście główne
oraz dwie najważniejsze alejki.
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W Nowym Roku czekają nas m.in.: katechezy dla narzeczonych, rekolekcje wielkopostne, które od Środy Popielcowej poprowadzi sercanin o. Andrzej Smołka, 11 maja
rocznica pierwszej Komunii św., 4 czerwca
bierzmowanie; na 14 czerwca planowany jest
Festyn Międzyparafialny.
W sprawach gospodarczych: wciąż trwają
rozmowy z Urzędem Miasta w sprawie gruntu
parafii za cmentarzem; przygotowywana jest
do sprzedaży działka parafii przylegająca
do ul. Kopernika. W minionym roku nie
udało się niestety przeprowadzić osuszenia
kościoła i założenia wydajniejszego ogrzewania. Projekty związane z tymi inwestycjami
przebiegają bardzo mozolnie, ponieważ wymagają uzgodnień z wieloma instytucjami.
Wszystkie prace wymagają także wstępnych
uzgodnień, nadzoru, a następnie pełnej zgody Urzędu Konserwatorskiego. Obecnie jest
już przygotowana dokumentacja techniczna
odprowadzenia wód opadowych, izolacji
i drenażu wokół murów, nowej nawierzchni
wokół kościoła. Posiadamy także zgodę na doprowadzenie do kościoła gazu ziemnego oraz
założenie kotła w starej zakrystii kościoła.
Projekt ogrzewania zakłada poprowadzenie
rurek z czynnikiem grzewczym w posadzce
pod ławkami kościoła oraz w prezbiterium.
W tym celu, na życzenie Urzędu Konserwatorskiego, zostało przygotowane opracowanie
historyczne na temat pierwotnej posadzki
w prezbiterium oraz projekt nowej posadzki
pod ławkami i w prezbiterium. Mamy nadzieję, że wczesną wiosną będziemy mogli złożyć
całościowy projekt do zatwierdzenia w Urzędzie Konserwatorskim i w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym. Jeśli nie
pojawią się jakieś nieprzewidziane okoliczności, prace mogłyby się rozpocząć jeszcze

w pierwszej połowie 2014 r. Na powyższe cele
parafia posiada na koncie zabezpieczone 130
tys. zł. Aby te zamierzenia mogły przebiegać
pomyślnie, potrzebna jest wspólna modlitwa
parafian. W dalszej przyszłości konieczne
jest malowanie kościoła, przy tej okazji należałoby odtworzyć kaplicę, gdzie obecnie jest
stara kotłownia. Renowacji wymaga elewacja kościoła i plebanii. Konieczne jest także
pilne podjęcie prac remontowych w domu
katechetycznym, który jest w bardzo złym
stanie technicznym.
W tym miejscu pragniemy podziękować
za wszelką okazywaną pomoc, zarówno
księżom, jak i na rzecz parafii. Dziękujemy
za ofiary składane przy różnych okazjach na
rzecz księży, zgromadzenia salwatorianów
oraz na utrzymanie parafii. Dziękujemy także
za codzienną pracę osobom zaangażowanym
przy kościele.
Ks. Maciej Chwarścianek SDS

W

Duchowe drogowskazy
ojca Franciszka Jordana
(cz. 14)

Potęga ducha
Powinniśmy być łagodni w odniesieniu do bliźnich. O, jak potężny jest ten,
kto wszystko znosi! Bądźmy łagodni
przez znoszenie błędów i słabości, i tego
wszystkiego, co jest dla nas nieprzyjemne.
„Jeden drugiego brzemiona noście” (Gal
6,2). Zatem być łagodnym wobec bliźniego
przez to, że nie tylko znosimy to, co nam
przychodzi ciężko, lecz również przez to,
że w niczym nie sprawiamy mu cierpienia, że niczym go nie zasmucamy, że nie
czynimy mu nic złego.

Podsumowanie roku 2013
w parafii św. JTiAP

roku 2013 zostało ochrzczonych 76
dzieci (o 15 więcej niż w roku ubiegłym). Do Pierwszej Spowiedzi i Komunii
Świętej przystąpiło 69 dzieci, uczniów klas II
szkoły podstawowej. 21 marca 2013 roku 39
uczniów z klas III gimnazjum przyjęło z rąk
ks. abpa Mariana Gołębiewskiego sakrament
bierzmowania. Sakrament małżeństwa zawarło 18 par. Z posługą sakramentalną w pierwsze
soboty miesiąca odwiedzaliśmy każdego miesiąca około 30 chorych. W mijającym roku do
wieczności odeszło 52 osób.
21 marca przeżywaliśmy wizytację pasterską abpa Mariana Gołębiewskiego. Przeżywaliśmy dwie peregrynacje: we wrześniu
peregrynację relikwii bł. Jose del Rio – piętnastoletniego męczennika za wiarę, i w grudniu
peregrynację Krzyża Wielkopiątkowego bł.
Jana Pawła II.

Rok 2013 dał nam nowego papieża Franciszka po ustąpieniu z urzędu Benedykta XVI.
Ponadto został ustanowiony nowy metropolita
naszej archidiecezji ks. abp Józef Kupny.
21 października był dniem liczenia wiernych uczęszczających na Mszę św. w przystępujących do Komunii św. W naszej parafii
we Mszy św. uczestniczyło 1638 wiernych, co
stanowi 27% całej parafii. Do Komunii Św.
przystąpiło 718 osób
Z kwestii materialnych: w kościele parafialnym zostały skute zawilgocone i zagrzybione tynki oraz został ocieplony strop
kościoła. Wykonano również modernizację
instalacji elektrycznej. Zakupiono nowe lampy
pod chórem i żyrandole na chórze oraz wykonano nowe podświetlenie obrazów.
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS
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Kronika
parafialna
W Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia
odprawialiśmy Msze św. tzw. Pasterki: w Kuraszkowie o godz. 22.00, w Morzęcinie Wlk. o godz.
22.30, w Domu Pomocy Społecznej o godz. 21.00,
w kościele parafialnym o godz. 24.00.
W drugi dzień świąt 26 grudnia o godz. 15.00
odbył się Konkurs Dzieciątka Jezus, w którym
dzieci prezentowały kolędy i pastorałki. Konkurs
poprowadził ks. Przemysław.
W sobotę 28 grudnia w Domu Katolickim
odbyło się spotkanie opłatkowe członków i najbliższych współpracowników Akcji Katolickiej.
W niedzielę 29 grudnia z okazji uroczystości
Świętej Rodziny podczas wszystkich Mszy św.
małżonkowie odnawiali swoje przyrzeczenia.
Podczas Mszy św. o godz. 10.00 małżonkowie,
którzy w tym roku obchodzili swój jubileusz,
szczególnie 25– i 50-lecie małżeństwa, uczynili
to w sposób uroczysty oraz otrzymali krzyże.
We wtorek 31 grudnia o godz. 18.00, z okazji
kończącego się roku, odbyło się nabożeństwo
dziękczynno-błagalne.
1 stycznia i 1 lutego o godz. 18.30 sprawowane były Msze św. w intencji dzieci i rodziców
z grupy Różańca Rodziców.
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Od 2 do 23 stycznia trwały odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pragniemy podziękować za
przyjęcie w Waszych domach. Wspólna modlitwa
oraz poświęcenie mieszkań były prośbą o Boże
błogosławieństwo, a przeprowadzone rozmowy
okazją do zwrócenia uwagi na radości i problemy
naszych rodzin i parafii. W tym roku w naszej
parafii odwiedziny duszpasterskie przyjęło około
75% rodzin. Martwią nas rodziny i osoby, które
już od lat nie utrzymują więzi z parafią. Dlatego
zachęcamy do żywego świadectwa wiary, które
będzie zachętą do czynnego włączenia się w życie
Kościoła. Pragniemy także podziękować za złożone ofiary. Zgodnie z przepisami diecezji i naszego
Zgromadzenia Zakonnego przeznaczamy je na
potrzeby Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej,
Seminarium Duchownego we Wrocławiu oraz
na potrzeby Zgromadzenia Zakonnego Salwatorianów i utrzymanie księży pracujących w naszej
parafii..

W pierwszą niedzielę miesiąca 5 stycznia
przypadała niedziela adoracji Najświętszego
Sakramentu. Akcja Katolicka prowadziła zbiórkę
na posiłki w szkołach dla dzieci z rodzin będących
w trudnej sytuacji materialnej. Zebrano 1040 zł.

OgłoszeniA

W dniach od 7 do 10 stycznia Parafialny Zespół Caritas wydawał w Domu Katolickim artykuły
spożywcze dla osób w trudnej sytuacji.

Wieczory Nikodema
Od stycznia zostały wznowione katechezy
dorosłych zatytułowane „Wieczory Nikodema”.
Zapraszamy na nie wszystkich, którzy pragną
bardziej poznawać swoją wiarę. Katecheza
jest skierowana również do tych osób, które
z różnych powodów nie mogły uczestniczyć
w katechezie szkolnej oraz do dorosłych, którzy
nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania,
a chcieliby przygotować się do niego. Kolejne
spotkanie odbędzie się w ostatnim tygodniu
lutego.

W czwartek 9 stycznia sprawowana była Msza
św. w intencjach Akcji Katolickiej.
W niedzielę 12 stycznia podczas Mszy św.
o godz. 12.30 udzielane było błogosławieństwo
rocznych dzieci. Ofiary składane na tacę, przeznaczone na cele inwestycyjne w naszej parafii,
wyniosły 5330 zł. Dziękujemy za złożone ofiary.
Podczas Mszy św. świeccy wolontariusze prowadzący akcję „Stop seksualizacji naszych dzieci”
udzielali w ramach ogłoszeń parafialnych informacji na temat nowego zagrożenia dotyczącego
wychowywania dzieci i młodzieży. Po Mszy odprawianej o godz. 18.30 odbyła się szczegółowa
prelekcja dotycząca poruszanej problematyki.
Inicjatywa odbywała się pod honorowym patronatem Metropolity Wrocławskiego, księdza
arcybiskupa Józefa Kupnego.
W piątek 17 stycznia odbyło się spotkanie
modlitewne Koła Przyjaciół Radia Maryja. O godz.
18.00 odmówiono różaniec, po nim sprawowana
była Msza św. w poleconych intencjach.
W niedzielę 19 stycznia o godz. 15.30 odbył
się międzypokoleniowy koncert kolęd i pastorałek
zatytułowany „Pokłon oddawajmy”. Wykonawcami byli dzieci, młodzież i dorośli reprezentujący
różne środowiska naszej parafii i gminy.
W sobotę 25 stycznia o godz. 15.00 w Domu
Katolickim odbyło się spotkanie opłatkowe Koła
Przyjaciół Radia Maryja.
W niedzielę 26 stycznia dla młodzieży klas
II i III odbyły się spotkania formacyjne przed
bierzmowaniem.
W czwartek 30 stycznia o godz. 19.15 w Domu
Katolickim, w ramach „Wieczorów Nikodema”
odbyła się katecheza dorosłych. Katechezę zatytułowaną „Jak żyć słowem Bożym na co dzień?”
poprowadził ks. dr Roman Słupek SDS.
W sobotę 1 lutego kapłani odwiedzili chorych
z posługą sakramentalną.

parafii NSPJ

Włamanie na plebanię
W poniedziałek 23 grudnia pomiędzy
godz. 18.40 a 19.00 miało miejsce włamanie
do budynku plebanii parafii NSPJ, dokonano
również kradzieży. Gdyby ktoś posiadał jakieś
informacje lub spostrzeżenia, proszony jest
o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej lub
na Komendę Policji.
Kancelaria parafialna
Podczas ferii szkolnych od 17 do 28 lutego
Kancelaria parafialna będzie czynna tylko
w godzinach popołudniowych.
Wigilijne dzieło Pomocy Dzieciom
Sprzedaż świec wigilijnych w ramach akcji
Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”
przyniosła dochód w wysokości 2640 zł.
Z tego 1840 zł zostało przekazane Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej, 80 zł szkolnemu
i 720 Parafialnemu Zespołowi Caritas.
Caritas dziękuje
Caritas Międzyparafialna dziękuje sklepowi
Intermarche za przekazane środki finansowe
w wysokości 3500 zł, które będą przeznaczone
na cele charytatywne.
Strona parafii NSPJ
www.parafiaoborniki.sds.pl

Oddając krew
ratujesz życie!!!
Zapraszamy wszystkich chętnych

do oddania krwi
w dniu 3.02.2014 w godz. 9.00–13.00
Miejsce akcji:

Obornicki Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 26, Oborniki Śl.
Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla pacjentów oczekujących na
zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków.

Możesz zostać krwiodawcą, jeśli:

• masz 18-65 lat i masz przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem
• masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg)
• nie chorowałeś na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę,
cukrzycę
• w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, zabiegów endoskopowych, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części
ciała
• nie masz ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego

Zalety honorowego krwiodawstwa:

• satysfakcja, że moja krew może uratować życie
• dzień oddawania krwi jest wolny od nauki lub pracy
• możliwość uzyskania bezpłatnych badań laboratoryjnych (grupa krwi, morfologia, badania
wirusologiczne)
• ekwiwalent żywnościowy o równowartości energetycznej oddanej krwi – (czekolady)
• darmowe leki dla zasłużonych honorowych dawców krwi
Oddajesz 450 ml krwi, co stanowi jedynie 8-9%
ogólnej objętości krwi krążącej dorosłego człowieka,
a Twój organizm odtworzy utraconą ilość krwi bardzo
szybko. Samo oddanie krwi to zaledwie kilka minut,
a Twoja krew uratuje niejedno ludzkie życie!
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Kronika
parafialna
23 grudnia 2013 r. o godz. 17.00 sprawowaliśmy ostatnią w tym roku Mszę św. roratnią,
podczas której harcerze przynieśli do naszej
świątyni betlejemskie światełko pokoju.
24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia,
w godzinach od 8.00 do 10.00 była okazja do
skorzystania z sakramentu spowiedzi św.
25 grudnia uroczystą Pasterką o północy rozpoczęliśmy obchody Świąt Bożego Narodzenia.
Na wioskach w Golędzinowie i Kowalach Pasterka
była sprawowana o godz. 22.00.
31 grudnia, w ostatni dzień Starego Roku,
podziękowaliśmy Bogu na wspólnym nabożeństwie za miniony czas i błagaliśmy Go o dalsze
błogosławieństwo i opiekę nad nami, naszymi
rodzinami, naszą Parafią i naszą Ojczyzną.
Uroczyste nabożeństwo na zakończenie Starego
Roku z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i odśpiewaniem „Te Deum laudamus”
oraz wspólną modlitwą dziękczynną, błagalną
i przebłagalną odbyło się o godz. 17.30, pół
godziny przed Mszą św. wieczorną.
2 stycznia rozpoczęliśmy odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Zakończyliśmy ją 26
stycznia. Odwiedziliśmy 77% rodzin w naszej
parafii. Kolęda to czas, kiedy księża poznają
środowisko, w którym pracują, wiernych, którym
służą i którym głoszą słowo Boże. Poznają również
duchowe i materialne oblicze swojej parafii. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie nas w Waszych domach i serdeczną atmosferę. Dziękujemy również
za składane przez Was ofiary. Bóg zapłać. Zgodnie
ze statutami naszej diecezji oraz rozporządzeniem
naszych przełożonych, będą one w znacznej części
przekazane do Kurii i Seminarium Archidiecezji
Wrocławskiej oraz do Prowincjalatu Salwatorianów. Wiadomo bowiem, że wszystkie instytucje Kościoła w Polsce utrzymywane są z ofiar
wiernych. Pozostała część przeznaczona jest na
potrzeby charytatywne i administracyjne naszej
parafii oraz na utrzymanie plebanii, zwłaszcza na
jej ogrzewanie.
2 stycznia, w pierwszy czwartek miesiąca,
sprawowana była Godzina Święta.
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3 stycznia, w pierwszy piątek miesiąca,
nastąpiła zmiana bilecików Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
4 stycznia po Mszy św. o godz. 8.30 sprawowaliśmy nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci
Niepokalanego Serca NMP.
5 stycznia po Mszy św. o godz. 8.30 nastąpiła zmiana tajemnic różańca świętego. Po
południu od godz. 15.00 do 17.00 adorowaliśmy
Najświętszy Sakrament. Przed kościołem Akcja
Katolicka zbierała do puszek ofiary na dożywianie
w szkołach dzieci z ubogich rodzin.
6 stycznia przeżywaliśmy święto Ofiarowania
Pańskiego zwane świętem Trzech Króli.
8 stycznia odbyła się konferencja dla rodziców i chrzestnych przed niedzielnymi chrztami.
11 stycznia z inicjatywy Rady Parafialnej odbyło się spotkanie opłatkowe członków wszystkich grup apostolsko-modlitewnych działających
przy naszej parafii. Rozpoczęło się ono Mszą św.
o godz. 17.00, a następnie spotkaliśmy się przy
wspólnym stole w Szkole Podstawowej nr 3.
Spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu
chóru szkolnego.
12 stycznia przeżywaliśmy święto Chrztu
Pańskiego. Na Mszy św. chrzcielnej o godz. 12.30
dzieciom, które przyjęły chrzest św. w roku 2013,
zostało udzielone specjalne błogosławieństwo.
Po Mszy św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3
przedstawiły Jasełka.
19 stycznia na Mszy św. o godz. 12.30
gościliśmy w naszym kościele chór dziecięcy
„Dolnośląskie nutki” z Wrocławia. Po Mszy św.
chór wykonał koncert kolęd.
23 stycznia odbyło się spotkanie Katolickiego
Stowarzyszenia „Ecclesia”.
26 stycznia w naszym kościele miało miejsce
wspólne rodzinne kolędowanie, którego inicjatorem była Wspólnota Rodzin.
27 stycznia odbyło się spotkanie Kręgu
Biblijnego.
1 lutego po mszy św. o godz. 8.30 sprawowaliśmy nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci
Niepokalanego Serca NMP. W tym odwiedziliśmy
chorych w domach z posługą sakramentalną.

OgłoszeniA

parafii JTiAP
Zabawa charytatywna
Katolickie Stowarzyszenie „Ecclesia”
1 marca 2014 r. organizuje zabawę charytatywną w restauracji „Stara Rozlewnia”. Cena biletu
100 zł od osoby. Bilety do nabycia w „Starej
Rozlewni” i w cukierni „Beza”. Fundusze zebrane z zabawy przeznaczone będą na remont
naszego kościoła.
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
Psycholog pełni dyżur w Poradni Życia
Rodzinnego 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

Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania
członkom Żywego Różańca za pomoc
w sprzedaży świec i opłatków w okresie
adwentowym. Dziękujemy 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 materialnego wsparcia.
Bóg zapłać!
Ks. Jacek Wawrzyniak SDS – proboszcz

Sakrament Chrztu Œw.
przyjêli:
Parafia NSPJ
42. Klaudia Marlena Wądołowska, 26. 12 2013 r.
43. Jagoda Ługowska, 26.12.2013 r.
44. Jakub Paweł Janowicz, 26.12.2013 r.
45. Olaf Beniamin Fechter, 26.12.2013 r.
Parafia JTiAP
73.Szymon Szymoniak, 26.12.2013 r.
74. Lena Hemziuk, 26.12.2014 r.
75. Julia Michalik, 26.12.2013 r.
76. Mateusz Neckar, 26.12.20`13 r.
1. Adam Rejman, 05.01.2014 r.
2. Nikola Bilińska, 05.01.2014 r.
3. Oskar Sych, 12.01.2014 r.
4. Szymon Kramarz, 19.01.2014 r.
5. Jan Pawlus, 25.01.2014 r.

Odeszli do Pana
po wieczną nagrodę:
Parafia NSPJ
66. Jan Słowik, l. 82 , zm. 27.12.2013 r.
1. Wacława Janina Danek, l. 74 , zm. 29.12.2013 r.
2. Małgorzata Kucal, l. 18, zm. 04.01.2014 r.
3. Józefa Sanecka, l. 81, zm. 08.01.2014 r.
4. Czesław Lozio, l. 84, zm. 15.01.2014 r.
5. Patryk Lorek, l. 35, zm. 19.01.2014 r.
6. Mieczysław Kowalski, l. 79, zm. 21.01.2014 r.
7. Stanisława Purgal, l. 89, zm. 21.01.2014 r.
Parafia JTiAP
51. Jan Iżuk, l. 59, zm. 29.12.2013 r.
52. Edward Szymczyk, l. 62, zm. 30.12.2013 r.
1. Bronisław Węglowski, l. 67, zm. 04.01.2014 r.
2. Leokadia Ozga, l. 79, zm. 31.12.2014 r.
3. Ludmiła Pacek, l. 54, zm. 16.01.2014 r.
4. Anna Wierzbińska, l. 77, zm. 27.01.2014 r.

Czuwanie Mamre
Dnia 8 marca br. wyruszy z Obornik Śląskich autokarowa pielgrzymka na czuwanie
Mamre w Częstochowie. Zapisy i bliższe informacje u ks. Michała Gołębiowskiego SDS.
ks. Michał Gołębiowski SDS
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Kolędnicy misyjni

e wrześniu 2013 roku w szkole podstawowej nr 3 powstała grupa Papieskich
Dzieł Misyjnych dla Dzieci. Do tej wspólnoty
należą dzieci głównie z klas trzecich, które
w większości należą do parafii pw. św. Judy
Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego.
Jako wspólnota postanowiliśmy rozpocząć
pewną tradycję na terenie Obornik Śląskich
związaną z kolędowaniem, która w jakiś sposób
zanika. 6 stycznia 2014 roku, w poniedziałek,
w godzinach popołudniowych, z grupą 11 osób
– licząc ze mną, wyszliśmy na ulice miasta,
by śpiewać kolędy. Dzieci bardzo sobie wzięły to do serca! Był Józef i Maryja. Byli także
pastuszkowie i aniołowie. Byli także królowie
– ale tylko dwóch, trzeci nie dotarł. Na przedzie
prowadziła nas gwiazda betlejemska niesiona
przez gwiazdora. Spotkaliśmy się z wielką
życzliwością, gdyż na jednej ulicy przyjęli nas
w każdym domu. Najbardziej zaskakujący był
Dzieci zebrały dwa pełne duże kosze słodywidok ludzi, którzy byli zdziwieni, jak dzieci czy, którymi się podzieliły. To też dla części
śpiewają po pięć zwrotek kolędy.
z nich było nauką dzielenia się z drugą osobą.
Dz ięk uję wsz yst k i m ,
którzy otworzyli drzwi tym
Małym Kolędnikom! Sam
Jezus mówił: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie!”.
Otwierając drzwi tym najmłodszym, zaprosiliście Nowonarodzonego Jezusa do
siebie! Z Panem Bogiem! :)
ks. Michał Gołębiowski SDS
– opiekun Papieskich Dzieł
Misyjnych dla Dzieci
w Obornikach Śląskich
Nasza Parafia – pismo redagowane przez wiernych parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich.
Redakcja: Robert Wrzesiński (redaktor naczelny), Grzegorz Czerkas, Aldona Dudek (korekta), Alina Gołecka, ks. Przemysław
Marszałek SDS (asystent kościelny), Dorota Nikiporczyk (webmaster), Małgorzata Pawlak (sekretarz redakcji), Zbigniew Stachurski, ks. Włodzimierz Szydłowski SDS, Barbara Wrzesińska.
Adres redakcji: „Nasza Parafia”, parafia rzymsko-katolicka, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 23, 55-120 Oborniki Śląskie, e-mail: graphito@poczta.wp.pl, www.naszaparafia.sds.pl (lub www.naszaparafia.salwatorianie.pl)
Wydawca: Studio Graphito (nr tel. 71 310 21 65), nakład 500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytu³ów, skracania i dokonywania korekty stylistycznej nades³anych tekstów.

